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Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

Segurança e Saúde no Trabalho 

A SEGURANÇA NA APLICAÇÃO DE 

FITOFARMACOS 

É importante reconhecer os sinais que indicam a 
existência de contaminação.  

Se sentir, algum dos seguintes sintomas, quando está 
a manusear produtos fitofarmacêuticos, deve parar de 
imediato: 

 • Cansaço excessivo;             

• Dor de cabeça;                      

• Dificuldade em respirar; 

• Pele irritada ou comichão; 

• Tonturas;  

• Visão perturbada;  

• Vómitos. 
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Em caso de contaminação dos olhos: 

1. Ir imediatamente para junto de água corrente ou de um frasco lava-olhos;  

2. Manter o olho aberto;  

3. Lavar com água durante 10 minutos;  

4. Deixar a água escorrer no olho na direção do nariz para a parte exterior da face.  

Em caso de contaminação do corpo: 

1. Retirar imediatamente a roupa contaminada;  

2. Lavar bem com água e sabão a zona da pele afetada;  

3. Mudar de roupa de proteção. Vestir roupa limpa.  

Em caso de dificuldades de respiração  

1. Sair para o exterior (ou manter-se no exterior);  

2. Sentar-se e respirar normalmente;  

3. Pedir ajuda.  

 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

Proteger-se adequadamente antes de manusear qualquer produto fitofármaco deverá ser um gesto 

habitual.  

O equipamento de proteção deve estar aprovado para ser utilizado na atividade de proteção das 

plantas. Um par de calças ou luvas comuns não protegem convenientemente, devendo utilizar-se 

apenas o equipamento que comprovou, em testes específicos, ser eficaz na proteção do operador.  

As luvas de proteção para aplicação de produtos fitofarmacêuticos devem satisfazer a norma EN 

374 – Luvas de Proteção contra Químicos e Microrganismos.  

 

 

 



ANTES DE INICIAR A APLICAÇÃO 

 Leia sempre o rótulo antes de utilizar o produto; 

 Garantir que na zona a tratar não existem pessoas ou animais; 

 Não beber qualquer bebida alcoólica antes de iniciar o tratamento com produtos 
fitofármacos; 

 Se utilizar um trator, assegurar que existem luvas para usar no caso de ser neces-
sário reparar algo no pulverizador; 

 Caso a aplicação seja contratada, certificar que o aplicador está habilitado a fazê-
la. 

 

Ter atenção às condições meteorológicas que podem afetar a eficácia e segurança 
do tratamento: 

 Não aplicar com muito vento; 

 O arrastamento provocado pelo vento pode tornar-se perigoso caso o desvio se fa-
ça em direção ao aplicador, outras culturas, água, animais ou habitações; 

 Alguns produtos são facilmente eliminados pelas águas da chuva e por isso neces-
sitam de um período sem precipitação após o tratamento; 

 Evitar aplicar produtos fitofarmacêuticos nas horas mais quentes do dia. 

 

 

APÓS A APLICAÇÃO 

 Lavar os equipamentos de proteção individual; 

 Lavar o material de aplicação; 

 Tomar banho e vestir roupas lavadas antes de iniciar outra atividade. 

 

 

NÃO ESQUECER: 

 O local de armazenamento deve estar limpo, arrumado, ventilado e afastado de ani-
mais, habitações ou cursos de água; 

 Não armazenar produtos químicos junto de produtos alimentares. 

Embalagens vazias: 

 Não as volte a usar; 

 Não as queime; 

 Não as deixe no campo; 

 Entregue-as nos locais autorizados. 

 

 


