
É proibida a aplicação aérea  
de produtos fitofarmacêuticos  
em todo o território nacional  
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São admitidas derrogações  
                            ao princípio de proibição geral 

Quando não há alternativas viáveis ou quando há vantagens  evidentes do ponto de                            
vista de saúde humana ou ambiental; 

Quando exista um Plano de Aplicação Aérea aprovado  ou pedido de aplicação  aérea. 

DRAP 

É aprovado pela DGAV mediante parecer da DRAP e,  eventualmente,  do ICNF, I.P. e APA ; 
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 Plano de Aplicação Aérea  (PAA) 
 
 Técnico Responsável; Aplicador Habilitado; Técnico com formação  
      técnico-profissional ou superior ;  
                           
 Pode ser elaborado em nome de vários interessados e incidir sobre várias  
      explorações, de acordo com especificações técnicas (Parte A do Anexo V);  
 
 Apresentado  todos os anos, à DRAP da região de ação, com pelo menos  
     60 dias de antecedência;  
 
 Não dispensa o pedido de aplicação aérea.  
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 PAA - Requisitos e especificações técnicas 
   
 fundamentação da necessidade das aplicações aéreas; 
 
 identificação completa do requerente e do técnico subscritor do PAA ;  

 
 identificação da exploração e indicação dos números de parcelários;  

 
 caraterização da área a tratar relativamente ao meio envolvente;  

 
 programação dos tratamentos fitossanitários a realizar… 
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 PAA - Requisitos e especificações técnicas (cont) 
  
 descrição das medidas a tomar para alertar em tempo útil, 

silvicultores, apicultores, moradores, transeuntes e condutores de 
veículos; 

 
 sinalização terrestre e para proteger o ambiente nas proximidades 

das zonas pulverizadas, nomeadamente através da marcação de 
limites de zonas de proteção;  
 

 identificação do Operador aéreo agrícola, aeronaves e equipamento 
de aplicação aérea...  
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São admitidas derrogações  
                            ao princípio de proibição geral 

Pedido de Aplicação Aérea para situações de emergência 
ou outras situações adversas não previstas (Parte C do Anexo V). 

DGAV 
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 Produto Fitofarmacêutico  expressamente  autorizado   
      para a aplicação  aérea; 
 
 
 
 Não  pode  ser  muito Tóxico,  Tóxico  ou  Corrosivo. 

 As aplicações aéreas poderão ser acompanhadas e 
monitorizadas pela DRAP, quando justificável. 



PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, 
ECOTOXICOLÓGICAS E 

AMBIENTAISAU 

VOLUME DE CALDA 

Aplicações aéreas- 80 a 100L/ha 

No caso das aplicações aéreas 
tomar em consideração os  
aspetos inerentes a esta técnica 
de aplicação de modo a não 
contaminar as zonas 
circunvizinhas da área a tratar. 
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 CONTRAORDENAÇÕES (Artigo 55º) 
  
 

 A aplicação de PF por via aérea para a qual não exista a respetiva 
autorização; 

 
 O não cumprimento dos termos e condições de segurança constantes  
    da autorização de aplicação aérea;  

 
 A aplicação aérea de PF não autorizados para a aplicação aérea;  

 
 O não cumprimento das medidas de redução do risco na aplicação 

aérea;  
 

 A não existência de ficha de registo de aplicação aérea, ou o incorreto 
registo; 
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 CONTRAORDENAÇÕES (Artigo 55º) 
  
 

 A não manutenção, pelo operador aéreo agrícola e pelo cliente, dos 
registos de todos os tratamentos fitossanitários realizados por via  

    aérea por um período de 3 anos; 
 
 A aplicação de PF por via aérea por quem não esteja licenciado e 

certificado;  
 

 A aplicação aérea de PF com recurso a aeronaves que não se encontrem 
certificadas.  
 

 



Obrigado  pela atenção 

Ricardo Gomes 
DGAV 

Direção de Serviços de Meios de Defesa Sanitária 
rgomes@dgav.pt 


