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Introdução 
 

 

Este Manual de Boas Práticas do Centro Experimental da Escola Superior de 

Agrária, destina-se aos trabalhadores deste posto de trabalho, explicando 

algumas medidas de prevenção e cuidados a ter, a seguir mencionados:  

• Medidas preventivas a nível de Transporte dos produtos 

fitofarmacêuticos; 

• Medidas preventivas no armazém do Centro Experimental da ESA, 

• Regras do armazém de produtos fitofarmacêuticos no geral; 

• Manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção individuais EPIs: 

lavagem das botas, lavagem das luvas, limpeza do fato de proteção e 

limpeza da viseira, óculos e máscara;  

• Medidas preventivas a nível da aplicação dos produtos 

fitofarmacêuticos: alguns cuidados essenciais nas aplicações dos 

produtos fitofarmacêuticos. 

 

 

1. Localização do Centro Experimental da Escola Superior de 
Agrária de Beja 
 

O Centro Experimental da Escola Superior de Agrária, localiza-se a 1km da 

estrada nacional nº 260 (Beja-Serpa), junto ao Estaleiro Municipal.  

Terrenos que outrora foram propriedade da Empresa Pública de 

Abastecimento de Cereais (EPAC) e que mais tarde foram cedidos à Escola 

Superior Agrária pela DRAPAL através de protocolo, e onde a Escola Superior 

Agrária desenvolve atividades agrícolas desde 1993/94. 

Com uma área aproximada de 1,56 hectares, é designado por assento de 

lavoura, nele está sediado o parque de máquinas, alguns armazéns e hangares 

que servem de apoio para o armazenamento de bens agrícolas, matérias-

primas e consumíveis, máquinas e equipamentos como tratores e alfaias.  
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Existe ainda um conjunto de edificações onde estão inseridas as salas de 

aula, os gabinetes dos técnicos, a oficina e a serralharia, casas de habitação e 

é aqui também que se encontra o armazém dos produtos fitofarmacêuticos. 

 

2. Medidas preventivas a nível de Transporte dos produtos 
fitofarmacêuticos 
 

 No caso do Centro Experimental da ESA a nível de transportes de produtos 

fitofarmacêuticos estes são feitos em pequenas quantidades.                   

Seguidamente são apresentadas as medidas preventivas no transporte de 

fitofarmacêuticos: 

• Transportar em caixas ou contentores assegurando a sua imobilização; 

• Retirar qualquer material perfurante existente e não colocar sobre os 

mesmos volumes pesados; 

• Proteger os produtos cujas viaturas não apresentem cobertura própria; 

• O peso deve ser distribuído de maneira uniforme; 

• Não se devem colocar mercadorias pesadas em cima de outras mais leves; 

• Quando se tem de transportar duas camadas de produtos diferentes em 

embalagem idênticas, o menos perigoso deverá ser colocado por cima; 

• O carregamento total deve estar firme e seguro de forma a prevenir o seu 

movimento durante o trajeto; 

• Mercadorias que podem causar danos através de manchas ou odores não 

devem ser carregadas no mesmo contentor que as mercadorias suscetíveis 

de sofrerem os danos; 

• Todas as embalagens que contenham líquidos devem ser carregadas com 

as tampas para cima; 

• Todas as pessoas envolvidas na carga, arrumação e descarga devem 

utilizar EPI1. 

 Exemplos de transportes de pequenos portes com caixa sem cobertura podem 

ser observadas nas figuras seguintes. 

 
1 Transporte seguro de produtos fitofarmacêuticos, obtido do https://www.agrozapp.pt.  
22-05-2022 

https://www.agrozapp.pt/
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Figura 1: Transporte de produtos perigosos 
Fonte: site www.transporte_Legal_Produtos_Perigosos.pmd 

 

 

Figura 2: Transporte de Produtos fitofarmacêuticos 
Fonte: Codigo_conduta_aplicacao_fitofarmacos_dgav.pdf, 2020 

 

Em grandes quantidades de produtos fitofarmacêuticos. 

• Com cabina separada da caixa de carga e deve estar limpa, seca e em 

bom estado; 

• Com caixa de carga fechada ou com cobertura; 

• Ter equipamentos de sinalização, proteção e segurança; 

• Que cumpram as inspeções regulares;  

• Sinalização do veículo com painéis retrorrefletores à frente e atrás. 
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• Extintores no exterior da viatura (dois) e um na cabina. 

• Dispor de EPI para fazer face a uma eventual situação de risco. 

• Dispor de um frasco lavador de olhos com água limpa. 

• Dispor de um colete fluorescente. 

• Dispor de dois sinais luminosos de aviso, portáteis. 

• Dispor de uma lanterna. 

Exemplos de transporte de grandes quantidades de produtos fitofarmacêuticos 

pode ser observado na figura seguinte. 

 

Figura 3: Transporte de Fitofarmacêuticos 
Fonte: Site https://lauropedot.blogspot.com/2014/01 

 
 

3. Medidas preventivas no armazém do Centro Experimental da 
ESA 
 

Os produtos fitofarmacêuticos no armazém encontram-se na generalidade 

armazenados de acordo com a legislação corrente: 

- Verifica-se que este armazém está devidamente isolado dos edifícios e a sua 

construção é em pedra e está afastado das linhas de águas; 

- Verifica-se que não aquece muito devido às várias janelas que facilitam a 

entrada do ar. 

 

Figura 4: Armazém do Centro Experimental da ESA 

https://lauropedot.blogspot.com/2014/01
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Recomenda-se que a sinalização de segurança deve ser afixada de forma mais 

visível, pois neste caso está um pouco degradada, poderia ser idêntico da figura 

6 que é bem visível. 

 

 
Figura 5: Da porta do armazém do Centro Experimental da ESA 

 

Como se pode verificar na figura 5, a entrada do armazém deveria ter a 

sinalização de segurança bem visivel. Por exemplo sinais de obrigatoriedade e 

de proibição. 

  

 

Figura 6: Porta com sinalização de segurança 
Fonte: https://www.act.gov.pt. 

 
 

https://www.act.gov.pt/
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Figura 7: Sinalizações Adaptado do armazenamento e aplicação de produtos fitofarmacêuticos –  
Manual de Procedimentos 

Fonte: Santos, 2012 
 

 

Na figura 8 podemos observar os pictogramas de perigos relacionados os 

produtos fitofarmacêuticos que estão nos rótulos das embalagens.  
 

 

 
 

Figura 8: Pictogramas de perigo 
Fonte: Codigo_conduta_aplicacao_fitofarmacos_dgav.pdf, 2020 

 

Recomenda-se que quando os produtos fitofarmacêuticos entram no armazém 

devem ser registados e arrumados; 

 

- Verifica-se que todos os produtos que estão no armazém são registados e 

arrumados por ordem do tamanho.  

 

Recomenda-se que se arrumem os produtos fitofarmacêuticos nas prateleiras 

com maior prazo de validade na parte traseira e os de menor prazo de validade 

na parte da frente; 
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 - As prateleiras são de metal, na generalidade as embalagens grandes estão 

misturadas conforme mostra a figura seguinte, seria melhor as separarem de 

uma forma mais organizada. 

   

  

Figura 9: Armazém do Centro Experimental ESA 
 

 

- Verifica-se que os produtos químicos não estão organizados por prazo de 

validade;  

 

Recomenda-se que quando se utiliza um produto deve ser colocado de forma 

correta tendo em conta a validade e alinhado para que não haja mistura entre 

eles. 

- O armazém apresenta um sistema de ventilação adequado, possui um 

sistema de janelas ao longo das paredes laterais em que a maioria delas, 

permanecem sempre abertas para que a ventilação se processe de um modo 

mais natural possível; 

 

Recomenda-se que se mantenham as janelas abertas para que haja uma 

melhor ventilação. Deste modo evita-se acumulação de gases e vapores visto 

que as janelas estão em paredes opostas, promovendo uma melhor circulação 

do ar vindo do exterior, conforme mostra a figura seguinte: 
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 Figura 10: Armazém do Centro Experimental ESA  
 

  

- Face à quantidade de produtos armazenados, existe um cheiro que resulta da 

libertação de odores, no entanto o armazém dispõe de um sistema de 

ventilação que permite o arejamento do espaço; 

 

Em caso de necessidade, o trabalhador deve usar uma máscara apropriada 

para fitofarmacêuticos. 

- A manutenção do sistema de ventilação poderia ser melhorada, com 

ventilação forçada através dos ventiladores elétricos beneficiando assim a 

qualidade do ar, sabendo que lá existem vários tipos de substâncias químicas, 

algumas cada uma com seu grau de toxicidade.  

Esta ventilação só seria ligada em caso de necessidade, por exemplo num caso 

de permanência maior dos utilizadores dentro do armazém, como seria o caso 

de limpeza e/ou arrumação.  
           

- No que diz respeito à limpeza do posto de trabalho, o armazém em si precisa 

de uma limpeza e arrumação de alguns materiais e utensílios; 
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Todos estes utensílios e materiais devem ser limpos e arrumados, para garantir 

a higiene e segurança dos utilizadores e mesmo melhorar a imagem do Centro 

Experimental ESA. 

 

 - Verifica-se que o pavimento não é impermeável e nem de fácil limpeza;  

 

O pavimento deveria ser impermeável de fácil limpeza. 

 

- Verifica-se que o armazém não tem baía de retenção;  

 

 Deve existir uma bacia de retenção, com capacidade suficiente para reter 

derrames e águas para combate a incêndios. Esta baía de retenção deve ter 

110% do volume total de produtos fitofarmacêuticos líquidos armazenados. 

  

- A porta do armazém tem que estar sempre fechada à chave; 

 

Recomenda-se que mantenha a porta do armazém dos produtos 

fitofarmacêuticos fechada à chave, de modo a evitar a entrada de pessoas que 

não têm formação nesta área ou pessoas não autorizadas. 

 

- A figura 11 mostra alguns materiais de limpeza do armazém do Centro 

Experimental ESA; 

Recomenda-se que se disponha de mais material absorvente para combate a 

derrames (areia, pó-de-pedra ou argila expandida), vassoura e pá, sacos de 

plástico fortes e/ou recipientes fechados.  
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Figura 11: Equipamentos de limpeza do Centro Experimental ESA 

 

A figura 12 é de outra instituição e mostra o extintor de incêndio e os materiais 

de limpeza de forma mais organizada. 

 

 

Figura 12:  Materiais de limpeza e extintor 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

   

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
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Estes locais que emitem contaminantes têm de estar devidamente isolados e 

sinalizados para que os trabalhadores não corram o risco de ser contaminados 

caso não estejam a utilizar os EPIs. 

 

4. Regras gerais de armazenamento de produtos 
fitofarmacêuticos  

 

O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos deve ser feito com a 

preocupação de manter a qualidade dos produtos e a garantia de segurança 

do pessoal que a eles têm acesso. Os produtos deverão ser armazenados 

exclusivamente nas suas embalagens originais e numa posição que permita a 

sua fácil identificação através da leitura do rótulo. De referir que só se podem 

armazenar e utilizar produtos registados em Portugal. (Manual Técnico, 2007). 

Deverão ser armazenadas apenas as quantidades necessárias à proteção 

fitossanitária na exploração e utilizar sempre o produto mais antigo no 

armazém. Exemplos de alguns princípios a seguir: 

• Num armazém de produtos fitofarmacêuticos devem guardar-se, depois 

de limpos, todos os utensílios utilizados na medição e pesagem dos 

produtos tais como, medidores e baldes; 

• A iluminação deverá ser suficiente para que se leia o rótulo dos produtos 

sem dificuldade. No caso de existirem prateleiras, as mesmas devem ser 

construídas em material lavável, não absorvente e não combustível; 

• Exemplos de prateleiras de forma com os produtos fitofarmacêuticos é 

mostrada na figura seguinte. 



15 
 

 

Figura 13: Forma correta de arrumar os produtos fitofarmacêuticos 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

• O armazém é também o sítio ideal para armazenar as embalagens 

vazias dentro de sacos destinados para o efeito, para posterior entrega 

nos centros de receção, como pode ser visto na figura 14. 

 

Figura 14: Saco de embalagens vazias 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

• O acesso a um armazém de produtos fitofarmacêuticos deverá ser 

sempre limitado. Apenas pessoas habilitadas a manusear este tipo de 

produtos podem aceder ao armazém, devendo fazê-lo com brevidade. 

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
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Deve existir indicação explícita na entrada, visível do exterior, que se 

trata de um armazém de produtos fitofarmacêuticos; 

• As entradas do armazém deverão estar fechadas à chave e existir 

sinalização de segurança: proibido entrar, proibido fazer lume e proibido 

fumar. As janelas de arejamento devem estar protegidas por forma a 

evitar qualquer intrusão; 

• A existência de extintor de pó químico é também recomendada. No 

armazém tem de existir equipamento para lidar com derrames: areia, 

sacos de plástico fortes, baldes, pá e vassoura; 

•  A limpeza de qualquer derrame num armazém de produtos 

fitofarmacêuticos deve fazer-se com cuidado: conter imediatamente o 

derrame, arejar bem o armazém e só depois proceder à recolha do 

produto derramado e posterior limpeza; 

• A higienização e utilização do equipamento de proteção individual (EPI) 

são fundamentais para quem entra em contacta com produtos 

fitofarmacêuticos; 

• No caso de derrames de líquidos deve usar-se um material inerte areia 

(fina) para a sua absorção e recolha e nos sólidos também se deve usar 

areia (molhada) para evitar a formação de poeiras. Os materiais 

resultantes dos derrames devem ser guardados em sacos de plástico 

para posterior eliminação (Manual técnico, 2007).  

 

5.  Cuidados que devem ter a nível de preparação da calda  
 

Os trabalhadores deste posto de trabalho antes de entrar em contacto com 

contaminantes químicos, devem utilizar a proteção individual respiratória 

principalmente se a ventilação for insuficiente. A preparação da calda deve ser 

feita num local com baía de retenção numa baía de retenção, os trabalhadores 

devem utilizar as máscaras, as luvas, a viseira, as botas, o avental etc.  
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A Figura seguinte mostra a sinalética de alguns dos equipamentos de proteção 

individuais (EPIs) que são essenciais na preparação da calda. 

 

 

 

Figura 15: Sinais da obrigatoriedade da utilização de Equipamentos de Proteção Individuais 

Fonte: Fonte: https://www.act.gov.pt. 

 

Recomenda-se que é essencial os utilizadores lerem com atenção todas as 

informações que se encontram nos rótulos; 

 Recomenda-se que na preparação da calda os utilizadores devem utilizar 

apenas as doses e concentração recomendada segundo nos rótulos;  

Segundo (Ramos, C., et. al., 2015), a leitura do rótulo e a aplicação integral das 

indicações nele contidas, permitem a utilização segura dos produtos 

fitofarmacêuticos, minimizando os riscos para o aplicador, consumidor, 

ambiente e espécies não visadas.  Todas as informações gerais que se 

encontram nos rótulos estão identificadas abaixo: 

 a) Identificação do produto e da empresa: 

- Nome comercial; 

https://www.act.gov.pt/
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- Designação da substância ativa; 

- Tipo de formulação (pó molhável, concentrado emulsionável, etc…); 

- Composição quantitativa e qualitativa; 

- Quantidade do produto fitofarmacêutico; 

- N.º de Autorização de Venda (AV) / Autorização Provisória de Venda (APV)  

- Autorização de Importação Paralela (AIP); 

- N.º de lote da preparação e a data de produção; 

- Identificação e contato do titular da AV/APV/AIP; 

- Frases: “Manter fora do alcance das crianças”; «Este produto destina-se a ser 

utilizado por agricultores e outros aplicadores de Produtos fitofarmacêuticos»; 

«Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, respeitar as 

instruções de utilização». 

b) Finalidades e usos; 

c) Condições e instruções de utilização: 

- Que tipo e modo de ação do produto: fungicida, inseticida, herbicida, etc.; - Os 

usos para os quais o PF foi autorizado e quaisquer condições agrícolas, 

fitossanitárias e ambientais específicas em que o produto pode ser utilizado ou 

que, pelo contrário, deve ser excluído; 

- Modo de preparar a calda; 

- Doses e/ou concentrações; 

- Volume de calda; 

- Número de aplicações; 

- Intervalo entre aplicações; 

- Quando aplicar, estado fenológico da cultura, etc.; 

- Indicações respeitantes à eventual fototoxicidade, sensibilidade varietal ou 

qualquer outro efeito secundário direto ou indireto desfavorável sobre produtos 
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vegetais ou produtos de origem vegetal, bem como os intervalos a observar 

entre a aplicação e a sementeira ou plantação. 

d) Precauções toxicológicas, ecotoxicológicas e ambientais 

- Símbolos toxicológicos (homem e ambiente); 

- Frases de risco; 

- Frases de segurança; 

- Intervalo de segurança (IS); 

- Informações sobre os primeiros socorros. 

Estes elementos do rótulo podem ser visualizados nas figuras 17, 18 e 19 

abaixo. 

 

 

Figura 16: Principais componentes do rótulo de um produto fitofarmacêutico 

Fontes : Ramos, C., et. al., 2015 
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Figura 17: Principais componentes do rótulo de um produto fitofarmacêutico (continuação) 

Fontes: Ramos, C., et. al., 2015 
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Figura 18: Principais componentes do rótulo de um produto fitofarmacêutico (continuação) 

Fontes : Ramos, C., et. al., 2015 

 

Recomenda-se que o fato ou a roupa utilizada na preparação da calda deve 

cobrir todo o corpo e deve ser feito de material que evita a penetração dos 

produtos na pele. Devem apenas ser usados fatos ou roupas destinadas a esta 

atividade;  

O trabalhador deve fazer um cálculo correto do volume de calda a aplicar, de 

modo a minimizar excedentes. Exemplos das figuras abaixo que mostram as 

preparações das caldas. 
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Figura 19 (a, b e c): Preparação das caldas 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

As figuras seguintes mostram como fazer as preparações das caldas.  
                

 

Figura 20 (a e b): Preparações das caldas 

Fonte: Fonte: https://www.act.gov.pt. 

 

Recomenda-se evitar o transbordo da calda durante o enchimento do 

pulverizador para não causar danos; 

a b 

c 

a 
b 

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
https://www.act.gov.pt/
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Existem riscos de contaminação química na instituição, pois, sempre que se 

trabalhe com produtos desta natureza há sempre riscos. O funcionário da 

exploração tem que se proteger de possíveis riscos, utilizando equipamento 

adequado para minimizar os riscos;  

Os trabalhadores têm de utilizar os EPIs adequados para as vias respiratórias 

como a máscara apropriada e a viseira facial;  

As figuras seguintes mostram os diferentes tipos de máscaras apropriadas para 

as vias respiratórias para serem utilizadas na preparação da calda e aplicação 

da mesma. 

 

 

Figura 21 (a e b): Máscaras de proteção 

Fonte: Fonte: https://www.act.gov.pt. 

 

Neste posto de trabalho não foi realizado nenhum tipo de avaliação/medição 

de forma a se conhecerem os contaminantes químicos presentes no ambiente 

de trabalho, mas devia ser feito este tipo de atividade para que os trabalhadores 

ficassem a saber o nível de perigosidade que está presente no posto de 

trabalho. No entanto a lei não obriga a que tal seja efetuado. 

As substâncias químicas são nocivas em contacto direto com a pele, portanto 

os trabalhadores devem utilizar EPIs.  

Aos trabalhadores deste posto de trabalho que estão em contacto direto com 

contaminantes químicos foram-lhe distribuídos equipamentos (máscaras e 

luvas). Devem utilizar também calçado com biqueira de aço e, fatos 

a b 

https://www.act.gov.pt/
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impermeáveis devidamente certificados para que possam desenvolver o seu 

trabalho em segurança.  

Os trabalhadores deste posto de trabalho deveriam substituir a roupa e tomar 

banho sempre após o término da utilização dos produtos.  

A limpeza de derrames de substâncias nocivas deve ser feita sempre em 

condições de segurança. O trabalhador deve entrar no espaço equipado com 

EPIs como luvas, máscaras entre outros, de modo a garantir o seu bem-estar.  

 

6. Manutenção e lavagem dos equipamentos de proteção 
individuais EPIs 

 

O equipamento de proteção individual (EPI) destinado a tratamentos 

fitossanitários deve ser utilizado exclusivamente para este fim. Deve ser limpo 

no final de cada dia de trabalho e substituído o que não se encontrar em boas 

condições ou o que for de utilização única. 

 

6.1. Lavagem das botas 
 

As botas de borracha devem ser lavadas com água corrente e ainda quando se 

tem as luvas calçadas. Não utilizar detergentes na lavagem das botas, pois 

estes podem afetar a impermeabilidade das mesmas. 
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Figura 22: Lavagem das botas 
Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

    

6.2. Lavagem das luvas 
 

As luvas também devem ser lavadas com água corrente e sem usar detergente. 

Apesar das luvas se retirarem apenas depois de lavadas, deve evitar-se o 

contacto das mãos com a parte exterior destas, pelo que se aconselha retirá-

las da seguinte forma: 

- Retirar parcialmente uma das luvas até ao pulso; 

- Puxar a outra luva e retirá-la até à zona do polegar; 

- Agarrar as luvas pela parte de dentro com a mão livre e introduzir o polegar 

na luva calçada de forma a permitir a sua retirada; 

- Segurar as luvas sempre pela parte interior. 

 

 

 

 



26 
 

 

Figura 23 (a e b): Lavagens das luvas 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

6.3. Limpeza do fato de proteção 
 

A lavagem do fato de proteção de uso múltiplo deverá ser sempre feita 

separadamente da lavagem de roupa de uso diário. 

A lavagem deverá respeitar as instruções do fabricante. Consulte 

cuidadosamente a etiqueta, pois a sua manutenção e conservação podem 

variar. Existem fatos que requerem a passagem a ferro após a lavagem, para 

restabelecer as suas propriedades de impermeabilização; outros têm de ser 

lavados a temperaturas mais baixas, etc. 

Os fatos reutilizáveis deverão ser sempre lavados após cada utilização, no final 

de cada dia de trabalho. 

Os fatos de uma só utilização não podem ser lavados, pois perderiam as suas 

propriedades protetoras. Como tal, devem ser substituídos depois de usados. 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 24: Lavagem dos fatos; 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

6.4. Limpeza da viseira, óculos e máscara 
 

Os óculos e a viseira devem ser lavados com água corrente, podendo utilizar-

se um detergente suave. 

A máscara deve ser limpa com um pano húmido. No caso de máscaras 

reutilizáveis com filtros incorporados, ter cuidado para nunca molhar os filtros. 

As máscaras descartáveis devem ser substituídas depois de cada utilização. 

É importante substituir os filtros ou a própria máscara de acordo com as 

instruções do fabricante ou, na sua falta, sempre que se verifique dificuldade 

em respirar ou sentir o sabor ou cheiro do produto que se está a utilizar. 
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Figura 25: Limpeza da máscara e viseira; 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

7. Medidas preventivas a nível da aplicação dos produtos 
fitofarmacêuticos 

 

Recomenda-se que a aplicação de produtos fitofarmacêuticos deverá ser feita 

de forma responsável e profissional, neste caso os aplicadores terão de ter 

formação obrigatória na área de produtos fitofarmacêuticos; 

Recomenda-se que antes da aplicação destes produtos fitofarmacêuticos, os 

operadores devem ler bem os rótulos;  

Recomenda-se que não podem ultrapassar a dosagem estabelecida por lei ou 

a que é recomendada no rotulo;  

Recomenda-se que se utilize sempre equipamentos de proteções individuais 

(EPIs), os quais devem ser adquiridos atempadamente e mantidos em um bom 

estado de conservação; 

Recomenda-se que o equipamento de aplicação se encontre em um bom 

estado de funcionamento; 

- Verifica-se a bomba não tem pulsações, tem adequado nível de óleo e pressão 

do amortecedor;  

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
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Com equipamentos manuais, realizar o tratamento em linha reta e ter o cuidado 

de não sobrepor a aplicação em áreas já tratadas; 

Respeitar outras precauções indicadas no rótulo, nomeadamente, para 

proteção de abelhas ou outros polinizadores, artrópodes úteis ou plantas não 

visadas com a aplicação do produto (caso dos herbicidas) sempre que sejam 

indicadas no rótulo; 

Evitar o arrastamento da calda de pulverização de vapores produzidos, para 

áreas não tratadas com o produto ou com a sua calda de pulverização. 

 

 

Figura 26: Máquina de arrastamento da calda de pulverização; 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

Segundo o Manual Técnico, (2007), sempre que possível, aconselha-se a 

utilização de trator com cabina uma vez que o investimento adicional é 

largamente compensado pela maior segurança e conforto que proporciona ao 

seu operador. Estudos realizados em vários países comprovam que a utilização 

de trator com cabina na aplicação de produtos fitofarmacêuticos reduz cerca de 

10 vezes o nível de exposição do operador, na medida em que o protege do 

meio exterior (agentes atmosféricos; nuvem de pulverização, etc). Exemplo de 

um trator com cabina para aplicar os produtos fitofarmacêuticos é mostrado na 

figura abaixo. 
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Figura 27: Trator com cabina para aplicar os produtos fitofarmacêuticos 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

Segundo as informações obtidas de Joaquina Marques, técnica deste posto de 

trabalho não foram realizados nenhuns controlos fisiológicos e biológicos aos 

trabalhadores expostos aos produtos tóxicos. Se os “serviços de segurança e 

saúde no trabalho servem para garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores em todos os aspetos relacionados com o trabalho”, a instituição 

devia cumprir as regras mencionadas abaixo.  

Segundo a técnica não foram realizados exames médicos específicos aos 

trabalhadores expostos, de acordo com o artigo 108.º a 110.º da Lei 102/2009 

devem ser realizados os seguintes exames de saúde: 

 Exames de admissão, antes do início da prestação de trabalho ou, em caso de 

urgência na admissão, nos 15 dias seguintes;  

Exames periódicos – anuais, para os trabalhadores menores (menos de 18 

anos) e para os trabalhadores com mais de 50 anos; de dois em dois anos, 

para os restantes; 

 Exames ocasionais – sempre que haja alterações substanciais nos 

componentes materiais de trabalho que possam ter repercussão negativa na 

saúde dos trabalhadores; ou em caso de regresso ao trabalho depois de uma 

ausência superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente. 

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
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Na manipulação de substâncias cancerígenas os trabalhadores têm de tomar 

muito cuidado para não entrar em contacto direto com o produto, para isso não 

acontecer têm de utilizar os equipamentos de proteção individual. 

 Quanto aos resíduos produzidos e recolhidos nas limpezas os responsáveis 

deste posto de trabalho devem comunicar às entidades competentes 

responsáveis pelo tratamento destes resíduos para que seja dado um destino 

final sem pôr em causa a saúde e o meio ambiente. 

 

7.1. Alguns cuidados essenciais na aplicação dos produtos 
fitofarmacêuticos 

 

Os equipamentos de proteções individuais têm obrigatoriamente de ser usados 

ao aplicar os de produtos fitofarmacêutico e cuidados que devem ter durante a 

realização dos mesmos:  

• Neste posto de trabalho alguns trabalhadores já têm a noção que é 

proibido comer, beber ou fumar onde se manuseiam substâncias tóxicas. 

• Segundo o Manual Técnico (2007), as precauções a ter durante a 

aplicação devem ser as seguintes: 

• Manter as pessoas e animais afastados das áreas a tratar; 

• Não comer, beber ou fumar durante a aplicação; 

• Não desentupir bicos do pulverizador com a boca;  

• Não aplicar com muito vento;  

• Evitar aplicar produtos fitofarmacêuticos nas horas mais quentes ou em 

condições de muita humidade ou pluviosidade para evitar escorrimentos.  

• Ajustar o equipamento às mudanças de débito pretendidas; 

•  Calcular a quantidade de produto a adicionar ao tanque de pulverização. 

•  Verificar o correto funcionamento do manómetro; 

•  Assegurar a limpeza dos filtros. 

Ainda referindo o Manual Técnico (2007), este explica como as operações 

envolvidas na calibração são: 
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• Material de aplicação a funcionar perfeitamente (não há tubos a verter, 

não há bicos entupidos); 

• Medição dos débitos; 

As figuras seguintes mostram os EPIs a usar no manusear as máquinas com 

caldas.  

 

Figura 28: Manuseamento das máquinas com caldas; 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

 

Na figura a o chapéu não e ́correto, não tem abas, os líquidos escorrem para 

o pescoço pois o fato não tem capuz. 

 

 

Figura 29: Aplicações de produtos fitofarmacêuticos; 

Fonte: https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015 

a b 

https://www.cm-arganil.pt/wp-content/uploads/2015
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8. Considerações Finais 
 

Devido ao cenário pandémico a saída para campo foi muito difícil, quase tudo 

foi feito através das chamadas telefónicas, por isso o estudo trouxe algumas 

limitações que poderiam ser melhoradas nos trabalhos futuros. 

A nível de transporte dos produtos fitofarmacêuticos, existem cuidados a ter:   

• Quando se tem de transportar duas camadas de produtos diferentes em 

embalagem idênticas, o menos perigoso deverá ser colocado por cima; 

• O carregamento total deve estar firme e seguro de forma a prevenir o 

seu movimento durante o trajeto. 

O armazém de produtos fitofarmacêuticos está devidamente isolado dos 

edifícios e a sua construção é em pedra, está afastado das linhas de águas e 

também está bem representada. 

Nas aplicações dos produtos fitofarmacêuticos é importante usar os 

equipamentos de proteção individuais. Existem outros cuidados que se devem 

ter durante a realização das mesmas:  proibido comer, beber ou fumar onde 

se manuseiam substâncias tóxicas. 
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