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1. Preâmbulo 
Sustentabilidade Ambiental 
dos Fatores de Produção

O presente Manual de Boas Práticas para a Gestão Sustentável de 
Fatores de Produção, foi desenvolvido no âmbito do Grupo Operacional 
FitoFarmGest e pretende constituir um contributo na divulgação de 
práticas agrícolas que promovam o aumento da sustentabilidade produtiva 
e ambiental da agricultura. O desenvolvimento de práticas agrícolas 
equilibradas, com gestão eficiente de recursos, permitirá aos agricultores 
responder de uma forma mais pró-ativa aos desafios europeus, no âmbito 
do Pacto ecológico europeu – Pilar 6: Agricultura Verde, e da Política 
Agrícola Comum (PAC). Atualmente, os desafios para o sector agrícola na 
Europa colocam os agricultores num papel fundamental na luta contra as 
alterações climáticas, na proteção do meio ambiente, na preservação da 
paisagem e na biodiversidade. Neste contexto, o presente Manual constitui 
um importante instrumento de divulgação de um conjunto de princípios e 
práticas que conferem ao agricultor maior conhecimento, sobre a forma 
de atuação para promover a produtividade agrícola em sinergia com a 
proteção do ambiente, a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas de 
áreas agrícolas.

Manual de Boas Práticas | FitoFarmGest | 5 
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2.Utilização de fatores de 
produção no contexto nacional
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A agricultura de regadio desempenha um papel fundamental na produção 
de alimentos. Ocupa apenas 20% do total de terras agrícolas do mundo, 
mas contribui com 40% do total de alimentos produzidos [1]. De facto, a 
produção de alimentos e o uso da água estão inextricavelmente ligados. 
A água sempre foi o principal fator limitante na produção agrícola em 
grande parte do mundo, onde a precipitação é insuficiente para satisfazer 
as necessidades hídricas das culturas. Com a competição cada vez maior 
por recursos hídricos finitos em todo o mundo e o aumento constante 
da demanda por commodities agrícolas, é indispensável a melhoria da 
eficiência e da produtividade do uso de água para a produção de culturas, 
de forma a garantir a segurança alimentar e a mitigar os efeitos da escassez 
de água resultante das alterações climáticas [2].

O aumento da procura de água pela agricultura, a par de outros utilizadores, 
como os setores urbano e industrial (Figura 1), a diminuição da sua qualidade 
provocada não só pelo uso, como também por fatores externos, agravada 
pela irregularidade da sua disponibilidade e pelas secas que se registam 
com maior frequência no nosso território, torna imperioso melhorar o uso e 
a gestão da água de rega. Os principais objetivos deverão ser aumentar a 
produtividade da água e diminuir o impacto ambiental associado à rega. 

Em Portugal, segundo o Planos de Gestão de Região Hidrográfica de 2016 [3], 
o setor agrícola continua a ser o maior consumidor de água (73%), seguido 
do setor urbano (19%). Este maior consumo está associado à intensificação 
agrícola e não há dúvidas sobre o seu contributo para a satisfação das 
necessidades alimentares crescentes, com a produção de mais e melhores 
alimentos, desde que os recursos sejam geridos de forma equilibrada e 
sustentada.

2.1. Água de rega



A tendência de aumento de área de regadio está bem 
evidente no último recenseamento agrícola realizado em 
2019 (Figura 2), o qual mostra que a superfície regada teve 
um aumento de 20,1% face a 2009 (566,2 mil hectares em 
2019, mais 97,2 mil hectares que em 2009), correspondendo 
a uma utilização de 89,8% da superfície irrigável [4]. Os 
dados indicam também que o aumento da superfície regada 
foi maior nas culturas permanentes do que nas culturas 
temporárias, fruto do aumento considerável da área de 
olival que ocorreu durante este período.

Face a este crescimento é necessário continuar a promover 
a implementação de boas práticas no regadio, contribuindo 
para o uso sustentado da água de rega. O principal foco 
que existe atualmente em aumentar a eficiência do uso da 
água em agricultura visa a redução das perdas de água ao 
nível da exploração ou parcela agrícola

Uma das formas de avaliar o impacto de diferentes opções 
agronómicas na eficiência de uso da água e nos resultados 
agrícolas é o uso de indicadores de produtividade da água, 
que representam a relação entre o rendimento obtido e 
o volume de água (volume de água de rega, no caso da 
produtividade da água de rega). Estes indicadores são úteis 
para, por exemplo, identificar os melhores calendários de 
rega, para analisar o desempenho dos sistemas de rega e 
respetiva gestão na economia de água, ou para comparar 
diferentes estratégias de rega, incluindo regas deficitárias 
ou regas de suplemento. Podem ainda ser úteis na avaliação 
do impacto do recurso a informação e tecnologias de apoio 
à gestão da rega na eficiência de uso da água [5].

De acordo com o último recenseamento agrícola [4],  a 
utilização de informação de apoio à gestão da rega, obtida 
a partir de ferramentas como sondas de medição de 

Figura 1. Volumes de água captados 
por região hidrográfica e por setor 
[3]. RH – Região Hidrográfica. RH1 

- Minho e Lima; RH2 - Cávado, Ave 
e Leça; RH3 – Douro; RH4 - Vouga, 
Mondego e Lis; RH5 - Tejo e Ribei-

ras do Oeste; RH6 - Sado e Mira; 
RH7 – Guadiana; RH8 - Ribeiras do 

Algarve

Figura 2. Regadio por ocupação 
cultural (2009-2019) [4]
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humidade no solo, dados meteorológicos, deteção remota 
(como imagens de satélite, drones, fotografias aéreas) e / 
ou  aconselhamento técnico (com recursos da exploração 
ou externos), é uma prática presente em apenas 2,9% das 
explorações agrícolas de regadio que, potencialmente, 
permite gerir quase 1/3 (29,7%) da área regada (Figura 3). 
Esta informação evidencia de forma clara que se deve dar 
continuidade aos incentivos para que um maior número de 
regantes adira a estas práticas, procurando todos os canais 
alternativos para alcançar esse objetivo, nomeadamente 
para aqueles menos informados sobre esta temática. 

O recurso a estas ferramentas têm como fim o controlo do 
consumo estritamente necessário de água pelas culturas 
para que se atinja a maximização da produção com o 
mínimo custo económico associado ao fator água. Contudo, 
apesar do bom funcionamento e precisão destes sistemas, 
é necessário garantir uma boa uniformidade de aplicação 
da água pelo sistema de rega, para que a informação que 
eles fornecem seja representativa da parcela. A eficiência 
e a uniformidade da água de rega são indicadoras de 
desempenho usados para, de algum modo, controlar a 
eficácia da rega.

O panorama nacional do regadio tem-se alterado no 
passado recente. Das avaliações realizadas pelo Centro 
Operativo de Tecnologias do Regadio (COTR) aos sistemas 
de rega localizada, verifica-se uma evolução, em termos de 
uniformidade de distribuição da água nas parcelas. A Figura 
4 apresenta os resultados em termos da uniformidade para 
as inspeções realizadas nos anos de 2015, 2017 e 2019. 

Figura 4. Resumo da Uniformidade 
das inspeções, realizadas pelo 
COTR, em sistemas de rega local-
izada durante os anos de 2015, 2017 
e 2019

Figura 3. Utilização de informação 
de apoio à gestão da rega em 
percentagem da superfície das 
explorações de regadio e em per-
centagem da superfície regada [4]
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Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), a produção de alimentos deve crescer cerca de 70% até 2050, para 
fazer face ao aumento significativo e previsto da população mundial, sendo 
necessário produzir mais, mas sobretudo produzir melhor.

Desta forma, é necessário haver disponibilidade de nutrientes no solo, 
uma vez que estes são vinculados para a planta, que os utiliza de acordo 
com as suas necessidades, sendo premente repô-los, para se continuar a 
produzir. A problemática agrava-se em relação a solos mais áridos e menos 
férteis, onde a disponibilidade de nutrientes é limitada ou inexistente, sendo 
necessária a utilização de novas práticas de nutrição e de fertilidade do 
solo.

A utilização dos fertilizantes, sempre associada à nutrição vegetal, deve, no 
entanto, ser encarada como um importante contributo para a sanidade das 
culturas, sendo que plantas bem nutridas são plantas mais resistentes aos 
agentes bióticos e abióticos e consequentemente mais saudáveis.

Utilização de fertilizantes em Portugal e União Europeia

Portugal é o Estado-Membro com menor consumo de fertilizantes 
inorgânicos, registando em 2019 um consumo aparente de 46 kg por hectare 
de Superfície Agrícola Utilizada (SAU), menos de metade da média da UE27 
(68 kg por hectare de SAU) [4].

Por outro lado, ao longo dos anos Portugal tem vindo  a demonstrar uma 
tendência decrescente no consumo aparente de fertilizantes inorgânicos, 
por superfície Agrícola Utilizada (SAU) (Figura 5).

O máximo registado, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) 
aponta para o ano de 1996 com 88 Kg/ha e o mínimo em 2009 com 39 Kg/
ha. Os valores mostram uma tendência de decréscimo estável desde 2014, 
consistente com a alteração de políticas, modos de produção, formação 
e consciencialização dos agricultores no âmbito da fertilização racional e 
consequentemente a exigência dos consumidores.

Verifica-se, portanto, uma pequena melhoria da uniformidade de aplicação 
da água pelos sistemas de rega, havendo uma redução do número de 
sistemas com má uniformidade, acompanhada por um aumento de 
ocorrências com sistema com uniformidade boa a excelente.

2.2. Fertilizantes



Figura 5. Evolução do consumo aparente de fertilizantes inorgânicos
 https://rea.apambiente.pt/content/balan%C3%A7o-de-nutrientes-azoto-e-f%C3%B3sforo [4]
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A natureza e a dimensão da utilização de PF são atualmente um dos 
problemas mais importantes da UE. Contudo, o uso de PF é apenas uma 
das possíveis abordagens à problemática da proteção das culturas, e a 
proteção das culturas é apenas uma, embora fundamental, das várias 
vertentes dos principais sistemas produtivos da agricultura convencional 
na UE. 

A estratégia atual de proteção das culturas na UE, tal como é definida na 
legislação, tem como meta a proteção da saúde humana e do ambiente, 
manter a competitividade do setor agrícola e encorajar os agricultores 
a reduzir a sua dependência dos produtos de proteção das culturas, 
priorizando o uso de métodos de proteção não-químicos através da 
implementação da Proteção Integrada (Integrated Pest Management 
-IPM). A intenção associada a esta estratégia da UE consiste na substituição 
dos produtos mais perigosos por outros menos prejudiciais. 

A estrutura da estratégia de proteção das culturas na UE tem o suporte 
na Diretiva do Uso Sustentável dos PF (2009/128/EC), que contempla, pela 
primeira vez na legislação europeia todas as fases do ciclo de vida dos 
PF, desde a fase de pré-autorização de mercado à monitorização pós-
aplicação, e define a obrigatoriedade de todos os Estados Membros (EM) 
adotarem planos de ação nacionais (PAN´s) de forma a assegurar que os 
objetivos são cumpridos. A Diretiva identifica também medidas especificas 
a incluir nos PAN´s; as principais ações são identificadas na Figura 6.

2.3. Fitofármacos



Figura 6. Principais disposições da Diretiva 2009/128/EC a incluir nos 
Planos de ação (PAN’s)

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_
indicator_-_consumption_of_pesticides#Analysis_at_EU_and_country_level

De acordo com o Eurostat - Agri-environmental indicator - consumption of 
pesticides1, resume-se a seguinte informação:  

O volume total de vendas de PF na UE diminuiu em 2019 e atingiu o seu valor 
mais baixo desde o início dos registos1 (Figuras 7 e 8). 

Quatro EM (Alemanha, Espanha, França e Itália) registam os volumes mais 
elevados de vendas nos principais grupos de PF, assim como nos valores 
totais. Estes EM são também os principais produtores agrícolas da UE, com 
57% da superfície agrícola utilizada na UE e 52% do total de superfície arável 
da UE. Em 2019, a maior parte de “Fungicidas e bactericidas” vendidos na 
UE foram fungicidas inorgânicos (compostos cúpricos, enxofre e outros 
fungicidas inorgânicos).  
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agudos e crónicos
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formação de 
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consumo

Limitação 
do uso 
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áreas 

sensíveis

Inspeção de 
equipamentos 
de aplicação

Informação e 
sensibilização 

sobre os 
riscos dos PF
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Figura 8. Vendas de PF na UE (a 27 EM) em 2011 e 2019 por classes (Fonte: Eurostat) 

Figura 7. Vendas de PF na UE (a 27 EM) em 2011 e 2019 – por EM 
(Fonte: Eurostat) 

Em 2019, no grupo de “Herbicidas”, as vendas são dominadas pela categoria 
“Outros herbicidas” (68%) que contem mais de 60 substâncias ativas (s.a.), 
incluindo glifosato e sulfato de ferro; a segunda categoria com maior volume 
de vendas é a categoria “Herbicidas baseados em amidas e anilidas” (14,5%).  

No grupo dos “Inseticidas e acaricidas”, mais de 80% das vendas foram de 
substâncias incluídas na categoria “Outros inseticidas”, na qual se incluem 
mais de 30 atrativos de insetos como as feromonas; o segundo grupo com 
maior volume de vendas é o dos organofosfatos (Figura 8).
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Figura 9. Número 
de substâncias 

ativas aprovadas 
na UE (em 

12/07/2021). 
(Fonte: https://
ec.europa.eu/

food/plant/
pesticides/

eu-pesticides-
database/

active-
substances ) 

Em 2021, existem na UE: 508 (s.a.) aprovadas, 925 não aprovadas, 61 
pendentes e 17 considerados como “outras” (Figura 9). Algumas destas 
substâncias ativas são incluídas em mais do que uma categoria por terem 
ação sobre vários inimigos das culturas. Das s.a. aprovadas na UE, 23% são 
classificadas como fungicidas, 20% como herbicidas e 16% como inseticidas. 
No grupo das s.a. sem categoria inclui-se: bactérias (Bacillus thuringiensis, 
Pseudomonas sp., Pasteuria nishizawae), plantas (Equisetum arvense, pó 
de sementes de mostarda, óleos de girassol e de hortelã, extratos de Urtica 
spp. e de cebola, hormonas vegetais como 24-Epibrassinolide), fungos 
(Phlebiopsis gigantea, Beauveria bassiana, Trichoderma asperellum, 
substâncias à base de leveduras) e feromonas. 

De acordo com o relatório de vendas de PF de 2018 (DGAV; https://www.dgav.
pt/wp-content/uploads/2021/05/Relatorio-Vendas-2018.pdf) a situação em 
Portugal carateriza-se por (Figura 10):  

(i) O quantitativo de vendas de PF ocorrido durante o ano de 2018 totalizou 
8.061 691 kg, expressos em (s.a.), o que se traduz num decréscimo de cerca 
de 0,6% relativamente ao ano de 2017. No seu conjunto, fungicidas, herbicidas 
e inseticidas totalizaram cerca de 86% do total de PF vendidos; 

(ii) Os fungicidas representaram cerca de 54% do total das vendas; a venda 
de herbicidas representou cerca de 24% do total das vendas e os inseticidas/
acaricidas (incluindo os óleos minerais), cerca de 8%; 

(iii) O enxofre, representando 72% do volume de vendas de fungicidas 
inorgânicos, contribuiu com 44% da totalidade de fungicidas e representou 
24% do total das vendas de PF; 
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(iv) A evolução da venda de PF no decurso dos últimos 15 anos (2004-
2018), apresenta dois picos pronunciados em 2008 e 2014. Este aumento foi 
resultado essencialmente do aumento do volume de vendas de fungicidas 
(nomeadamente de enxofre). De 2008 a 2013 e de 2014 a 2018 a tendência 
tem sido de decréscimo no volume de vendas, com quedas acentuadas 
de 2008 a 2009, de 2011 a 2013 e de 2014 a 2015. Globalmente e para o 
período analisado, o volume de vendas decresceu cerca de 47%. O glifosato, 
representando cerca de 70% dos herbicidas vendidos em Portugal, foi a s.a., 
neste grupo, mais vendida em 2018, registando uma variação positiva de 
4,5% em relação às vendas de 2017;

(v) No caso dos inseticidas e acaricidas, em 2016, a venda apresentou uma 
significativa variação positiva, de cerca de 44,6%, em relação a 2015, mas 
que resultou da inclusão dos óleos minerais nesta categoria de PF. Em 2017, 
registou-se uma descida de cerca de 17%, em relação a 2016; esta tendência 
acentuou-se em 2018, com um decréscimo no volume de vendas de cerca 
de 30%, em relação a 2017; 

(iv) No grupo de “Outros PF” (que inclui PF para tratamento do solo, 
rodenticidas, reguladores de crescimento, moluscicidas e óleos vegetais) 
verificou-se, entre 2014 e 2015, um aumento de cerca de 456 toneladas 
(cerca de 30%). A partir de 2015 verifica-se, todos os anos, se uma descida 
no volume de vendas todos os anos; este decréscimo anual variou entre 32% 
e 3,3%. 

Em 2019, Portugal registou uma diminuição de cerca de 30% na venda de PF, 
quando comparado com as vendas de PF registadas em 20112.

Figura 10. Venda 
de PF em Por-
tugal 2011/19. 
(Fonte: https://
ec.europa.eu/
eurostat/web/
agriculture/agri-
environmental-
indicators) 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agri-environmental_
indicator_-_consumption_of_pesticides#Analysis_at_EU_and_country_level



Em Portugal, estão aprovadas 337 substâncias ativas (Figura 11). 
Considerando que várias destas s.a. estão aprovadas para diversos 
inimigos das culturas, verifica-se que a categoria com maior número de 
s.a. aprovadas é o grupo dos fungicidas, seguido do grupo dos herbicidas 
e do grupo dos inseticidas. 

Figura 11. Número de s.a autorizadas por tipo de PF em Portugal (dados até 3/7/2021) (Fonte: https://
www.dgav.pt/medicamentos/conteudo/produtos-fitofarmaceuticos/divulgacao/ ) 
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3. Uso eficiente de água de rega

O setor da agricultura de regadio é o maior utilizador de água à escala 
global, representando cerca de 70% do total de água utilizada. A área 
regada mundial representa cerca de 20% do total das terras agrícolas e 
contribui com 40% da produção total de alimentos [1]. 

Tendo em conta a escassez de água que se faz sentir durante a estação 
seca em regiões de clima Mediterrânico, não há dúvida que a rega tem 
um contributo significativo para o aumento da produtividade dos sistemas 
agrícolas, assegurando o aumento de rentabilidade, competitividade e a 
melhoria da qualidade de vida no meio rural. No entanto, a agricultura de 
regadio pode ser posta em causa pelos potenciais impactos negativos que 
pode ter nestes agroecossistemas.
  

Alguns dos potenciais impactos negativos resultantes da expansão e 
intensificação da agricultura de regadio são: 

(i) O encharcamento dos solos - por má drenagem interna 
resultante das suas propriedades físicas ou de situação 
topográfica que favoreça a aproximação à superfície das toalhas 
freáticas; 

(ii) A salinização dos solos como resultado da acumulação de sais, 
muitas vezes dissolvidos na água de rega, nas camadas mais 
superficiais, causando dificuldades para as plantas extraírem a 
água do solo e consequentemente situações de stress hídrico;

Manual de Boas Práticas | FitoFarmGest | 17 

3.1. Riscos associados às más práticas 
do regadio



(iii) A sodização, mais comum em solos argilosos com uma 
estrutura pobre, resultante do facto do sal predominante 
na água do solo ser o sódio (Figura 12). O predomínio do 
sódio provoca dispersão dos colóides e, consequentemente, 
problemas estruturais que se manifestam na redução da 
capacidade de infiltração da água e da permeabilidade do 
solo;

Figura 12. Predomínio de sódio (Na+) num solo sódico ou sodicizado 

(iv) A erosão hídrica, normalmente associada ao uso de 
volumes de rega elevados ou taxas de aplicação da água 
superiores à capacidade de infiltração do solo. A escorrência 
superficial intensifica o destacamento de partículas de solo 
podendo originar taxas de perda de solo muito elevadas e, 
consequentemente, diminuir a capacidade produtiva dos 
mesmos. Em situações de elevado grau de degradação do solo  
por erosão hídrica podem até formar-se ravinas (Figura 13); 
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(v) A poluição das águas superficiais e subterrâneas por PF, 
quando estes são lixiviados (arrastados na água que se infiltra 
para zonas mais profundas do solo, atingindo os lençóis 
freáticos) ou transportados por escorrência superficial; 
 
(vi) A deterioração da qualidade da água causada pelo 
aumento dos níveis de nutrientes nas águas de drenagem, 
principalmente nitratos e fosfatos, resultando em proliferação 
de algas e infestantes aquáticas nos canais de rega e nas 
massas de água superficiais, promovendo a acelaração dos 
processos de eutrofização. 

Figura 13. 
Formação de ravinas 
num solo afetado por 
erosão hídrica
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3.2. Boas práticas a implementar para a proteção 
do solo e da água

3.2.1. Conhecer as características físicas e 
químicas do solo

Por forma a minimizar os impactos que o regadio pode ter nos 
agroecossistemas, é necessária a adoção de práticas agrícolas baseadas 
no conhecimento dos recursos naturais fundamentais à atividade agrícola 
(solo e água) e na sua aplicação para garantir a sustentabilidade ambiental 
e económica dos sistemas produtivos em regadio. Adicionalmente, é cada 
vez mais importante utilizar tecnologias do regadio que permitam gerir a 
rega de forma mais eficiente.

A dinâmica da água no solo e a sua fertilidade dependem das suas 
propriedades físicas e químicas. Assim, para uma gestão sustentável 
dos solos em agroecossistemas regados, devemos ter em conta as suas 
propriedades, a fim de evitar a sua degradação e inevitavelmente a 
perda da sua capacidade produtiva. 

As propriedades físicas que devemos ter em atenção para a proteção 
dos solos e evitar problemas resultantes de más práticas em agricultura 
de regadio são: textura, porosidade, densidade aparente, condutividade 
hidráulica saturada (medida da permeabilidade do solo para a água) 
ou capacidade de infiltração do solo. 

As propriedades químicas do solo estão, normalmente, relacionadas 
com problemas de fertilidade (excesso ou falta de nutrientes e de 
matéria orgânica), e com problemas de contaminação, salinização e 
sodização. 

Assim, deve ser feita uma análise da componente química do solo, 
contemplando parâmetros como, por exemplo, o pH, a condutividade 
elétrica (ECW), a taxa de adsorção do sódio (SAR), o teor de matéria 
orgânica (% m.o), o azoto nítrico (NO3

-), o azoto total (N), o fósforo (P2O5) 
ou o potássio (K2O).
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3.2.2. Conhecer a qualidade da água

A qualidade da água está relacionada com um determinado número de 
características físicas, químicas e biológicas que podem, por si só, ou em 
conjugação com outros fatores, torná-la adequada para um determi-
nado uso, seja ele o consumo humano, o abeberamento de animais, a 
rega das culturas, fins recreativos, etc. 

Neste sentido, com o intuito de ajudar os diversos utilizadores, a avaliar 
a qualidade de água que estão a utilizar, existe legislação para classifi-
car as águas consoante os seus principais usos, incluindo o uso de água 
para rega (Decreto Lei 236/98; disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/
decreto-lei/236-1998-430457) (Tabela 1).

Como informação complementar às análises de solo, também se pode 
recorrer à Carta de Solos ou a Base de Dados de Solos para melhor 
conhecer o tipo de solo da parcela e as suas propriedades.  

A Carta de Solos disponível é a Carta de Solos de Portugal (escala 
1:50000, da autoria de Cardoso, 1974). Existe na versão analógica e digital 
e pode ser obtida na Direção Geral de agricultura e Desenvolvimento 
rural (DGADR; disponível em  https://www.dgadr.gov.pt/). Igualmente, 
o Sistema  de Informação do Regadio (SIR; https://sir.dgadr.gov.pt), 
da responsabilidade da DGADR, disponibiliza cartografia digital dos 
regadios nacionais. 

Recentemente foi editada pelo laboratório de Solos do INIAV (Instituto 
Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P.) uma Base de Dados 
Nacional (INFOSOLO; disponível em https://projects.iniav.pt/infosolo/).

Manual de Boas Práticas | FitoFarmGest | 21 



Tabela 1. Qualidade das águas destinadas à rega. (Adaptado do Decreto-Lei 236/98) [6] 

1) LMR- Limite Máximo Recomendado; 2) LMA – Limite Máximo Admissível; 3) A SAR reflecte 
a influência de um excesso de sódio, em relação ao cálcio ao magnésio da água de rega, na 

infiltração de água no solo. Calcula-se através da equação                     , onde Na, Ca e Mg são as 
concentrações de sódio, cloro e magnésio na água de rega, expressas e, meq/L. 

Para além disso, têm sido elaboradas várias normas de qualidade da 
água de rega, que constituem guias do utilizador. O exemplo mais 
conhecido destas normas é o da FAO [7], nas quais a água de rega é 
caracterizada em função do tipo e dimensão dos impactos negativos 
que podem vir a surgir com a sua utilização, os quais estão relacio-
nados com a salinidade, a toxicidade de determinados elementos, a 
modificação das condições de infiltração da água no solo, e outro 
tipo de problemas, como o excesso de nitratos ou o entupimento de 
emissores, tal como se mostra nas Tabelas 2 e 3 e na Figura 14.
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Parâmetro Unidades LMR1) LMA2) Observações

ph 6.5 - 8.4 4.5 - 9.0

Condutividade 
Elétrica (ECw)

dS m-1 1 - Depende muito da resistência das 
culturas à salinidade, bem como 
do clima, do método de rega e da 
textura do solo

Cloreto (CI) mg L-1 70 - Para a cultura do tabaco 
recomenda-se uma concentração 
inferior a 20 mg/l, não devendo 
exceder os 70 mg/l

Fluor (F-) mg L-1 1 15 Inativado em solos neutros e 
alcalinos

Nitrato (NO3
-) mg L-1 50 - Concentrações elevadas podem 

afetar a produção e qualidade 
das culturas sensíveis

Sulfato (SO4
2-) mg L-1 575 -

Taxa de 
absorção de 
Sódio

8 Depende da salinidade da água, 
características do solo e do tipo 
de cultura a ser irrigada



Tabela 2. Problemas na agricultura de regadio relacionados com a qualidade da água (adaptado de [7]) 

Figura 14. 
Fotografias 
indicativas 
de impactos 
negativos 
relacionados 
com má 
qualidade de 
água de rega: 
(a) problemas 
na taxa de 
infiltração na 
água no solo; 
(b) entupimento 
de origem 
biológica; (c) 
entupimento 
de origem 
química; e (d) 
entupimento 
de origem 
física (sólidos 
em suspensão) 
(Fotos COTR) 

SALINIDADE 
Os sais presentes no solo ou dissolvidos na água reduzem a disponibilidade da 
água para as culturas podendo afetar a produção. 

TAXA DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO 
Teores relativamente elevados de sódio, ou baixos de cálcio no solo, ou na água 
de rega, reduzem a taxa de infiltração da água no solo ao ponto de, apesar da 
água necessária ao bom desenvolvimento das culturas ter sido aplicada, ela não 
ter possibilidade de entrar no perfil do solo, e como tal, não conseguir satisfazer as 
necessidades em água das culturas. 

TOXICIDADE DE ALGUNS IÕES 
Certo tipo de iões (sódio, cloreto ou boro) presentes no solo ou na água de rega 
podem acumular-se em determinado tipo de culturas sensíveis em concentrações 
para causarem prejuízos nas culturas e reduzirem as produções. 

OUTROS ASPECTOS 
Nutrientes em excesso reduzem a produção ou a qualidade da mesma, reduzem a 
comercialização devido a pequenos depósitos que se podem formar nos frutos ou 
nas folhas, aumentam a corrosão dos equipamentos e materiais, exigindo maiores 
gastos em manutenção e reparação. 

ENTUPIMENTO DE EMISSORES 
O entupimento dos gotejadores, é a principal causa do funcionamento deficiente 
da rega localizada, e está relacionado com a qualidade da água, nas suas múlti-
plas componentes físicas, químicas e biológicas. 
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Tabela 3. Normas da FAO para interpretação da qualidade da água para rega (adaptado de [7]). 

Assim sendo, é recomendável proceder à análise da quali-
dade da água de rega, de forma a evitar problemas no solo, 
nas culturas e/ou nos equipamentos de rega.

A gestão da água na agricultura requer uma abordagem 
interdisciplinar e integrada de diferentes tecnologias que 
inclui, entre outras (Tabela 4): avaliar o funcionamento dos 
sistemas de rega; técnicas de regadio; práticas culturais 
para conservação do solo e da água.

3.2.3. Gestão da rega
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Um dos aspetos importantes para a gestão da rega é 
compreender como o sistema de rega aplica a água às 
culturas. Qualquer que seja o tipo de sistema de rega, este 
deverá garantir uma boa uniformidade de distribuição da 
água, de forma que todas as plantas recebam a mesma 
quantidade de água e de fertilizante, caso se efetue a 
aplicação de fertilizante na rega (fertirrega). 

Problema potencial Unidades Nível de restrição de uso
Nenhum Ligeiro a 

moderado
Severo

Salinidade

ECw dS m-1 < 0.7 0.7 - 3.0 > 3.0

Infiltração

SAR 0 - 3 e ECw dS m-1 > 0.7 0.7 - 0.2 < 0.2

SAR 3 - 6 e ECw > 1.2 1.2 - 0.3 < 0.3

SAR 6 - 12 e ECw > 1.9 1.9 - 0.5 < 0.5

SAR 12 - 20 ECw > 2.9 2.9 - 1.3 < 1.3

SAR 20 - 40 e ECw > 5.0 5.0 - 2.9 < 2.9

Toxicidade específica de iões

Sodio (Na+)

Rega de Superfície SAR < 3 3 - 9 > 9

Rega por aspersão mg L-1 < 69 -

Cloreto (Cl-)
Rega de Superfície mg L-1 < 142 143 - 355 > 355

Rega por aspersão mg L-1 < 106 > 106

Efeitos diversos

Nitrato (NO3- mg L-1 < 5 5 - 30 > 30

ph - Intervalo normal: 6.5 - 8.4



Tabela 4. Objetivos e tecnologias a aplicar para gestão sustentável da rega (exemplos) 
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De forma a alcançar elevados indicadores de desempenho, 
quer ao nível da eficiência da rega, quer ao nível da 
uniformidade de distribuição da água é necessário, por um 
lado, um correto dimensionamento hidráulico do sistema e, 
por outro, uma correta utilização do mesmo. 

Outro aspeto de primordial importância para se obter 
elevados níveis de desempenho do sistema de rega é 
garantir uma manutenção adequada aos seus componentes 
e realizar com alguma periodicidade auditorias ao seu 
desempenho no que se refere à aplicação de água. 

Se o sistema de rega não aplicar a água de uma forma 
uniforme, nunca será possível efetuar uma gestão da rega 
adequada, por mais meios de controlo que se utilizem. Assim 
sendo, o primeiro passo será garantir que um determinado 
sistema de rega aplique a água de uma forma uniforme, 
pelo que as auditorias aos sistemas de rega são uma 
ferramenta imprescindível para o contributo de uma rega 
eficiente e uniforme. 

Objetivo na gestão da rega Tecnologia Descrição sumária

Avaliar o funcionamento 
sistema de rega

Auditoria aos sistemas de rega Determinação de parâmetros 
e indicadores de desempenho 
do sistema que permitam 
avaliar a sua eficiência de 
aplicação e uniformidade de 
distribuição da água

Ajustar as dotações e 
calendários de rega

Determinação das 
necessidades hídricas das 
culturas

Aplicação das metodologias 
recomendadas pela FAO para 
realizar o balanço hídrico e 
determinar as necessidades 
em rega das culturas

Condução de rega baseada 
em indicadores do clima, solo 
ou planta

Utilização de registos 
meteorológicos, equipamentos 
de medição do estado hídrico 
do solo ou de monitorização 
do estado hídrico da planta e 
sua utilização na definição da 
oportunidade e dotação de 
rega

Ferramentas de deteção 
remota

Uso em conjunto com 
indicadores de clima, solo e/
ou planta, para avaliação 
do estado vegetativo e 
vigor da cultura e apoio na 
programação de regas



A caracterização climática das regiões é importante num 
clima em mudança, na resposta direta ao regadio, na 
gestão da rega, no dimensionamento do sistema, e no apoio 
à decisão na seleção, instalação e gestão das culturas. 

A determinação das necessidades hídricas das culturas 
passa pelo conhecimento sobre as variáveis determinantes 
no balanço hídrico num sistema solo-planta. Neste balanço, 
a evapotranspiração (evaporação da superfície do solo 
e da vegetação húmida + transpiração das plantas) é a 
principal perda de água do sistema. A evapotranspiração 
é a forma pela qual a água da superfície terrestre passa 
para a atmosfera no estado de vapor. A evapotranspiração 
de uma cultura designa-se por evapotranspiração cultural 
(ETc) e é diretamente proporcionável à produção de 
biomassa vegetal. O seu valor pode obter-se de forma 
indireta pelo produto da evapotranspiração de referência 
(ETo) e do coeficiente da cultura (Kc), na fase em que esta 
se encontra. A ETo corresponde à evapotranspiração de 
uma cultura hipotética, de referência, semelhante à relva, 

Figura 15. Curva típica de coeficiente cultural (Kc) em culturas anuais. (Kcini - Coefi-
ciente cultural na fase inicial; Kcmed -  Coeficiente cultural na fase intermédia; Kcfin 

-  Coeficiente cultural na fase final)
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com características fixas definidas, pelo que o seu valor vai 
depender apenas das condições climáticas do local. O Kc 
introduz as características específicas da cultura real para 
obtenção da perda de água potencial da cultura na fase em 
que esta se encontra (Figura 15). 

Assim, a evapotranspiração é o produto agrometeorológico 
determinado com base na monitorização climática e em 
dados específicos das culturas e tem um papel fundamental 
no balanco hídrico juntamente com a precipitação. O 
balanco entre a água que é recebida pela planta através 
da precipitação e a que se perde por evapotranspiração irá 
resultar na variação do armazenamento de água no solo, 
que por sua vez condicionara o ciclo vegetativo das plantas 
(Figura 16). 

ESCOAMENTO
SUPERFICIAL

TRANSPIRAÇÃO

EVAPORAÇÃO

PRECIPITAÇÃO

REGA

ASCENSÃO
CAPILAR

INFILTRAÇÃO 
PROFUNDA

ESCOAMENTO
SUBSUPERFICIAL

Figura 16. Balanço de água no sistema solo-planta. (adaptado de COTR, 2021) 
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O conhecimento das reais necessidades de água das culturas permite um 
uso mais eficiente da água e energia. A agricultura de regadio beneficia 
de serviços que apoiam a transferência do conhecimento sobre estas 
necessidades hídricas. A disponibilização de avisos de rega (Figura 17), para 
as principais culturas regionais colmata esta lacuna, produzindo informação 
sobre quando e quanto regar, promovendo um uso mais eficiente do recurso 
água e por consequente do recurso energia. 

Figura 17. Metodologia para a disponibilização dos avisos de rega

A monitorização da água no solo é a chave para otimizar a gestão da água 
de rega bem como os nutrientes aplicados por fertirrega que é uma prática 
cada vez mais comum na agricultura de regadio. A partir do momento 
que a água é aplicada no solo é fundamental conhecer a sua dinâmica no 
processo de distribuição bem com a sua extração pelo sistema radicular das 
culturas. Com a instalação de sensores de medição do estado hídrico do 
solo é possível definir os principais parâmetros de gestão da rega: 

(i) O momento certo da rega;  

(ii) A quantidade de água a aplicar em cada rega; 

(iii) A profundidade atingida pela água aplicada por rega, 
fundamental para controlar o risco de lixiviação de nutrientes; 

(iv) O padrão de extração da água do solo pelas raízes, que 
permite determinar o desenvolvimento radicular; 
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(v) O diagnóstico correto dos níveis de stress aplicados, 
melhorando assim o conhecimento sobre os impactos das 
estratégias de rega aplicadas. 

Atualmente existem ao dispor do gestor da rega/produtor uma vasta gama 
de sistemas de monitorização, baseados, por exemplo, no uso de sensores 
de humidade do solo eassociados às novas tecnologias de comunicação 
que permitem de uma forma rápida aceder à informação em tempo real 
em plataformas que integram a informação dos sensores de uma forma 
“amigável” para o utilizador (Figura 18). Estas plataformas permitem também 
incluir outros parâmetros de apoio à decisão para a gestão  da rega, como 
informação meteorológica ou indicadores de vegetação obtidos por deteção 
remota. A integração desta informação permite o uso eficiente da água, 
minimizando os potenciais impactos negativos da rega e contribuindo para 
uma utilização sustentável do recurso água. 

Figura 18. Sistemas de monitorização do teor de humidade do solo 
associados às novas tecnologias de comunicação 
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Sonda capacitiva de registo continuo, com 
envio e armazenamento dos dados em 
plataforma digital



A utilização de tecnologias inovadoras, como é o caso das ferramentas de 
deteção remota, no regadio é uma área em crescimento. Estas tecnologias 
permitem a obtenção de mapas com indicadores do estado (nutricional, 
hídrico, fitossanitário, etc) da vegetação. Um dos índices mais utilizado é 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) que permite avaliar as 
condições da vegetação e o seu vigor. 

O mapeamento do NDVI é uma técnica que traz diversos benefícios para o 
gestor da rega/agricultor. A tecnologia do NDVI permite entender melhor o 
vigor da cultura em cada ponto da vegetação, fazendo com que o produtor 
saiba quais medidas a tomar dependendo das necessidades específicas de 
uma pequena área. 

Hoje em dia, este sistema já é utilizado para apoiar a gestão da rega e para 
ajudar a detetar zonas de pouco vigor das culturas na parcela. Permitindo 
detetar problemas como por exemplo a falta de uniformidade na distribuição 
da água e fertilizantes na parcela (Figura 19).

Figura 19. Imagem de NDVI da plataforma sentinelhub playground (apps.sentinel-hub.com) 

As ferramentas de gestão da rega constituem boas práticas de regadio 
através das quais se promove a otimização do uso da água, a proteção 
da sua qualidade e a redução dos custos associados ao regadio. 

Em cenários de escassez de água, a gestão da água ao nível das parcelas 
agrícolas poderá ainda envolver medidas para redução da demanda e 
para conservação da água, como: uso de cultivares ou rotações com 
baixas exigências hídricas; estratégias de rega deficitária; práticas 
culturais para controlo do stress hídrico (ex: datas de sementeira, redução 
da competição com a vegetação espontânea); uso de enrelvamentos 
para aumentar a infiltração e aumentar o armazenamento de água no 
solo [5].
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4. Fertilização racional e eficiente
A eficiência da utilização de nutrientes e a sua contribuição mínima para 
a poluição dos solos e águas obrigam a uma fertilização eficiente que 
depende em termos quantitativos da avaliação das disponibilidades do solo 
e da sua evolução no tempo.

4.1. Riscos associados à má utilização 
de fertilizantes
A fertilização das culturas é uma das práticas culturais que pode causar 
impactos ambientais negativos não só na produtividade dos solos e na 
qualidade das águas, como também na atmosfera, na qualidade dos 
alimentos e na saúde humana e dos animais. 

Uma recomendação de fertilização é baseada numa produção esperada 
que pode não ser atingida, indicando as quantidades de nutrientes a usar 
e se devem ser aplicados de uma só vez ou de forma fracionada. De fato a 
resposta à fertilização: 

(i) é limitada por fatores exteriores às tomadas de decisão como 
sejam os fatores climáticos e ocorrência de pragas e doenças; 

(ii) depende da capacidade técnica e das decisões tomadas pelo 
agricultor relativamente às cultivares escolhidas, sistemas de 
mobilização do solo, qualidade da semente, fertilizantes escolhidos, 
densidade de sementeira, etc; 

(iii) é condicionada pela variação espacial da fertilidade do solo; 

(iv) depende da amostragem e colheita de amostras. 
 

A utilização de fertilizantes ao veicular os elementos vegetais às culturas, 
envolve impactos ambientais relacionados na maioria das situações com os 
elementos azoto, fósforo e cádmio, mas também pode potenciar no solo o 
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risco de salinização, ou interferir na atividade microbiológica, influenciando 
o seu comportamento e o modo como deve ser gerido. As aplicações de 
quantidades elevadas de fertilizantes azotados, ou de fertilizantes orgânicos, 
como estrumes e chorumes, podem resultar em perdas avultadas de ião 
nitrato por lixiviação. A aplicação de estrumes e chorumes pode ainda 
promover contaminação microbiológica, química e orgânica das águas e 
alimentos.

Os estrumes e chorumes gerados nas explorações agro-pecuárias, devem 
ser analisados antes de serem utilizados. A gestão da sua utilização envolve 
o cálculo de nutrientes presentes, a indicação da quantidade que pode ser 
aplicada a cada cultura, a avaliação dos riscos de produção de odores, as 
perdas por volatilização do amoníaco e a contaminação das águas com 
azoto, fósforo e bactérias. Após a sua aplicação ao solo, deverá ser garantida 
a incorporação imediata para evitar perdas por volatilização e no caso dos 
chorumes, é preferível a injeção direta minimizando a exposição ao ar e 
maus odores. 

A agricultura é considerada como a principal fonte de contaminação das 
águas com azoto, sendo responsável por mais de metade das perdas de 
ião nitrato para as águas subterrâneas. Em Portugal, as perdas são mais 
severas no outono-inverno e início da primavera. Nos sistemas agrícolas, as 
entradas de azoto normalmente excedem em larga medida a quantidade 
de nutriente utilizado pela cultura. 

A perda de azoto dos solos por lixiviação ou escoamento superficial tem 
consequências negativas [8]:  

(i) nos solos - o solo fica empobrecido em azoto e o ião nitrato é acompanhado 
de catiões, como o cálcio e o magnésio, de que resulta também uma 
acidificação gradual dos solos; 

(ii) nas águas – Contamminação dos lençóis freáticos com nitratos. Com 
vista a proteger a saúde humana, a legislação nos países da união europeia 
impõem um teor máximo de ião nitrato na água potável de 50 mg NO3- 
dm-3 (equivalente a 11 mg N-NO3- dm-3 ). 

Os fertilizantes fosfatados podem contribuir para a entrada de 1/10 do 
total de cádmio nos solos. As plantas absorvem mais cádmio (elemento 
potencialmente tóxico) em solos ácidos e em solos salinos. Os vegetais de 
folhas, como a alface e o espinafre, acumulam mais cádmio do que os 
cereais ou as leguminosas de grão. 
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Nos sistemas intensivos de agricultura, a aplicação sucessiva de adubos 
fosfatados, ano após ano, leva ao enriquecimento progressivo dos solos 
com cádmio (elemento potencialmente (fito)tóxico) (Tabela 5).  

Concentrações nas fosforites utilizadas 
na preparação dos adubos

2 a mais de 500 mg Cd kg-1 de fósforo

Concentrações médias nos solos 0,01 a 1 mg Cd Kg-1 de solo

Concentrações em solos contaminados Até 30 mg Cd Kg-1 de solo

Concentrações médias nas plantas 0,05 mg Cd Kg-1 de matéria seca a 
105ºC

Nalgumas regiões de Portugal, com grande densidade animal, os solos 
podem apresentar níveis de fósforo muito elevados, não ocorrendo resposta 
da planta ao fertilizante aplicado. Nos sistemas intensivos de agricultura, a 
aplicação sucessiva de fertilizantes orgânicos ou minerais, ano após ano, 
leva ao enriquecimento progressivo dos solos com estes elementos. Quando 
ocorrem grandes chuvadas ou se aplicam regas excessivas, que excedem a 
capacidade de infiltração do solo, a água escoa superficialmente, podendo 
arrastar maior ou menor quantidade de solo (erosão hídrica). Tanto o fósforo 
dissolvido na solução do solo como o adsorvido na matriz pode ser perdido. 

O enriquecimento das águas com azoto e fósforo leva ao acelarar do 
processo de eutrofizaçao nas massas de água com o aumento do fitoplancton 
e a crescimento de algas potencialmente tóxicas como as cianobactérias. 
Alguns destes organismos podem produzir toxinas, limitando o uso da água, 
quer para consumo humano, quer para múltiplos usos.
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Tabela 5. Teores de cádmio nas fosforites, nos solos e nas plantas 

Quando o nível de nutriente é excessivo, é necessário impedir que 
se perca do terreno, adotando sistemas de conservação do solo, 
como a mobilização mínima ou a não mobilização, e mantendo 
faixas com vegetação permanente («buffer strips»), sobretudo 
nas margens dos canais de drenagem e dos cursos de água.



O uso eficiente dos fertilizantes minerais azotados e fosfatados e dos 
fertilizantes orgânicos, estrumes e chorumes, tem como objetivo minimizar 
os riscos de contaminação da água, atmosfera e do solo, contribuir para a 
qualidade dos produtos vegetais com impacto na saúde humana e animal, 
bem como permitir o retorno económico da exploração. 

Procura-se maximizar a eficiência de absorção dos nutrientes pelas plantas, 
para um ótimo de produção, minimizando os impactos ambientais, através 
da resposta às seguintes questões: 

(i) quais os nutrientes a aplicar? 

(ii) quais as quantidades mais adequadas? 

(iii) quais as épocas mais apropriadas para proceder à sua aplicação? 

(iv) quais as técnicas de aplicação a adotar, por forma a obter uma maior 
eficácia na utilização desses nutrientes pela cultura? 

(v) quais os fertilizantes tecnicamente mais favoráveis para aplicar os 
nutrientes, tendo em conta as condições edafo-climáticas e culturais? 

Poderão, assim, ser avaliadas questões como por exemplo se a fertilização 
deverá ser de fundo? de cobertura? em fertirrigação? qual a forma/
formulação do fertilizante (azoto na forma de nitrato, amónia ou ureia)? 
necessidade de o fracionamento de aplicação? ou qual a época do ano de 
maior necessidade e consumo? 

Dada a multiplicidade e complexidade dos fatores que condicionam as 
respostas, não apenas da quantidade tecnicamente correta dos elementos 
a aplicar, mas também das épocas e formas mais adequadas para a sua 
aplicação, recomenda-se o recurso a serviços especializados, utilizando 
abordagens multidisciplinares para o desenvolvimento de Planos de Gestão 
Integrada de Nutrientes.

Um Plano de Gestão Integrada de Nutrientes inclui a monitorização 
do seu nível no solo, conhecimento sobre as suas origens e das 
suas características, escolha das épocas de aplicação e técnicas de 
aplicação, boa armazenagem de estrumes e chorumes, cálculo das 
exportações de nutrientes e implementação de práticas destinadas à 
conservação do solo e prevenção da erosão.

4.2. Boas práticas para proteção das águas 
superficiais e subterrâneas
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As recomendações de fertilização são elaboradas com base: 
(i) nos conhecimentos sobre a cultura (potencial produtivo e exigências em 
relação aos vários elementos vegetais); 

(ii) nos resultados das análises (terra, plantas, água de rega); 

(iii) tendo em conta os objetivos que se pretendem alcançar (rendimento do 
agricultor, otimização da qualidade do produto, minimização de impactos 
ambientais, etc).

 
A análise de terras além de ser uma poderosa ferramenta de diagnóstico 
para a avaliação da fertilidade o solo, desempenha um papel fundamental 
na prevenção da degradação ambiental quando associada a legislação 
que estabeleça valores limite para os elementos vegetais. 

Na análise de plantas, a época de colheita é muito importante, porque só 
assim os resultados obtidos poderão ser comparados com valores-padrão. 
A parte da planta a colher para análise é determinante para a validade dos 
métodos de recomendação utilizados.  

A análise de terras e a análise de plantas complementam-se com vantagem 
face à tarefa de estabelecer e gerir programas de fertilização ao longo dos 
anos, sobretudo no caso das culturas arbóreas e arbustivas.
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A amostragem é a fase mais sensível no processo de colheita de amostras. 
Uma amostra que por deficiente colheita ou não representativa introduz, desde 
logo, um erro que já não poderá ser compensado, mesmo que se observe o 
maior rigor na realização das análises. 

A maior fonte de erro costuma surgir na fase de colheita de amostras.

É FUNDAMENTAL QUE SEJAM SEGUIDAS AS INDICAÇÕES FORNECIDAS 
PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISE. 



Tabela 6. Respostas a algumas questões sobre a colheita de amostras de terra [9] 

Análises de Terras

Amostras simples?: cada colheita fornece a 
quantidade de terra necessária para as análises 
laboratoriais.

Utilizadas, por exemplo, no método de  análise 
sistemática: A parcela é mapeada e cada local de 
recolha de amostras é geo-referenciado.

1ha 1ha

1ha 1ha

Colheita de amostras de terra sistemática e centrada

Amostras compostas?: obtidas por mistura da 
amostras simples.
Se o terreno for uniforme (declive, textura, cor, etc) 
no ano anterior com a mesma cultura, (fertilização, 
correção, etc), uma amostra composta não deve 
representar uma área superior a 5 a 10 ha.

As amostras, no mínimo 20, são colhidas em zig-
zag, colocadas num balde de material de plástico 
para evitar contaminações com outros elementos 
(ferro, alumínio, zinco, etc) e misturadas. Retira-se 
cerca de 1Kg e acondiciona-se num saco limpo e com 
dois rótulos (um no interior, outro no exterior) com a 
identificação das amostras.

Colheita de amostras de terra em zig-zag

Profundidade e utensílios de colheita?: para que as 
situações sejam comparáveis é importante que as 
amostras de uma parcela sejam todas retiradas à 
mesma profundidade.

As amostras devem corresponder a um cilindro ou a 
um fatia com 0,2 a 0,3 m de profundidade (camada 
arável), ou uma profundidade superior 0,6 a 1m (sub-
solo).

Os locais de colheita devem ser limpos de vegetação 
e pedras, mas não eliminar o solo da camada mais 
superficial mais rica em  matéria orgânica.
Utensílios frequentemente utilizados para a colheita 
são sondas de aço inoxidável ou, pás, martelos

Utensílios de colheita de amostras de terra

Periodicidade de colheita:
Anualmente para nutrientes móveis, por exemplo o  
azoto, o boro.

 Uma vez para rotação (3 a 6 anos) para nutrientes 
pouco móveis como o fósforo.

 Em solos de textura grosseira fazer análises menos 
espaçadas no tempo mesmo para os nutrientes menos 
móveis. 
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Nas Tabelas 6 e 7 encontram-se descritos procedimentos de amostragem 
para a realização de análises de terras e plantas.



Tabela 7. Respostas a algumas questões sobre a colheita de amostras de plantas [9] 

Análises de Plantas
Toda a parte aérea? Por exemplo:

Cereais outono inverno - até ao afilhamento 
(30 a 40 plantas)
Milho - com 0,3 m de altura (25 a 30 plantas)

Folhas? Por exemplo:
 Trevos – antes da floração , folhas expandidas 
a um terço do topo da planta (40 a 60 plantas)

Folhas? Folhas mais velhas – para os nutrientes azoto, 
fósforo e potássio.
Folhas maia jovens – para os nutrientes  cálcio, 
boro ou manganês.
A análise separada de folhas jovens e adultas  
provenientes da mesma planta pode fornecer 
informação sobre a absorção de nutrientes 
(excesso/deficiência)

Pecíolos? Por exemplo:
videira  - elevada proporção  de vasos, xilema e 
floema, sendo mais rico em  potássio, fósforo e 
ião nitrato do que os limbos das folhas

Flores? gomos foliares?

 

Por exemplo:
Fruteiras – fornece dados sobre o estado nu-
tritivo das árvores antes do aparecimento das 
folhas (folha caduca) ou antes do aparecimento 
de sintomas de deficiência, permitindo  a cor-
reção atempada do problema.

As amostra vegetais colhidas devem ser embaladas em sacos de papel ou de rede e 
identificadas. A utilização de sacos de plástico deve ser evitada, a não ser que o ma-
terial seja refrigerado a 5ºC. A entrega das amostras no laboratório deve ser feita no 
espaço de 24 horas após a colheita.
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Aplicação de Fertilizantes 

O agricultor deve manter registo das culturas efetuadas em cada parcela, 
fertilizantes e corretivos aplicados, produção obtida e os resultados da 
análise de terra, plantas e água (se regar). Estes registos auxiliam na 
tomada de decisões e permitem não só detetar tendências plurianuais como 
identificar zonas problemáticas. 

É frequente os solos não conterem azoto mineral suficiente para assegurar 
o crescimento adequado das culturas. As incertezas associadas às 
recomendações de fertilização azotada são grandes, sobretudo em 
condições climáticas irregulares em que é difícil prever as produções. Sendo 
o azoto um nutriente que se perde facilmente do sistema solo-planta, devem 
ser feitos esforços no sentido de desenvolver sistemas dinâmicos de apoio 
à decisão que auxiliem os agricultores a adequarem a fertilização ao ano 
e local. Na aplicação de fertilizantes azotados, é usual recomendar-se [10]: 

(i) a aplicação fracionada do azoto às culturas de outono-
inverno, minimizando a sua aplicação à sementeira, e 
fornecendo-o apenas quando as plantas tiverem capacidade 
para o absorver;

(ii) a incorporação de resíduos vegetais com elevada razão 
C:N , por forma a aumentar a imobilização do azoto residual 
ou seja, do azoto que fica no solo após a colheita; 

(iii) sempre que possível, de acordo com as necessidades das 
culturas e nas fases do ciclo vegetativo em que as plantas são 
mais exigentes; 

(iv) escolher as formas de azoto (nítrico, amoniacal, amídico) 
mais adequadas ao condicionalismo edafoclimático e cultural. 

Quando o nível de fósforo no solo é insuficiente para satisfazer as 
necessidades das culturas, a recomendação de fertilização tem como 
finalidade não só fornecer adequadamente o nutriente às plantas, como 
também enriquecer progressivamente o solo de modo a atingir um nível de 
fertilidade mais favorável à produção vegetal. O fósforo que não é utilizado 
pela cultura permanece no solo, enriquecendo-o, e vai ser absorvido pelas 
culturas realizadas em anos sucessivos. O efeito residual do nutriente pode 
manifestar-se por 8 a 10 anos. 

38 | FitoFarmGest | Manual de Boas Práticas



Simultaneamente, com a aplicação de fertilizantes fosfatados, podem 
implementar-se práticas que aumentem a disponibilidade do fósforo para 
as plantas, tentando regular os processos que contribuem para a retenção, 
ou aumentar a capacidade das plantas para o extraírem do solo: 

(i) Correção da reação do solo; 

(ii) Saturação da capacidade de adsorção do solo; 

(iii) Aplicação localizada de fertilizantes; 

(iv) Utilização de adubos na forma granulada; 

(v) Aplicação de materiais orgânicos; 

(vi) Estímulo na formação de micorrizas. 

Não deverá ser aplicado fósforo ao solo quando o nível de nutriente extraível, 
fornecido pela análise de terras, indicar que as plantas já não respondem à 
sua aplicação. 

Como exemplo, na Tabela 8, e para algumas culturas pode observar-se a 
partir de que nível no solo já não é previsível resposta da cultura à aplicação 
de fósforo.

Tabela 8. Relação entre o nível de fósforo no solo e a resposta das culturas à sua aplicação 

Cultura Produção esperada da cultura
ou
Época de aplicação do fósforo

Correspondência entre os níveis e os teores no 
solo para os quais a cultura não responde à 
aplicação de fósforo (método: Egner Riehm)

Alho 12 000 kg ha-1 nível: 6
teor no solo:151 a 200 mg de P2O5 Kg-1

Girassol 1000 a 4000 kg ha-1 nível: 6
teor no solo:151 a 200 mg de P2O5 Kg-1

Olival Instalação da cultura nível: 4
teor no solo: 81 a 120  mg de P2O5 Kg-1

nível :5
teor no solo: 121 a 150 mg de P2O5 Kg-1

Vinha Instalação da cultura Nível: 5
teor no solo: 121 a 150 mg de P2O5 Kg-1
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Monitorizar a evolução do teor de cádmio no solo a fim de prevenir a 
sua acumulação 

Se o teor de cádmio no solo ultrapassar o limite de tolerância da espécie 
vegetal, pode causar fitotoxicidade, podendo também contaminar a cadeia 
alimentar humana.
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Figura 20. Vinha com enrelvamento na entrelinha

À semelhança de outros fatores, produções elevadas e aplicação de 
fertilizantes orgânicos, chorumes e estrumes, traduzem-se em maior 
quantidade de matéria orgânica. 

A matéria orgânica do solo tem uma enorme influência no comportamento 
do solo sendo responsável pela agregação das argilas, aumenta 
capacidade de retenção de água e nutrientes do solo, fornece nutrientes 
como por exemplo o azoto e o enxofre à medida que sofre decomposição 
(propriedades químicas) e fornece ainda energia e compostos carbonados 
para os organismos heterotróficos (propriedades biológicas). 

As culturas com sistemas radiculares volumosos e sistemas de colheita 
que deixem no terreno uma elevada proporção da parte aérea da planta 
contribuem para um enriquecimento do solo em matéria orgânica. 

É possível aumentar o teor de matéria orgânica dos solos através da produção 
integrada em culturas como a vinha e o olival. com a implementação de 
técnicas de conservação, nomeadamente o uso de cobertura vegetal do 
solo (Figura 20) que poderá ser uma boa forma de aumentar a fertilidade 
do solo, reduzir a erosão e contribuir para o sequestro do CO2 atmosférico, 
evitando efeitos ambientais negativos, melhorando também o tráfego das 
máquinas agrícolas para a realização das operações culturais, por exemplo 
em solos argilosos a seguir a um período de entrada e acumulação de água 
no solo (precipitação ou rega).
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Os fertilizantes orgânicos e minerais devem ser usados de modo equilibra-
do, incluindo fontes de nutrientes como os resíduos das culturas e a fixação 
biológica do azoto atmosférico. 

A produtividade do solo refere-se à capacidade do solo para suportar o 
crescimento vegetal. Depende do clima e de muitos outros fatores que con-
tribuam para as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O modo 
como o solo é gerido (mobilização adequada à cultura e tipo de solo, a 
correção de fatores desfavoráveis como a acidez, fertilização, a rotação de 
culturas, o controlo de infestantes, pragas, doenças, e por vezes a instalação 
de sistemas de rega e drenagem) pode manter, melhorar ou, pelo contrário, 
degradar a produtividade do solo.

Legislação de apoio às boas práticas agrícolas inerentes à gestão de 
fitofármacos

Proteção das águas contra a poluição causada por nitratos (e fósforo) 
de origem agrícola podem ser consultadas na Portaria n.º 259/2012 e 
Despacho n.º 1230/2018. 

Gestão de estrumes e chorumes pode ser consultada na Portaria n.º 
631/2009, de 9 de junho, e Decreto-Lei n.º 276/2009, de 2 de outubro.
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5. Utilização sustentável de 
fitofármacos 

A viabilidade das explorações agrícolas depende de um contexto alargado 
de condições: desde a sua sustentabilidade económica, passando por 
um equilíbrio dos ecossistemas e conservação adequada dos bens e 
serviços ambientais envolvidos, até à saúde e bem-estar de agricultores, 
consumidores e das populações. 

Os PF têm um papel fundamental no atual modelo de produção agrícola, por 
proporcionarem benefícios económicos derivados da proteção das culturas. 

Sem a aplicação de fitofármacos as perdas globais ocasionadas por pragas, 
poderiam representar em termos globais mais de 51% da produção [11]: 

(i) 15% ocasionadas por insetos;  

(ii) 13% ocasionadas por bactérias e fungos;  

(iii) 13% por infestantes; 

(iv) 10% por infestações de pragas após a colheita. 

A utilização intensiva de fitofármacos põe em risco o equilíbrio ambiental, os 
serviços dos ecossistemas e a saúde das populações.  

Assim, os ganhos de produtividade devem ser acompanhados de um 
aumento na eficiência da atividade agronómica, por forma a garantir a 
sustentabilidade económica e ambiental do ecossistema agrícola.  
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5.1. Riscos ambientais da má utilização ou 
aplicação 
O primeiro grande alerta sob os efeitos adversos do uso excessivo de fitofár-
macos foi dado pela bióloga marinha Rachel Carson (1963). 

Hoje cientistas e técnicos de diferentes áreas de atuação (agricultura, saúde 
e ambiente), procuram evidenciar os efeitos e os riscos decorrentes da in-
tensificação do uso de PF. 
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Metabolismo
na cultura

Lavagem pela chuva

Fotodegradação

Arrastamento das
gotículas e do vapor
durante a aplicaçãoDeposição seca

Erosão eólica
do solo tratado

Arrastamento
do vapor após

a aplicação

Degradação química
e microbiana na água

Escoamento superficial Lixiviação e percolação
preferencial

Degradação química
e microbiana do solo Figura 21. Ciclo ambiental dos PF (adaptado de [16])

O uso maciço de fitofármacos tem promovido o aumento de resistências a 
pragas, mais de 450 espécies de artrópodes já foram identificadas como 
resistentes a um ou mais tipos de fitofármacos [12].  

Segundo o relatório da União Europeia de 2015 sobre resíduos de fitofármacos 
em alimentos, 44% dos géneros alimentícios analisados continham resíduos 
de fitofármacos em concentrações legalmente permitidas (LMR) e 2,8% dos 
alimentos excederam o LMR (limite máximo de resíduo; 2005/396/CE), para 
um ou vários fitofármacos [13]. 

Os PF podem promover impactos negativos nos solos agrícolas, águas 
superficiais e subterrâneas, na biodiversidade e nos ecossistemas [14]. 
A Plataforma Intergovernamental sobre a Biodiversidade e os Serviços 
Ecossistémicos (IPBES) considera os PF como um dos principais motores do 
declínio da população de insetos polinizadores [15]. 

Não existem PF inócuos, existem, isso sim, produtos que quando devidamente 
manuseados e utilizados poderão trazer menores riscos para o ambiente e 
para as populações.  Assim, em todas as fases de manuseamento de um 
PF devem ser implementadas as boas práticas agrícolas associadas ao uso 
sustentável dos PF e à proteção integrada das culturas. 

Na Figura 21 está representado o percurso dos PF nos vários compartimentos 
abióticos, após a aplicação nas culturas, e possível contaminação dos vários 
recursos naturais.  



5.2.1. Boas práticas de aplicação no 
âmbito do uso sustentável dos produtos 
fitofarmacêuticos

5.2. Boas práticas para a proteção dos 
recursos
É urgente desenvolver e implementar medidas efetivas para minimizar 
os riscos (diretos e indiretos) derivados da utilização de PFs, de forma a 
mantermos a biodiversidade nas paisagens agrícolas, aumentando a sua 
resiliência face aos inúmeros fatores de stress que as afetam.

Para uma Boa Prática Fitossanitária devem ser equacionados e analisados 
todos os aspetos:
 
 (i) a escolha de PF como solução para o combate aos inimigos 
 da cultura;

 (ii) o rótulo do PF e suas componentes;

 (iii) o local escolhido para preparação e aplicação da calda;
 
 (iv) os métodos e equipamento de aplicação, volumes de calda, 
 dimensão das gotas, tipos de bicos, calibração do aparelho, 
 condições meteorológicas durante a pós a aplicação, destino 
 dos excedentes e embalagens vazias. 

Assim, consideram-se como Boas Práticas as seguintes ações: 

a) No ecossistema agrário: 

(i) manter a cultura em excelente estado de desenvolvimento 
(nutrição, rega, etc.) porque uma cultura sã é mais competitiva em 
relação às infestantes e menos suscetível aos ataques de doenças e 
pragas;

(ii) praticar a rotação de culturas, particularmente utilizando culturas 
com diferentes problemas fitossanitários;

(iii) aplicar os princípios da Proteção Integrada;

(iv) utilização de outras estratégias e medidas de combate aos 
inimigos das culturas o que permitirá reduzir a necessidade de 
aplicação de PF;
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Figura 23. Armadilhas cromotropicas para  monitorização de inimigos das culturas 

(vi) instalação de armadilhas (cromotrópicas, alimentares ou com 
feromonas) para monitorização das pragas da cultura, o que 
permitirá conhecer os seus ciclos de vida e identificar os períodos de 
risco para a cultura  e assim a oportunidade da intervenção com PF; 

(vii) utilização de  processos de estimativa do risco e os níveis 
económicos de ataque (NEA), de forma a realizar intervenções com 
PF somente quando economicamente justificadas; 

(viii) Conhecimento do histórico da parcela em termos fitossanitários.
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Figura 22. Observação visual para monitorização de inimigos das culturas. 

(v) definição e implementação de planos a longo prazo de 
monitorização dos inimigos das culturas com recuros a técnicas e 
metodologias adequadas (observação visual (figura 22), recolha de 
amostras, instalação de armadilhas, técnica das pancadas) para, 
caso seja necessário, desencadear respostas imediatas ao problema 
(Figura 23);



b) Na utilização de PF: 

(i) aplicação de PF apenas quando não é possível utilizar outros meios 
de proteção das culturas e de combate aos seus inimigos; 

(ii) escolha adequada do PF de acordo com: a cultura e o seu 
estado fenológico, o inimigo da cultura em causa, e o seu estado de 
desenvolvimento, oportunidade da intervenção, efeitos secundários 
do PF; 

(iii) leitura e cumprimento das indicações do rótulo; 

(iv) garantir a aplicação de medidas preventivas em todas as fases 
de utilização do PF; 

(v) utilização de equipamento de proteção individual (EPI) adequado 
à fase de manuseamento do PF; 

(vi) limpeza e manutenção do material de aplicação; 

(vii) inspeção de equipamentos de aplicação (Decreto-Lei n.º 
86/2010 – desde 15 de julho de 2010, é obrigatória a inspeção de 
equipamentos de aplicação de PF) (Figura 24);

Manual de Boas Práticas | FitoFarmGest | 47 

Figura 24. Inspeção de equipamentos de aplicação de PF 

(viii) respeitar doses, intervalo de segurança, número máximo de 
aplicações e intervalo entre aplicações recomendadas;

(xix) respeitar as normas para eliminação dos excedentes de calda 
(devem ser minimizados com a determinação correta dos volumes 
a aplicar) e das embalagens vazias (entrega em condições de 
segurança - Valorfito). 



Ao longo do tempo muitos PF têm perdido a sua efetividade porque 
as espécies desenvolveram mecanismos de resistência aos modos de 
ação do PF. A resistência a um PF traduz a redução na suscetibilidade de 
uma população de um determinado inimigo da cultura a um PF que era 
considerado efetivo no controlo desse inimigo. 

A perda de eficácia de um PF não deve ser atribuída de imediato a 
mecanismos de resistência, uma vez que pode resultar de más práticas 
associadas à aplicação. 

Não existem medidas para impedir o desenvolvimento de mecanismos de 
resistência; existem, sim, estratégias com esse objetivo, mas que incluem de 
forma integrada várias medidas ou boas práticas. 

Para garantir uma eficácia a longo prazo e atrasar o aparecimento de 
fenómenos de resistência, para além das boas práticas de âmbito geral 
atrás referidas, devem ser equacionadas as seguintes medidas: 

(i) optar por variedades resistentes (ou tolerantes) aos inimigos da 
cultura;

(ii) a utilização de PF sistémicos e seletivos deve ser restrita a 
situações em que seja necessário ação tóxica no interior dos tecidos 
das plantas; 

(iii) o conhecimento do grupo químico e do modo de ação (MOA) 
do PF permite realizar a alternância de PF de forma correta ao 
longo do mesmo ano e de ano para ano, tendo em conta ambas as 
caraterísticas; 

(iv) combinar PF seletivos e não seletivos ou PF seletivos, com 
diferentes modos de ação; 

(v) aumentar a eficácia da aplicação do PF (envolve o uso de melhor 
equipamento de aplicação e uma distribuição homogénea do 
produto) (Figura 25);  

(vi) quando se utilizar a dose máxima recomenda no rótulo devem ser 
combinadas todas as estratégias e medidas de gestão de resistência 
disponíveis; 

5.2.2. Boas práticas para a diminuição do risco de 
desenvolvimento de fenómenos de resistência
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Figura 25. Aplicação de PF com equipamento adequado e em segurança. 
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(vii) limitar o número total de aplicações com PF de um só grupo e 
com o mesmo modo de ação; 

(viii) realizar a aplicação com equipamentos adequados e calibrados 
e em segurança (ler o rótulo);

(ix) quando possível e adequado, aplicar o PF em faixas ou “spots” 
(zonas correspondentes aos início, proliferação e dispersão dos 
inimigos da cultura), diminuindo o seu alastramento a outras zonas 
do campo de cultura; 

(x) no caso de pragas com elevadas taxas de reprodução e várias 
gerações, alternar os PF em cada aplicação; 

(xi) no caso de PF limitados a 1 aplicação por ano, deve ser feita a 
alternância de PF de ano para ano; 

(xii) considerar a utilização de óleos durante o repouso vegetativo 
(e hibernação das pragas) ajuda a diminuir as populações logo no 
início da fase vegetativa; 

(xiii) para promover a luta biológica, quer através de largadas de 
antagonistas quer da limitação natural, devem ser selecionados PF 
com nulo ou reduzido efeito secundário sobre a fauna auxiliar.
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É reconhecido que a utilização de PF acarreta riscos para a saúde humana, 
e em concreto, para os consumidores pela possibilidade de ingestão de 
produtos agrícolas com resíduos de PF, como resultado do tratamento 
das culturas e/ou dos produtos agrícolas armazenados, devendo o nível 
desses resíduos, quando existentes, ser inócuo para os consumidores. A 
esse nível máximo de matéria ativa e/ou seus metabolitos, expresso em 
mg/Kg, designa-se Limite Máximo de Residuo (LMR), sendo os seus valores 
estabelecidos de modo harmonizado para toda a União Europeia. 

Os LMR cumprem-se seguindo as indicações dos rótulos dos PF, 
nomeadamente: 

• As doses de aplicação recomendadas; 

• Intervalo de Segurança; 

• Número máximo de aplicações e intervalo entre aplicações, 
sempre que indicado. 

Assim, para a proteção do consumidor dos produtos agrícolas tratados, 
é necessário garantir que os utilizadores profissionais de PF respeitam as 
práticas agrícolas autorizadas e também que é fomentada a utilização de 
meios alternativos de proteção das culturas. 

Para assegurar a redução dos níveis de PF nos alimentos é necessário que 
a aplicação dos PF seja realizada de acordo com as condições autorizadas 
e que sejam reforçadas as boas práticas na venda e aplicação destes 
produtos (Tabela 9), assim como as ações de monitorização e fiscalização 
dos alimentos de origem vegetal e animal que entram no circuito comercial. 

5.2.3. Boas práticas para a diminuição 
do risco de resíduos de PF em produtos 
alimentares
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Etapas Boas práticas Obs.

Tomada de decisão sobre 
aplicação de um PF

Consultar um técnico para saber 
quais os PF recomendados para cul-
tura e quais os inimigos que a afetam

Os PF que usa devem estar autor-
izados no país e para a cultura em 
particular que se pretende tratar e 
com a formulação adequada

Se a produção se destina à exporta-
ção, confirmar a existência de LMR/
tolerâncias de importação nos países 
de destino (no caso de dúvida, con-
sulte um especialista)

Leitura e cumprimento das 
indicações do rótulo

Cumprir e respeitar das doses de 
aplicação

A dose correta está indicada no rótulo e de-
verá ser rigorosamente respeitada. 

Utilizar menos produto do que o indicado é 
comprometer a eficácia do tratamento

Respeitar o intervalo de segurança 
(IS)

O IS é determinado para as culturas em que 
é autorizada a utilização do produto e en-
contra-se definido no rótulo da embalagem. 
Proceder ao registo dos produtos aplicados, a 
data e a dose aplicada, 

logo após a aplicação, evitando assim dúvi-
das posteriores, nomeadamente em relação 
à data a partir da qual a colheita se pode 
efetuar, ou seja, o IS.

Cumprir o nº máximo de aplicações e 
o intervalo entre aplicações

Esta informação vem expressa nos rótulos 
dos produtos. 

estas limitações podem não ter a ver com a 
segurança do consumidor, mas estarem as-
sociadas a boas práticas agrícolas

Tabela 9. Boas práticas associadas à aplicação de PF
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A contaminação dos solos e de águas superficiais e subterrâneas pode ocor-
rer por poluição pontual (poluição que decorre de utilização incorreta dos 
PF na exploração ou no assento de lavoura) e por poluição difusa (resulta 
da aplicação do PF na cultura) (Figura 26). As causas normalmente associa-
das a estas ocorrências são: aplicações feitas com condições atmosféricas 
adversas, (p.e. com vento); regulação deficiente do equipamento de aplica-
ção (pressão, tipo e orientação dos bicos) e a aplicação adjacente a áreas 
ambientalmente sensíveis. 

5.2.4. Boas práticas para a diminuição da 
contaminação por PF de solos agrícolas e 
de águas superficiais e subterrâneas 

Figura 26. Fontes de poluição pontual e difusa dos PF

Cerca de 50 a 70% da contaminação das águas superficiais com PF são de 
origem pontual e podem ser evitadas. Como medidas preventivas, deve ser 
feito o registo da localização de poços nas cartas de campo e protegê-los 
devidamente, assim como manter a vegetação atual ou estabelecer corta-
ventos / estruturas de retenção entre as áreas sensíveis e as áreas a tratar e 
implementar faixas de vegetação adequadas aos tipos de cultura ou estru-
turas artificiais de retenção. 



Altura da estrutura de retenção - para vinha e fruteiras: 6 a 8m, para 
culturas extensivas: 2 a 3,5 m.
Densidade da vegetação - Coníferas ou outras espécies de folha 
persistente que se desenvolvem mais cedo que a cultura.
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 A poluição pontual pode correr sobretudo nas operações de:  

• Abastecimento de água; 

• Preparação da calda e enchimento do pulverizador; 

• Lavagem e limpeza do equipamento de aplicação; 

• Gestão de excedentes de calda e de efluentes. 

As fases de transporte e armazenamento dos PF são também potencial-
mente perigosas;  

A poluição difusa ocorre sobretudo durante a fase de aplicação do PF e 
devido a fenómenos de: 

• deriva de pulverização, ou seja, a quantidade de PF que é 
transportado para fora da área a tratar pela ação de cor-
rentes de ar; 

• escorrimento com perdas por arrastamento de PF para 
fora do campo tratado e consequente concentração . 

A poluição por escorrimento não pode ser completamente evitada, mas 
pode ser significativamente reduzida através da implementação de me-
didas de redução do risco: gestão do solo; gestão de culturas e parcelas; 
instalação de estruturas de retenção e zonas tampão; uso adequado de 
PF. 

São fatores favoráveis á poluição difusa:  

• Intensidade e duração da precipitação; 

• Extensão e declive da encosta; 



• Permeabilidade do solo; 

• Proximidade de massas de água.  

Na implementação de medidas para reduzir a poluição por deriva, devem 
ser considerados e analisados todos os parâmetros que influenciam este 
tipo de poluição: Direção e a velocidade do vento, a temperatura e hum-
idade do ar, a densidade da vegetação, o tipo de pulverizador / bicos e 
a corrente de ar que transporta o pulverizado, as condições relacionadas 
com a vegetação no campo (sistema de condução, disposição e densidade, 
distribuição espacial, estado vegetativo, densidade e área foliar capaz de 
capturar a pulverização) e o tipo de vegetação anexa ao campo (Figura 27). 
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Figura 27. Zona de alerta de proteção de recursos hídricos (adaptado de USDA [17])

Zona de alerta é a zona onde ocorre a aplicação, geralmente 
indicada no rótulo do produto a aplicar, à qual se deve acrescentar 
[16]:
a) Culturas extensivas: A distância correspondente à largura da 
barra de pulverização ou, no mínimo, 20 metros;
b) Fruteiras e Vinha: A distância correspondente a 5 linhas de 
plantação ou, no mínimo, 20 metros.

Para avaliar o risco de deriva deve ser feita a caracterização das distâncias 
do campo às áreas sensíveis (= zona de alerta). 



Na fase de Pós-aplicação há que equacionar [18]:

• a eliminação correta dos restos de calda, quer recorrendo a 
sistemas de recolha de efluentes ou em substituição, proceder à 
diluição da calda sobrante e aplicar em zonas não tratadas, com 
coberto vegetal; 
• a limpeza e manutenção do EPI e do material de aplicação com 
água sob pressão para minimizar o volume da água de lavagem e 
ajustar o procedimento de recolha destas águas;
• a minimização das águas de lavagem.

Condições meteorológicas podem afetar a eficácia e segurança do 
tratamento, assim como as fontes de poluição não pontual (deriva e 
escorrimento superficial) [16]:

• não aplicar com muito vento;
• o arrastamento provocado pelo vento pode tornar-se perigoso 
caso o desvio se faça em direção ao aplicador, outras culturas, água, 
animais ou habitações;
• alguns produtos são facilmente eliminados pelas águas da chuva e 
por isso necessitam de um período sem precipitação após o tratamento;
• evitar aplicar produtos fitofarmacêuticos nas horas mais quentes do 
dia
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Todas as operações realizadas durante as fases de manipulação de PF 
(sobretudo nas fases de preparação e aplicação da calda e na pós-aplicação; 
ver Tabela 10), devem ser feitas em condições de segurança que minimizem 
a poluição tanto pontual como difusa, e a consequente contaminação de 
solos e dos recursos hídricos.
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Transporte e 
armazenamento

Antes da decisão da 
aplicação Preparação da calda Aplicação da calda Pós 

aplicação Efluentes

Boas 
práticas para 

proteção 
do recurso 

“solo”

Respeitar e 
cumprir todas 
as orientações 
legais referentes 
à localização e 
construção do 
armazém de PF

Usar os serviços locais 
para verificar as 
previsões do estado do 
tempo

Escolha adequada do 
local para prepara a 
calda

Garantir a 
manutenção, 
calibração e 
inspeção do 
equipamento de 
aplicação

Escolha 
adequada 
do local para 
lavagem do 
equipamento 
e do EPI

Diluir restos de 
calda com água 
e pulverizar numa 
zona não cultivada e 
com coberto vegetal 
que não seja para 
alimentação animal 
ou humana

Piso impermeável, 
materiais de 
construção 
resistentes e não 
combustíveis

Dar particular atenção 
à velocidade e direção 
do vento, à temperatura 
e humidade relativa 
em diferentes horas 
do dia, e verificar os 
valores antes de iniciar 
o tratamento

Cálculo correto das 
doses e quantidades 
de calda para reduzir 
os excedentes

Verificar se 
as condições 
meteorológicas são 
adequadas ao tipo 
de aplicação

Recolhidos, 
armazenados e 
encaminhados 
para um sistema 
de tratamento de 
efluentes de eficácia 
reconhecida

Planear o tratamento 
para a hora das 
condições de tempo 
o mais favoráveis 
possíveis: velocidade 
do vento abaixo de 
2,5 m/s, temperatura 
moderada (10-25°C) e 
alta humidade relativa 
(>50%); previsão de 
direção do vento para 
fora de zonas sensíveis

Preferencialmente ter 
local específico com 
chão impermeável e 
sistema de retenção 
de derrames

Seleção adequada 
dos bicos de 
pulverização (bicos 
anti-deriva) e 
certificar-se de que 
o pulverizador está 
equipado e ajustado 
corretamente para 
mitigar o risco 
de deriva o mais 
possível

Sistemas de gestão 
de efluentes de 
desidratação natural 
ou de degradação 
biológica.

Procurar aplicar em 
campos adjacentes 
a zonas sensíveis nas 
horas em que o vento 
é mais calmo (manhã / 
fim do dia

Nunca executar a 
operação em solo nu

Gestão adequada do 
solo e da cobertura 
vegetal

Em alternativa, 
podem ser recolhidos 
em recipiente próprio 
e encaminhados 
para uma entidade 
licenciada para a 
gestão e valorização 
de resíduos perigosos

Evite encher 
o depósito do 
pulverizador em 
demasia para evitar 
derrames

Não aplicar 
quando os riscos de 
escorrimento são 
elevados

Cumprir as regras 
definidas para 
a eliminação de 
embalagens vazias e  
de restos de calda e 
águas de lavagem

Assegure-se de que a 
fonte de fornecimento 
de água nunca está 
em contacto direto 
com a calda (ter 
depósitos afastados 
do equipamento, 
manter a boca do 
tanque afastada da 
mangueira, dispor de 
válvulas de corte e 
segurança)

Verificar altura 
da barra de 
pulverização e 
velocidade do trator; 
reduzir a distância 
da pulverização ao 
alvo 

Pulverizar 
preferencialmente 
com velocidades 
compreendidas 
entre 0,5 m/s e 3,0 
m/s); em casos 
de velocidade do 
vento entre 3,1 m/s 
e 5,0 m/s, parar a 
pulverização até 
que a velocidade do 
vento baixe

Evitar pulverizar em 
tardes quentes de 
Verão para evitar 
a deriva termal; 
pulverizar nas horas 
do dia mais frescas 
(de manhã cedo)

Tenha material absorvente pronto para controlar imediatamente possíveis derrames.

Tabela 10. Cuidados a ter nas operações de manipulação de PF [18, 19]



A necessidade de proteção do ambiente e dos recursos naturais, incluindo 
a flora e fauna e a promoção da biodiversidade estão hoje fortemente 
presentes na atividade agrícola em geral e na proteção das culturas 
contra os seus inimigos, em particular. É, assim, desejável que a utilização 
de PF, que são inerentemente perigosos e podem causar efeitos negativos 
nos ecossistemas, se incorretamente utilizados, seja minimizada, dando 
prioridade a métodos não químicos, práticas e produtos com o menor risco 
para a saúde humana e para o ambiente entre os disponíveis para o mesmo 
inimigo da cultura em causa. 

Existem diversas estratégias que podem ser utilizadas pelos agricultores 
para combater os inimigos das culturas de forma eficaz, otimizando os 
resultados da utilização de PF e promovendo a biodiversidade: Práticas 
culturais; Proteção integrada (Figura 28); Gestão de resistências. 

5.2.5. Boas práticas para a proteção 
da biodiversidade e equilíbrio dos 
ecossistemas  

Figura 28. Princípios da proteção integrada das culturas (adaptado de [15]) 
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Os princípios de proteção integrada baseiam-se numa atuação preventiva 
com recurso a técnicas e estratégias que garantam o bom estado sanitário 
da cultura e o seu equilíbrio nutricional, fomentem a limitação natural das 
pragas, doenças e infestantes, e a sua vigilância permanente de modo a 
poder decidir qual o momento oportuno para intervir, procurando que essa 
intervenção seja eficaz e economicamente viável. 

Em resumo, uma estratégia de utilização sustentável dos PF, para proteção 
da saúde humana, organismos não visados, biodiversidade e ambiente, 
deve, de forma integrada: 

(i) Aplicar medidas de prevenção e ou controlo dos organismos 
nocivos; 

(ii) Utilizar métodos e instrumentos de monitorização 
adequados; 

(iii) Ter em conta os resultados da monitorização e a estimativa 
do risco; 

(iv) Dar preferência a métodos de controlo não químicos; 

(v) Escolher os produtos mais seletivos; 

(vi) Reduzir o uso de PF ao mínimo necessário; 

(vii) Recorrer a estratégias anti-resistência; 

(viii) Verificar e avaliar o sucesso das medidas com base no 
registo. 
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6. Promoção da biodiversidade 
e salvaguarda dos serviços dos 
ecossistemas 

A Biodiversidade é a totalidade de vida na terra; são todos os animais, 
plantas e microrganismos presentes no ecossistema. A biodiversidade 
também pode ser considerada como o grau de variabilidade genética entre 
todas as formas de vida. A Biodiversidade dos Ecossistemas Agrícolas é a 
que existe nos campos agrícolas, sendo influenciada pelas práticas culturais 
adotadas nos mesmos. Inclui a produção de culturas, as pastagens para o 
gado e zonas florestais. 

A contaminação generalizada de ecossistemas com PF em todo o mundo é 
evidente [20]. Os efeitos dos pesticidas na fisiologia, atividade e diversidade 
de vários organismos aquáticos e terrestres não-alvo são abordados por 
numerosos estudos, e muitos novos aspetos também são descritos em 
https://www.frontiersin.org/research-topics/4605/non-target-effects-of-
pesticides-on-organisms-inhabiting-agroecosystems . 

Atualmente, observamos uma deterioração da biodiversidade em paisagens 
agrícolas, e as perdas dramáticas são cada vez mais discutidas pelo público 
[21]. O declínio da biomassa de insetos em mais de 70% nas últimas décadas 
na Alemanha, a redução pela metade das populações de pássaros em terras 
agrícolas na Europa e os efeitos sobre os polinizadores são amplamente 
conhecidos [20]. 

Recentemente, numa revisão Sánchez-Bayo e Wyckhuys [22] reconheceram 
a poluição química, incluindo os PF, como o segundo fator mais importante 
para o declínio mundial das populações de insetos; outros fatores seriam a 
perda de habitat, a conversão do uso do solo para agricultura intensiva, os 
inputs de fertilizantes, introdução de espécies e as alterações climáticas
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Há um consenso na comunidade científica de que os PF são um fator central 
responsável pelo declínio da biodiversidade terrestre. No entanto, os PF são 
produtos químicos com uma regulamentação muito estrita, exigindo uma 
Avaliação de Risco Ambiental (ERA) para registo na União Europeia [20]. 

A necessidade de proteção do ambiente e dos recursos naturais, incluindo 
a flora e fauna, e a promoção da biodiversidade estão hoje fortemente 
presentes na atividade agrícola em geral e na proteção das culturas contra 
os seus inimigos, em particular, e desde 1 de janeiro de 2014 é obrigatória a 
prática da proteção integrada. 

Em termos mais concretos, a Diretiva prevê que [23]: 

(i) Todos os agricultores implementem, a partir de 2014, a 
Proteção Integrada das Culturas (Integrated Pest Management 
– IPM); 

(ii) Os Estados-membro (EM) devem apoiar esta mudança, 
encorajando os agricultores a usar alternativas não químicas; 

(iii) Os EM devem minimizar ou proibir o uso de PF em áreas 
especificas (artº 12) e estabelecer zonas tampão de dimensões 
adequadas para proteger os organismos aquáticos não 
visados e zonas de salvaguarda para as águas superficiais e 
subterrâneas utilizadas para captação de água potável (artº 
11) [24]. 

Os princípios de proteção integrada baseiam-se numa atuação preventiva 
com recurso a técnicas e estratégias que garantam o bom estado sanitário 
da cultura e o seu equilíbrio nutricional, fomentem a limitação natural das 
pragas, doenças e infestantes, e a sua vigilância permanente de modo a 
poder decidir qual o momento oportuno para intervir, procurando que essa 
intervenção seja eficaz e economicamente viável [25]. 

Muitas das iniciativas e ações desenvolvidas pelos EM no âmbito desta 
Diretiva, são também relevantes para a estratégia da Biodiversidade e 
Estratégia “Farm to Fork” da UE [26]. 

A Estratégia para a Biodiversidade da UE para 2030 é um plano a longo 
prazo e ambicioso para a proteção da natureza e reversão da degradação 
dos ecossistemas. A estratégia pretende recuperar a biodiversidade da 
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Europa até 2030 e inclui compromissos específicos, estando associado a 
outras estratégias da EU como o “Green Deal” e “Farm to Fork”. 

Dois dos mais importantes serviços dos ecossistemas associados à 
biodiversidade são a polinização das culturas e a luta biológica. Não obstante 
a gestão muito generalizada de polinizadores como as abelhas produtoras 
de mel, a polinização ainda depende muito das espécies de polinizadores 
selvagens que vivem fora das áreas cultivadas [27]. 

A biodiversidade é afetada pela libertação de nutrientes, PF, produtos 
químicos perigosos, águas residuais urbanas e industriais e outros resíduos, 
incluindo resíduos sólidos urbanos e plásticos. Há que reduzir todas estas 
pressões [28]. 

Consequentemente, as estratégias de preservação de terras que combinam 
a produção agrícola intensiva com a segregação espacial de habitats das 
áreas de produção agrícola podem ameaçar o fornecimento local destes 
serviços dos ecossistemas para a agricultura e, assim, até mesmo reduzir a 
produtividade das culturas. 

A luta biológica contra os inimigos das culturas é um serviço essencial dos 
ecossistemas, e não se limita a pequenas explorações agrícolas. Estima-
se que 30% a 40% da produção agrícola total se perca devido à ação dos 
inimigos das culturas, mas existem regiões onde este valor pode atingir 
100%. Apesar dos efeitos secundários no ambiente, comprometendo a luta 
biológica e a saúde humana, espera-se que o uso de PF triplique em 2050 
[27]. Uma estratégia alternativa ambientalmente sustentável que previna 
ao crescimento das populações de pragas acima dos níveis económicos 
de ataque é promover os seus inimigos naturais. Promover a luta biológica 
clássica nos sistemas agrícolas é uma medida com elevado interesse 
económico, social e ambiental, e pode ser alcançada através do aumento da 
heterogeneidade temporal e espacial dos habitats no interior dos sistemas 
agrícolas. 

A proteção dos organismos selvagens e dos seus habitats junto a áreas de 
cultivo pode contribuir positivamente para o controlo dos organismos nocivos 
à cultura dado que representam áreas de refúgio e de alimentação dos seus 
inimigos. Estas áreas contribuem, ainda para repor os níveis populacionais 
dos organismos benéficos que possam ter sido afetados com a aplicação de 
PF perigosos para esses organismos [26]. 
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A gestão de polinizadores e inimigos naturais é geralmente fácil de realizar; 
por exemplo, galerias ripícolas e bordaduras com plantas selvagens podem 
ser implementados com pouco ou nenhum custo para o agricultor [29]. 
Produtos perigosos para abelhas têm essa indicação no respetivo rótulo. 
Para proteção das abelhas devem ser seguidas as instruções indicadas. Os 
apicultores que possuem apiários na vizinhança de áreas a tratar com PF 
perigosos para abelhas têm o direito de ser avisados com antecedência da 
realização do tratamento, de modo a poderem proteger os seus apiários. 

É assim importante manter ou proteger da aplicação de PF os muretes, 
zonas húmidas na bordadura dos cursos de água, bordaduras de vegetação 
espontânea pequenos charcos ou outras infraestruturas, incluindo 
corredores ecológicos [26]. Estas estruturas garantem a continuidade entre 
os diferentes elementos da paisagem agrícola, e são importantes locais de 
refúgio e alimentação para várias espécies da fauna residente e migradora 
[25]. 

Sebes e áreas não cultivadas, muitas vezes localizadas em solos marginais 
e de baixo valor produtivo, podem fornecer habitas e recursos para 
polinizadores e inimigos naturais, sobretudo quando os recursos das áreas 
agrícolas são limitados. A implementação de faixas florísticas adjacentes às 
áreas cultivadas beneficia a biodiversidade e aumenta o fornecimento dos 
serviços do ecossistema para a agricultura [30]. 

A proximidade das margens dos campos agrícolas e das sebes às operações 
agrícolas, como a aplicação de PF, tornam estas zonas mais suscetíveis 
à contaminação com PF usados nas culturas mais próximas, provocando 
uma exposição não desejada a fauna e flora selvagem destes habitats 
seminaturais.  

Compreender a distribuição dos pesticidas no ambiente e os seus potenciais 
efeitos secundários nas comunidades biológicas é crucial para definir 
corretamente a gestão da agricultura e estratégias para aumentar a 
biodiversidade nas áreas agrícolas [31]. 

Quando um PF é aplicado a uma cultura ou solo, entra num ecossistema 
dinâmico, onde pode deslocar-se de um local para outro dentro do mesmo 
sistema ou para outros sistemas. Os PF que se degradam completamente 
e não deixam metabolitos tóxicos tornam-se pouco ou nada perigosos, 
enquanto aqueles que se deslocam para outros sistemas ou persistem têm 
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maior potencial para provocar danos no ecossistema. Apesar de muito 
variável, uma fração considerável da quantidade inicial aplicada de PF à 
cultura é dispersa pelo ambiente por via da deriva, lixiviação e escorrimento, 
contaminado solo, águas superficiais e subterrâneas próximas e assim criar 
diversas possibilidades para exposição crónica, e por vezes aguda, de 
organismos não visados (fauna e flora) [31]. 

O uso de pulverizadores mecânicos, um dos métodos mais frequentes para 
aplicação de PF em agricultura convencional, pode causar a contaminação 
das bordaduras, margens e sebes por deriva durante a aplicação. A 
translocação as gotas da calda ou de pós para áreas não visadas durante 
a aplicação, como resultado do movimento do ar, é considerada a principal 
forma de contaminação dos habitats terrestres exteriores às culturas [31]. 

Os neonicotinoides, por exemplo, são solúveis em água e com elevada 
mobilidade no solo, o que significa que plantas adjacentes às tratadas 
podem absorver parte destes compostos se ocorrer movimento lateral do 
PF [32]. 

Os PF aplicados devem ser tão seletivos quanto possível para o fim em vista 
e ter o mínimo de efeitos secundários para a saúde humana, os organismos 
não visados e o ambiente. A classificação toxicológica, ecotoxicológica 
e ambiental que consta do rótulo de cada produto, nomeadamente a 
severidade das medidas de gestão dos riscos associadas, ao nível da 
proteção de diferentes grupos da biodiversidade (aves, mamíferos, 
organismos aquáticos, abelhas e outros polinizadores) permitem comparar 
PF e selecionar os que representam menor risco ambiental [26]. 
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