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CONTROLO DE PLANTAS
INFESTANTES EM PORTIMÃO
A EMARP, enquanto entidade responsável pela limpeza urbana
no Município de Portimão, efetua também o controlo de plantas
infestantes no meio urbano, em zonas pedonais, através de
meios mecânicos e químicos.
Em Portugal, tal como na restante Europa, a aplicação de
produtos fitofarmacêuticos não é proibida. No entanto, existem
restrições na sua utilização tanto nas proximidades de escolas,
como de centros de saúde, lares de idosos e jardins públicos, o
que é plenamente entendível e por nós cumprido.
Sempre que a aplicação de herbicida é efetuada através de
pulverização mecânica, tal como a lei indica, é colocada na via pública uma placa avisadora do dia de tratamento e do tempo
de secagem do produto no pavimento, produto esse que é devidamente licenciado pela Direção Geral de Alimentação e
Veterinária. Para além da aplicação em extensão, também os nossos cantoneiros vão munidos de um aplicador para aspergir
herbicida pontualmente no seu circuito de limpeza, combatendo assim os pés de erva que teimam em crescer mais
depressa. De referir que todos os colaboradores da EMARP que procedem a este tipo de trabalhos dispõem de formação para
esse efeito e cumprem as regras estipuladas pela legislação em vigor, nomeadamente a utilização de equipamentos de
proteção individual, para os proteger da exposição continuada ao produto.
A EMARP sempre procurou alternativas à aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente a monda térmica através
de um equipamento cujo modo de funcionamento é através de chama tipo maçarico, no entanto revelou ser pouco eficaz,
bem como constituía um perigo eminente de incêndio e explosão por estar associado a uma botija de gás; outro
equipamento também por nós testado foi o Foamsteam (monda térmica) que funciona através da aplicação de uma espuma
a alta temperatura, que tem como função danificar a planta infestante, no entanto os resultados também não foram os
melhores, não apenas pelo custo da aplicação mas também pela eficácia.
Em 2016 a EMARP cessou a aplicação de produtos fitofarmacêuticos e deu início à aplicação de um produto à base de ácido
acético e sal, no entanto também a sua eficácia no controlo de infestantes revelou ser pouco eficaz, levando a uma grande
afluência de reclamações por parte dos munícipes, tanto devido ao cheiro avinagrado do produto como à proliferação de
infestantes nos passeios, o que levou a que esta entidade retomasse a aplicação de produtos fitofarmacêuticos até que surja
uma alternativa capaz de promover a eficácia desejada.
Na procura incessante de alternativas aos produtos fitofarmacêuticos, a EMARP encontra-se a testar um produto à base de vinagre
de álcool, que apesar do seu odor característico não representa nenhum risco específico para o Ambiente nem para as pessoas.
Há munícipes que lidam saudavelmente com um pé de erva no passeio, e outros tantos que entendem que essa situação
constitui desmazelo por parte das entidades competentes.
De referir que a aplicação de produtos fitofarmacêuticos está a ser efetuada em menores quantidades que em anos
anteriores e apenas quando não nos é possível efetuar de outra forma.
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SEPARE OS SEUS RESÍDUOS NAS PRAIAS

ESPLANADAS
eVENDA
AMBULANTE

EXPOSIÇÃO '18

Desde o Verão passado que se tornou possível aos veraneantes separarem
os seus resíduos nas praias. A EMARP disponibilizou 5 ecopontos a nível
experimental (na Praia da Rocha, Praia de Alvor e Praia do Alemão),
sendo que este Verão iremos aumentar os pontos de deposição.
Contudo, o sucesso desta ação está nas suas mãos. A preservação do
ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a
diferença. Colabore depositando CORRETAMENTE os seus resíduos nos
diferentes contentores disponibilizados, contribuindo para a diminuição
da extração de matéria-prima na natureza (e menos gastos de energia e
água) e aumentando o tempo de vida útil do aterro sanitário.
Por outro lado, quando os resíduos são depositados em contentores
diferentes àqueles a que se destinam, os sacos que deveriam ter como
destino direto a reciclagem, entrarão no aterro sanitário como “lixo”, ao
qual é cobrada pela ALGAR uma taxa de deposição associada,
contrariamente à deposição de resíduos recicláveis que são entregues
gratuitamente. Como consequência, o pagamento desta taxa pela EMARP
refletir-se-á na fatura mensal paga pelos munícipes. O mesmo se aplica à
separação de resíduos na cidade.
Esteja atento à informação patente nas tampas dos contentores sobre a
separação dos mesmos, ou informe-se junto da EMARP em caso de
dúvida, através do 808 282 260 ou 282 420 880.
Desfrute deste Verão na praia a ler um jornal, deguste um saboroso
iogurte e refresque-se com um refrigerante, colocando os respetivos
resíduos no contentor correto.
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