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Por produtos fitofarmacêuticos (a desig-
nação oficial em Portugal), entendemos 
todos os produtos que são autorizados 
pela Direcção Geral de Alimentação e 
Veterinária (DGAV) em Portugal e pela 
Agência Europeia de Segurança Alimen-
tar (EFSA) na União Europeia (UE), para 
protecção das plantas contra pragas, 
doenças, ou ervas infestantes. 
A sua aplicação em agricultura biológica 
só é autorizada quando, para além de 
as respectivas substâncias activas cons-
tarem na legislação comunitária para 
AB (Anexo II do Regulamento (CE) nº 
889/2008, modificado pelo Regulamen-
to de execução (UE) nº 2019/2164), es-
tiverem homologados em Portugal pela 
DGAV para a finalidade (cultura e praga, 
e/ou doença) que se pretende tratar. 

Isto com excepção para as substâncias 
de base aprovadas na UE e autorizadas 
em AB, que não carecem de homologa-
ção nacional, como é o caso dos produ-
tos derivados de erva-cavalinha (Equise-
tum arvense), ou do vinagre.
Quanto à possibilidade de aplicação em 
cada caso concreto, o facto de a subs-
tância activa constar do referido regu-
lamento e de o produto comercial estar 
homologado em Portugal para a finali-
dade em causa, não é suficiente para 
justificar o tratamento. Este só é autori-
zado se houver perigo imediato para a 
cultura, o que obriga o agricultor a fazer 
a monitorização e a estimativa do risco 
de ataque de pragas (observação directa 
e armadilhas de captura e contagem) e 
doenças (observações meteorológicas e 
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do estado fenológico da cultura, antes 
de surgirem sintomas), conforme princí-
pio da protecção integrada das culturas 
indicado na Lei nº 26/2013, também apli-
cável à agricultura biológica.
• Os produtos fitofarmacêuticos são, na 
sua maioria, pesticidas de uso agrícola, 
mas não exclusivamente, pois englobam 
também feromonas para luta biotécni-
ca, atractivos alimentares para captura 
massiva, bioestimulantes do sistema 
imunitário das plantas, e ainda as subs-
tâncias de base de qualidade alimentar.
• No caso de produtos de origem vege-
tal, animal, ou de origem microbiana, de-
signam-se em geral por “biopesticidas”. 
Já os fungicidas de cobre ou de enxofre 
são substâncias químicas minerais de ori-
gem natural e não de síntese química, 
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• Armazenamento com temperatura controlada (de 0ºC a 18ºC / 0ºC a -22ºC)

• Controlo veterinário

• Armazém com 3.000 m2, dos quais 2.000 m2 dedicados a carga refrigerada

• Autorização aduaneira à exportação e Importação (Entreposto Aduaneiro) 

Excellence in Maritime and Logistics Services
Estrada da Quinta dos Conegos 2580-465 Carregado (Portugal)
M +351 91 887 18 80 - reeferptlis@marmedsa.com

www.noatummaritime.com

Somos especialistas em armazenamento reefer

não cabendo na definição de “biopesti-
cida”.
Os produtos fitofarmacêuticos autoriza-
dos em agricultura biológica são agru-
pados no regulamento supracitado pela 
sua origem e não pela sua função, con-
forme indicado a seguir e com referên-
cia aos exemplos dos principais produtos 
utilizados e disponíveis em Portugal:
a) Produtos fitofarmacêuticos de origem 
vegetal ou animal (exemplos: azadirac-
tina, extraída da amargoseira-da-Índia 
Azadirachta indica, como inseticida; COS-
-OGA oligoquitosanos e oligopectatos, 
com efeito elicitor contra fungos; piretri-
nas extraídas da flor do piretro-da-Dal-
mácia Chrysanthemum cinerariaefolium, 
como inseticida; terpenos como o euge-
nol, o geraniol e o timol, este mais usado 
em apicultura como acaricida);
b) Microrganismos e produtos deles deri-
vados, não geneticamente modificados 
(exemplo: esporos e toxina da bactéria 
Bacillus thuringiensis, como inseticida 
contra lepidópteros; Bacillus subtilis, 
como fungicida contra vários fungos em 

hortofrutícolas; Espinosade ou spinosa-
de como inseticida);
c) Substâncias que só podem ser utili-
zadas em armadilhas e/ou difusores (só 
dois casos possíveis: feromonas como 
desregulador de comportamento sexual 
em luta biotécnica contra pragas; pire-
tróides deltametrina e lambda-cialotri-
na, só contra a mosca da azeitona Bac-
trocera oleae e a mosca da fruta Ceratitis 
capitata;
d) Outras substâncias utilizadas em agri-
cultura biológica, não classificadas como 
substâncias de base (exemplos: cobre na 
forma de hidróxido, oxicloreto, sulfato, 
ou óxido cuproso, como fungicida e bac-
tericida na dose máxima de 4 Kg/ha/ano, 
ou na dose de 28 Kg/ha em sete anos no 
caso de regime de derrogação; enxofre 
como fungicida, acaricida, repulsivo, em 
polvilhação ou em pulverização; fosfato 
férrico ou ortofosfato de ferro, como  
moluscicida contra caracóis e lesmas, em 
isco à superfície entre as plantas culti-
vadas; óleo parafínico, como inseticida, 
acaricida, ou molhante);

e) Substâncias de base – lista de subs-
tâncias activas aprovadas a nível comu-
nitário para utilização na protecção fi-
tossanitária das culturas, nos termos do 
Regulamento (CE) nº 1107/2009 de 21 de 
Outubro, sem necessidade de homolo-
gação nacional (exemplos: extrato de er-
va-cavalinha Equisetum arvense L. contra 
fungos;  fosfato diamónico de qualidade 
enológica como atractivo alimentar da 
mosca-da-fruta, da mosca-da-cereja, e 
da mosca-da-azeitona; vinagre como 
fungicida e bactericida no tratamento 
de sementes de cereais e hortícolas e na 
desinfecção de ferramentas de corte/
uso como herbicida não autorizado).
Quase todos estes produtos são extraí-
dos de minerais, plantas, animais ou mi-
cróbios. As excepções de moléculas de 
síntese química são as seguintes:
• feromonas (cópia química das feromo-
nas que as fêmeas dos insetos produzem 
e emitem) para estimativa do risco da 
praga, ou para confusão sexual em luta 
biotécnica;
• piretróides (deltametrina e lambda-
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apenas a estas práticas e a prova disso 
é que a perda de produtividade média 
mundial da agricultura biológica face à 
convencional, quando são aplicadas es-
tas boas práticas agrícolas, é de apenas 
7 a 8% (Ponisio et al, 2014). 
Outra prova concreta e nacional, são as 
vinhas da Herdade do Esporão, em que 
não houve perda de produtividade ao 
passar de produção integrada para agri-
cultura biológica, numa cultura que em 
Portugal está muito dependente de tra-
tamentos fitossanitários.
Também a produção biológica do toma-
te de indústria em Portugal consegue 
produções na ordem das 70 a 80 t/ha 
sem qualquer pesticida de síntese quími-
ca, num sector que alguns dizem não ser 
viável sem os actuais pesticidas de sínte-
se química homologados para a cultura.
Não se justifica, pois, o alarmismo colo-
cado recentemente no País de que a reti-
rada de apenas uma parte dos pesticidas 
químicos de síntese causa muitos milhões 
de prejuízos aos agricultores, quando os 
que praticam bem a agricultura biológi-
ca conseguem produzir com pequenas 
quebras de produtividade e nalguns ca-
sos com ganhos de rendimento, dados 
os melhores preços no produtor. O que 
precisamos é de saber produzir bons ali-
mentos com menos pesticidas. 
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cialotrina) para uso exclusivo em armadi-
lhas de atracção e morte e apenas para 
duas pragas.
No caso dos produtos não sintéticos eles 
são todos de baixa toxicidade aguda.
Quanto à toxicidade crónica, há algu-
mas suspeitas de que as piretrinas e a 
azadiractina tenham efeito disruptor 
endócrino. Ainda assim, como se tratam 
de substâncias rapidamente degradadas 
pela radiação ultra-violeta do sol, não 
há risco de resíduos para o consumidor 
desde que se respeite o intervalo de se-
gurança.
Quanto ao cobre, que começou a ser 
usado na vinha em França no final do 
século XIX, com calda bordalesa (sulfato 
de cobre com cal hidratada) para comba-
ter o míldio da vinha, a legislação euro-
peia estabeleceu para a agricultura em 
geral uma dose máxima anual de 4 Kg/
ha, já em aplicação desde 01.01.2019, 
dose também obrigatória para a agri-
cultura biológica, abaixo da que estava 
antes em vigor (6 Kg/ha/ano). Esta dose 
máxima de 4 Kg é excessivamente baixa, 
tendo em conta o seguinte:
a) O cobre é também um micronutriente 
para as plantas e estão à venda adubos 
com cobre;
b) O risco de contaminação do solo só 
ocorre quando o teor, à partida, já é ele-
vado;
c) A toxicidade aguda e crónica do cobre 

para o ser humano é muito baixa, muito 
inferior à de fungicidas de síntese quí-
mica que têm vindo a ser proibidos na 
agricultura convencional, como os ditio-
carbamatos (mancozebe, manebe, pro-
pinebe, zinebe, tirame, zirame).
Não há, pois, justificação científica para 
retirar o cobre como fungicida da agri-
cultura, mas apenas para o restringir nos 
casos de solos já com um alto teor, que 
pode ser fitotóxico ou prejudicial aos or-
ganismos do solo.
Quanto ao enxofre, para além de ser 
o pesticida mais antigo na agricultura, 
tem efeito fungicida e acaricida, mas é 
também um macronutriente para as cul-
turas.
Por fim, mas não menos importante, 
todos estes produtos são para usar em 
complemento das boas práticas agríco-
las, das quais destacamos as seguintes:
• A criação de infraestruturas ecológicas 
para os organismos auxiliares, incluindo 
sebes mistas em bordadura, enrelva-
mentos e adubos verdes na entrelinha, 
caixas-ninho para aves e morcegos;
• A luta biológica com largadas de in-
setos e ácaros (predadores ou parasitói-
des);
• A utilização de variedades resistentes;
• A rotação de culturas e a policultura, 
em vez da monocultura.
Muitas das pragas e doenças das cul-
turas agrícolas resolvem-se recorrendo 


