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… em transição ??? 
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IMPACTOS dos Pesticidas

Não é apenas a dose, mas a sequência que 
faz o veneno! (Ashauer et al. (2017)Toxic Mixtures in Time - the

sequence makes the poison, journal Environmental Science and Technology 51)

Ratio benefício-custo<1    Impactos 
substimados!!!! (Denis Bourguet e Thomas Guillemaud (2016), The 

Hidden and External Costs of Pesticide Use, Instituto Nacional de Investigação 
Agrária Francês)

Aplicam-se pesticidas desnecessariamente!! 
Lechenet et al. (2017) Reducing pesticide use while preserving crop productivity and 

profitability on arable farms, Nature Plants 3
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Repensar a paisagem urbana e 

conceção dos espaços públicos



 COMUNICAÇÃ

O

oregãs

 PLANO DE AÇÃO: 

 pontos críticos 
(cemitérios, invasoras, 

pavimentos, jardins clássicos)

 medidas 

preventivas

RENATURALIZAR!

 alternativas aos 

herbicidas (monda 

manual, moto-manual, mecânica, 

térmica, pastorícia urbana!!)
SITE, redes sociais, boletins, newsletter, 
ações de sensibilização… 
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Criar áreas de baixa manutenção            FORMAÇÃO 

!!! 

Jardins, rotundas, separadores centrais…

- Sem rega… (apenas na instalação) 

- Espécies autóctones
- Plantação densa
- CRIAR VIVEIROS – CM, JF, escolas, cidadãos…



PRADOS em vez de RELVADOS!
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A ÁGUA PLANTA-SE!!!

Perímetro de 
casas e aldeias!!

Sebes agrícolas, linhas de água, 
bermas e taludes de estradas…



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

Cemitérios – transformaram  locais de morte em locais de vida! 12



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 cm2 conta … e a comunidade pode/deve  ajudar e usufruir de espaços

multifuncionais!
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Obrigada!

 Os impactos dos pesticidas são superiores aos benefícios! 
O pesticida mais seguro é… o que não é utilizado!! 

Impossível adequada avaliação de risco!
 Não basta sensibilizar… é preciso cooperar, trabalhar em 

rede… AGIR!

 Não há planeta B… ou mudamos… ou a Natureza nos 

obrigará a mudar!
 TODOS JUNTOS PELA RENATURALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO!!
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