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Venda de herbicidas versus venda de 
glifosato de 2002 a 2014 (kg)

1054 pesticidas
- 367 s.a.
(cerca de 80
são herbicidas)

Fonte: DGAV 2



Todos os anos são lançados 
no mundo cerca de 650 mil 
toneladas  de glifosato!
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FRANÇA: AMPA 59% (2003) e 55% (2004)
Glifosato 33% (2003) e 35% (2004)

ESPANHA: Glifosato 41% (2011)
EUA 2014: 13 das 21 amostras de água de bebida em 
níveis que variaram entre 0.085 ug/l e 0.33 ug/l
PORTUGAL  ???

CONTAMINAÇÃO POR GLIFOSATO

ØÁGUA

Resolução da Assembleia da República (R88/2016) 
aprovada 15 de abril para análises a águas 
superficiais. Ministério da Agricultura rejeitou!
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CONTAMINAÇÃO POR GLIFOSATO
Ø URINA
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EUA - 2014: 76 a 166 ug/l !! 

Alegações da indústria de que o glifosato é 
imobilizado ou rapidamente degradado sem riscos no 
solo e não é bio-acumulativo são FALSAS!!

Alemanha - 2015: 0,210 a 0,432 ug/l
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Avaliação do risco?

EFSA
recomendou a 

reaprovação do uso de 
glifosato na Europa 
com um aumento na 
dose diária admissível 
de 0,3 para 0,5 mg por 
quilo de peso vivo. 
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Glifosato e riscos para a saúde

PAN

• Malformações congénitas (Benítez, 2009 e Paganelli, 2010). 

• Efeito desregulador endócrino potente (Richard, 2005; Gasnier, 2009; 
Romano, 2010; Young, 2015).

• Alterações no funcionamento dos testículos (Cavalli, 2013; 
Cassault-Meyer, 2014)

• Efeitos tóxicos em vários tipos de células humanas, como 
do cordão umbilical, embrionárias e da placenta, incluindo 
morte celular. (Richard, 2005; Benachour, 2007e 2009; Gasnier, 2009).

• Efeitos cardiotóxicos do Roundup (Gress, 2014).

• Efeitos carcinogénicos (Marc, 2002; Marc, 2004b; Marc, 2004; Bellé, 2007; 

George, 2009; Thongprakaisang, 2013; Schinasi, 2014; Guyton, 2015; Fortes, 2016). 
• Análogo ao AA glicina (Samsel e Seneff, 2016)

• Fígado gordo doses ultra-baixas (Mesnage, 2017)
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Glifosato e riscos para a saúde

PAN

Nancy L. Swanson, 2014

Deterioração da saúde dos 
americanos
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Deterioração da saúde dos americanos

PAN

Nancy L. Swanson, 2014
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Glifosato e autismo

PAN

50% das crianças serão 
autistas em 2025 [USA] !

Stephanie Seneff, cientista sénior do MIT, numa conferência 
em Dezembro de 2014
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OUTROS HERBICIDAS
2,4 D – desregulador hormonal, linfoma e outros cancros, teratogénico

(malformações do feto), genotóxico, hepatotóxico
“possível carcinogénico” – OMS (junho/2015)

Glufosinato – danos no feto e na fertilidade – PROIBIDO A PARTIR DE
2017         2018   

Dicamba – irritante e corrosivo  

Paraquato (GRAMOXONE) – RETIRADA AUTORIZAÇÃO EM 2007
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Repensar a paisagem e os 
espaços

Observar …



Alternativas aos 
herbicidas

CUSTOS ???
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Ø Comunicar:
v sensibilização e plano de formação

Ø Plano de ação: 
v repensar a paisagem, opção zero, 

pontos críticos
v medidas preventivas
v alternativas aos herbicidas
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Comunicar com a população e funcionários
Os motivos: ambiente (solo, água, ar); 

biodiversidade; cidadãos e funcionários municipais (saúde)

Usar todas os meios de comunicação
Website, newsletter, revista municipal, folhetos, cartazes, 
paineis informativos, folhetos, sinalética, produção de vídeos 
… 

Ações de sensibilização

Comunicar ao longo do processo
- Pessoa de contacto
- Formação funcionários - torná-los 

embaixadores do processo!



18

Ponto críticos: 
Exóticas invasoras

Pavimentos / Calçada à portuguesa
Cemitérios

Jardins clássicos



Opção zero
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Opção zero
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Opção zero
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Opção zero
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1ano depois …
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Medidas 
preventivasReparar 

juntas Tela de base e gravilha

Empalhamento com aparas de madeira 
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Medidas 
preventivasPreferível … plantar densamente!!
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Pavimentos – medidas preventivas
enrelvamento

oregãos

Grelhas, pedras, blocos 
cimento

26



Pavimentos – medidas preventivas
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Medidas 
preventivas

Relvado vs prado
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Destroçador de martelos., com descentramento 
hidráulico para trabalhar junto às árvores

Empalhamento da linha de pomar de macieiras 
com engaço de uva

Medidas 
preventivas

Tela de base e gravilha
Prados de flores silvestres
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Destroçador de martelos., com descentramento 
hidráulico para trabalhar junto às árvores

Empalhamento da linha de pomar de macieiras 
com engaço de uva

Tela de base e gravilha
Prados de flores silvestres
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ANTES

DEPOIS

Medidas 
preventivas



CONTRASTES – caldeiras das árvores
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Destroçador de martelos., com descentramento 
hidráulico para trabalhar junto às árvores

Empalhamento da linha de pomar de macieiras 
com engaço de uva

Medidas 
preventivas

Tela de base e gravilha
Jardins de baixa manutenção:
- sem rega, 
- espécies autóctones
- …
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Destroçador de martelos., com descentramento 
hidráulico para trabalhar junto às árvores

Cidades 
comestíveis

Tela de base e gravilha
Jardins que também produzem alimentos … silvestres, cultivados …
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Destroçador de martelos., com descentramento 
hidráulico para trabalhar junto às árvores

Empalhamento da linha de pomar de macieiras 
com engaço de uva

Cidades 
comestíveis

Tela de base e gravilha
Cada cm conta … e a comunidade pode/deve  ajudar/usufruir … 
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Alternativas

1- Monda manual
2- Monda animal
3- Monda mecânica
4- Monda térmica
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Remoção seletiva  (Ghent – Bélgica)
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Alternativas - pavimentos

Roçadora mecânica

Monda mecânica

Escova rotativa
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Alternativas - pavimentos
Monda térmica

Chama indireta -
infravermelhos

Chama direta

Água quente (125ºC)
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Alternativas - pavimentos
Monda térmica

Foamstream

Água quente e espuma 
(125ºC)

- Controlo das ervas 3 vezes
por ano

- Elimina musgo e algas numa
só passagem

- Eficaz em qualquer estação
do ano e clima

- Resultados imediatos e de 
longa duração
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Alternativas - taludes e bermas
Monda mecânica

Destroçador mecânico

Motorroçadora

Corte 1 a 2 vezes por ano 
– final da Primavera e 
eventualmente no verão
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Alternativas – taludes, zonas de acesso 
difícil …

41Ovelhas em Ghent – Bélgica



CONTRASTES – bermas e 
taludes
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Alternativas - taludes
Engenharia natural

Grade viva Paliçada

Muro de suporte vivo

http://www.engenhariaverde.blogspot.com/
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INICIATIVAS

Pavimentos - Adaptaram e substituíram passeios pavimentados por 
canteiros floridos

O exemplo de GENT (cidade belga) – 256.235 habitantes. 16.000 ha.  
1.000ha (ou 1.875 campos de futebol) espaços verdes. 320 funcionários
Começou a reduzir pesticidas em 1997. Em 2009 tornou-se livre de 
pesticidas. 
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INICIATIVAS

Áreas verdes – plantaram espécies autóctones e cobertura de solo 
com plantas espontâneas selecionadas 47



INICIATIVAS

Cemitérios – transformaram  locais de morte em locais de vida! 48



INICIATIVAS

oregãs

Estradas e rotundas – aproveitaram o máximo de área para dar 
espaço à natureza 49



Minha 
horta
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Final do outono verão



Meu jardim
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Campanha Lançada em março de 2014
Logotipo criado em fev/2017
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Conclusão

Ø O uso de herbicidas é ainda uma prática generalizada.

Ø Os impactos dos herbicidas são graves e o glifosato
devia ser suspenso ou proibido em todo o mundo!

Ø Existem alternativas técnica e economicamente viáveis, 
integradas numa abordagem abrangente.

Ø As autarquias enquanto entidades públicas são 
chamadas a dar o exemplo, juntando-se ao movimento 
de outras cidades e autarquias europeias.
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Que imagem para as nossas 
localidades?

Obrigada pela atenção
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