
 

 

 
 

satélite herbicidas 

Herbicida Sistémico de Absorção Rápida Sem Ação 

Residual 

// Descrição:  

SATELITE é um herbicida sistémico de absorção foliar, com baixo grau de 

lixiviação, destinado a combater as infestantes anuais e vivazes. Solução 

concentrada com 360 g/L de glifosato, sob a forma de sal de 

isopropilamónio.  

O herbicida SATELITE não contém a substância Taloamina na sua 

composição. O herbicida é absorvido pelo tecido vivo das plantas e 

translocado via sistema circulatório para raízes e rizomas. A sua ação 

consiste na alteração de diferentes processos bioquímicos vitais nas 

plantas, como a biossíntese dos aminoácidos, proteínas e ácidos 

nucleicos, através da inibição de enzimas especificas, suspendendo a 

síntese dos aminoácidos.  

As plantas tratadas com SATELITE morrem em poucos dias devido ao 

transporte por todo o sistema, fazendo com que nenhuma parte da planta 

sobreviva. O tempo dos resultados obtidos, depende da sua correta 

aplicação e dos condicionalismos metereológicos. 

// Propriedades:  

SATÉLITE destrói totalmente grama, graminhão, escalracho, junça, erva-

pata, corriola, urtiga, caniço, silvas, fetos, acácias e jacinto-aquático. 

Contém adjuvantes promotores de um elevado grau de aderência às 

infestantes, sendo absorvido a 100% num espaço de 2 horas, resultando 

daí uma maior eficácia. 

Quando aplicado diretamente no solo, apresenta baixa atividade, devido à 

rápida degradação microbiológica, para produtos não fitotóxicos (dióxido 

de carbono, fosfatos e amoníaco). No meio aquoso sofre rápida 

biodegradação sem causar efeitos secundários. 

A sua ação de bloqueio da síntese dos aminoácidos é uma reação 

exclusiva das plantas, razão pela qual não afecta a fisiologia humana e 

animal. SATELITE é um herbicida, biodegradável, não residual, sem 

malefícios para o ambiente, homem e outros mamíferos e, de uma forma 

geral, para toda a fauna selvagem e organismos aquáticos, desde que 

usado na sua correta aplicação. 

// Campo de Aplicação:  

SATELITE é recomendado na desinfestação em áreas não cultivadas, tais 

como estradas e caminhos, áreas industriais, áreas urbanas, espaços 

verdes, vias férreas, canais, entre outros, com as seguintes exceções, de 

acordo com o Decreto-Lei Nº 35/2017, de 24 de março: jardins infantis, 

jardins e parques urbanos de proximidade, parques de campismo, 

hospitais e outros locais de prestação de cuidados de saúde bem como 

nas estruturas residenciais para idosos e nos estabelecimentos de ensino, 

exceto nos dedicados à formação em ciências agrárias. 

A aplicação do produto pode ser realizada por câmaras municipais, juntas 

de freguesia, empresas de serviços de jardinagem e aplicadores 

devidamente habilitados para o efeito. 
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Aspeto Líquido viscoso 

Cor Amarelo 

Aroma Característico 

pH 5 + 0,7 

Densidade relativa 
1,160 + 0,005 g/cc 

(a 20ºC) 
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SATELITE É MARCA REGISTADA DA 
INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

 
Autorização de Venda Nº 00227 - DGADR 



 

 

 

satélite herbicidas 

Herbicida Sistémico de Absorção Rápida Sem Ação Residual 

// Modo de Emprego:  

Diluir 0,5L de SATELITE em 100L de água e aplicar como instruções indicadas no rótulo do produto. Não aplicar quando 

se prevê que vai chover dentro de duas horas a seguir aplicação. O produto deverá ser aplicado por pulverização em baixa 

pressão, em neblina por forma assegurar que a solução se mantenha nas folhas das infestantes. 

Por norma, o SATELITE é aplicado na fase de germinação e início de crescimento da infestante, ou seja, em princípio, uma 

vez no ano. O que se pretende é que, em cada local onde se aplique o produto a sua eficácia seja tal que não seja 

necessária a repetição da aplicação, a não ser, obviamente, em condições excecionais (por exemplo, em zonas de maior 

sensibilidade estética ou por condições meteorológicas anormais). 

 

// Transporte: 

SATELITE é um produto isento de simbologia de perigo, estando isento no seu transporte de ADR. 

// Armazenagem: 

Deve ser armazenado nas embalagens originais, fechadas, acordo com o disposto na Lei Nº 26/2013, de 11 de Abril. 
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