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Resumo  

As potencialidades das hortas urbanas (HU) têm atualmente particular importância 

nas políticas de "crescimento verde" que envolvem vertentes agroambientais, sociais e 

económicas. As HU são de uso múltiplo, ou seja, são espaços verdes que ajudam a 

descongestionar o ambiente urbano, são espaços de lazer e recreio, através da interação 

social e a prevenção da saúde e através da produção de alimentos frescos, são geradoras de 

alimentos e até em certos casos, complemento de rendimento familiar. 

A localização das HU é importante do ponto de vista ambiental e de saúde pública, 

pelo que são de excluir locais com solos e/ou águas subterrâneas contaminados, em zonas 

industriais e urbanas de elevada poluição atmosférica ou em corredores poluídos. Em 

Portugal existem estudos que avaliam a qualidade do que é produzido nas HU de grandes 

cidades.  

A produção de alimentos em modo de produção biológico (MPB) é recomendada, 

pois este modo de produção sustentável contribui para o aumento da fertilidade do solo e 

da retenção da água, para uma melhor eficiência na utilização de recursos, para promover a 

biodiversidade e tem um menor impacte nas alterações climáticas. 

Ao escolher o que produzir deve-se atender às condições edafoclimáticas do local e 

de entre as preferências alimentares optar pelas espécies melhor adaptadas à região e em 

cada espécie as variedades regionais que sendo mais rústicas, consomem menos água e são 

mais resistentes ao ataque de pragas e doenças.  

O objetivo deste trabalho é apresentar propostas simples e viáveis, através de um 

hipotético sistema solo-planta-atmosfera (biosfera status), a serem utilizadas aquando da 

implementação de hortas urbanas sustentáveis. Utiliza-se como estudo de caso a cultura da 

alface, com rega por aspersão automatizada. A energia solar fotovoltaica, recorrendo a 

painéis solares, foi simulada para um parque hortícola. 

 

Palavras-chave: sistemas de rega e de energia fotovoltaica, planeamento urbano, 

indicadores agroambientais, multifuncionalidade. 

 

Abstract 

 Urban allotment gardens and the sustainability of soil, water and energy 

resources. 

The potential of current urban allotment gardens (UAG) is of particular importance 

to "green growth" policies, involving agro-environmental, social and economic aspects. 

UAG exhibit multifunctional characteristics, i.e. they are green spaces which can be 

helpful in decongesting urban environments, in providing leisure activities, recreation and 

social interaction, as well as, in contributing to health prevention, through the consumption 

of fresh foods, and in supplying food for self-provision, or to increase the family income. 

The location of UAG is important from an environmental perspective and public 

health. Therefore, sites with contaminated soil and / or groundwater and highly polluted 

corridors, industrial or urban areas should be excluded. In Portugal there are studies that 

assess the quality of what is produced by UAG in large cities. 
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Food production in organic farming is recommended. This sustainable production 

system contributes to increase soil fertility and water retention, for better efficiency of 

resources use, to promote biodiversity and to reduce vulnerabilities in the climate change 

context. 

The site must meet specific soil and climate conditions when choosing what to 

produce. According to food preferences, the choice should be approached by gardeners 

regarding best species adapted to the region. Moreover, regional varieties shall be selected 

from among those species, considering they are more rustic and resistant to main pests and 

diseases, and need less irrigation. 

The aim of this paper is to present UAG simple and feasible proposals to be 

implemented, ensuring its sustainability, based on a hypothetical soil-plant-atmosphere 

system (biosphere status). A lettuce cultivation irrigated with micro sprinklers is provided 

as a case study. In addition photovoltaic energy was simulated for an urban farming park.  

 

Keywords: Irrigation and photovoltaic systems, urban planning, agro-environmental 

indicators, multi-functionality. 

 

Introdução 

As hortas urbanas (HU) apresentam importantes desafios de sustentabilidade pelos 

impactes sobre os recursos naturais. De uma forma positiva poderão ser um meio de 

regulação, resiliência, e adaptação para as condições climáticas, nomeadamente nas 

mediterrânicas de maior variabilidade e incerteza. No entanto, podem também contribuir 

para situações de vulnerabilidade e risco, em consequência de pressões sobre a qualidade e 

disponibilidade dos recursos naturais. As HU têm atualmente particular importância nas 

políticas estratégicas e ações de "crescimento verde", envolvendo vertentes 

agroambientais, sociais e económicas.  

Os espaços das HU, abertos e dinâmicos, têm características multifuncionais, 

revelando oportunidades de serviços e benefícios socio-ecológicos nas comunidades e 

sistemas agrourbanos. Ou seja, são espaços verdes que ajudam a descongestionar o 

ambiente urbano, são espaços de lazer e recreio, através da interação social e a prevenção 

da saúde, através da produção de alimentos frescos, são geradoras de alimentos e até em 

certos casos, complemento de rendimento familiar (Mourão, 2013). No entanto, existem 

também perigos e restrições que podem afetar a instalação de HU.  

A localização das HU é importante do ponto de vista ambiental e de saúde pública, 

resultantes das pressões existentes nas áreas urbanas, pelo que são de excluir HU em locais 

com solos e/ou águas subterrâneas contaminados, em zonas industriais e urbanas de 

elevada poluição atmosférica ou em corredores poluídos. Em Portugal há estudos que 

avaliam a qualidade do que é produzido nas HU de grandes cidades (Pinto et al., 2011; 

Leitão et al., 2016).  

No contexto de um determinado sistema solo-planta-atmosfera (SPA), destacam-se 

aspetos a atender para a sustentabilidade dos recursos (Luz et al., 2015): 

- Os condicionalismos dos climas mediterrânicos, com um maior ou menor efeito 

das "alterações climáticas", induzem desafios relacionados com o uso eficiente de água, 

sobretudo em situações de carência hídrica. Assim, os sistemas de rega utilizados (gota a 

gota ou miniaspersão) devem garantir uma boa uniformidade e eficiência de aplicação da 

água, com um dimensionamento e uma gestão que atendam à especificidade do local; 

- A caracterização físico-química e hidrodinâmica do solo é necessária para apoiar 

na escolha das culturas, podendo também existir limitações decorrentes de processos de 

compactação, encrustamento, contaminação etc. Boas práticas de conservação do solo, 

nomeadamente, pelo uso de sistemas de drenagem, terraços e existência de culturas ou 



I Colóquio Nacional de Horticultura Social e Terapêutica 

Actas Portuguesas de Horticultura, n.º 27  92  

resíduos das culturas, nos períodos de chuva intensa, são soluções para a mitigação dos 

efeitos de cheias, escoamentos e erosão do solo. Mobilizações do solo reduzidas, a 

incorporação de matéria orgânica e a compostagem são também práticas aconselhadas; 

- Avaliação da qualidade da água e do solo. Recorrendo a equipamentos portáteis, 

registam-se os valores do pH e da condutividade elétrica, que revelam riscos potenciais de 

contaminação e de salinidade; 

- Através das boas práticas deve-se promover a biodiversidade e habitats de plantas 

e animais, preservar a qualidade do ar e reduzir a emissão de gases de efeito de estufa 

(GEE). 

 

Produção sustentável em horticultura urbana 

A produção de alimentos em modo de produção biológico (MPB) contribui para o 

aumento da fertilidade do solo e da retenção da água, para uma melhor eficiência na 

utilização de recursos, para promover a biodiversidade e tem um menor impacte nas 

alterações climáticas. Em horticultura urbana este é o modo de produção recomendado e 

mais utilizado. 

O modo de produção biológico obedece aos seguintes princípios (Mourão e Brito, 

2015):  

- Fazer rotações culturais plurianuais. Esta prática ajuda a manter o equilíbrio de 

nutrientes no solo, possibilita uma melhor utilização da água e dos nutrientes do 

solo e limita o aparecimento de infestantes e de pragas e doenças,  

- Fazer adubações verdes através da incorporação de culturas de cobertura no solo; 

- Aplicar estrume e materiais compostados; 

- Aplicar aos solos apenas adubos e corretivos de origem natural (sem processos de 

síntese química); 

- Controlar as pragas e doenças das plantas através de medidas preventivas, como 

espécies e variedades adaptadas ao local, nomeadamente as regionais e a 

utilização de predadores naturais de parasitas; 

- Aplicar apenas produtos fitofarmacêuticos autorizados para agricultura biológica; 

- Para o controlo de infestantes utilizar métodos mecânicos, físicos ou térmicos; 

- Não utilizar plantas nem outros organismos geneticamente modificados (OGM); 

- Utilizar sementes e materiais de propagação vegetativa produzidos em MPB; 

- Utilizar, de preferência, desperdícios e subprodutos vegetais e animais, 

minimizando a utilização de recursos não renováveis e de fatores de produção 

externos ao local. 

As plantas hortícolas, como por exemplo alface, cebola, cenoura, couve, tomate e 

feijão, as plantas aromáticas e medicinais (PAM), como salsa, coentro, alecrim, tomilho, 

manjericão, e as flores comestíveis como amor-perfeito, calêndula, chaga, cravo-túnico, 

petúnia, são os grupos de plantas mais adequados para produção urbana. As PAM, além de 

contribuírem para a melhoria da dieta alimentar, são úteis na repulsão de pragas de outras 

culturas e atraem auxiliares, beneficiando o controlo biológico. 

 

Planear uma horta urbana sustentável: estudo de caso 

Na hora de escolher o que produzir deve ter-se em atenção as condições 

edafoclimáticas do local e de entre as preferências alimentares eleger as espécies melhor 

adaptadas à região e em cada espécie as variedades regionais que sendo mais rústicas 

consomem menos água e são mais resistentes ao ataque de pragas e doenças.  

Com base num hipotético sistema solo-planta-atmosfera de uma dada região, 

exemplificam-se os pontos a ter em conta, aquando do planeamento de uma horta com                

50 m
2
: 
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1- Caracterização do solo - textura franco-arenosa (com boa infiltração e 

drenagem), rico em matéria orgânica (> 3%), sem indícios de crosta superficial e 

compactação. As amostras de terra indicam que não existe contaminação de metais 

pesados. O solo é ligeiramente ácido (pH entre 6,5 e 7) e tem baixa salinidade 

(condutividade elétrica inferior a 1 dS/m); 

2- Caracterização climática - A região tem clima mediterrânico (com temperaturas 

e humidades de primavera e verão adequadas para culturas hortícolas) e ventos fracos a 

moderados. A precipitação média anual é de 700 mm, mas não é usual que ultrapasse os  

50 mm no verão. Nesta estação, as necessidades de água das culturas hortícolas (como a 

alface, das mais exigentes), associadas à evapotranspiração, nos períodos mais críticos de 

desenvolvimento, atinge os 6 a 7 mm/dia (L/m
2
 por dia). Ao longo de um ciclo de quatro 

estações estimam-se valores médios mensais entre 1 e 5 mm/dia (janeiro ou julho); 

3- Culturas - O planeamento anual do espaço é necessário, pois culturas da mesma 

família botânica não devem ser cultivadas no mesmo local em períodos consecutivos. As 

rotações culturais ajudam a manter o equilíbrio de nutrientes no solo, limitam as infestantes 

e evitam o aparecimento de pragas e doenças, além de proporcionarem uma maior 

diversidade de produtos para consumo. A cultura da alface é uma opção corrente para 

cultivo na primavera/verão e está bem adaptada às condições do local. No entanto, tende a 

ter problemas por reduzida tolerância à falta de água e à acidez e a temperaturas muito 

elevadas (> 33ºC); 

4- Sistema de rega - para a racionalização do uso de água e redução da erosão do 

solo deve utilizar-se um sistema de rega localizada, com gotejadores ou microaspersores. 

O teor de água no solo pode ser facilmente monitorizado com sensores.  

Para um talhão com 50 m
2
 de área, optou-se por um kit de microaspersão, em que 

se procuraram critérios que definam um bom desempenho (eficiência, pressão, custo, etc.) 

(fig. 1). Considera-se um sistema automatizado de 15 microaspersores, com as seguintes 

características: compasso quadrangular (1,7 x 1,7 m); diâmetro molhado de cada 

microaspersor de 3,4 m, o que permite uma adequada sobreposição dos jactos de água; 

pressão de funcionamento de 2 bar; caudal de cada microaspersor de 43 L/h; a instalação 

de bombagem debita um caudal total de 645 L/h. 

Para o desenvolvimento do projeto considera-se, uma eficiência de rega de cerca de 

80% (ou seja, para uma necessidade da cultura de 5 L/m
2 

a aplicação de água será de                

6 L/m
2
 aproximadamente), uma frequência de rega diária no período crítico (para o solo 

considerado - num solo mais argiloso e com a cultura desenvolvida uma frequência de            

3-4 dias também é aceite). Nestas condições e se disponível pela autarquia, uma simples 

torneira ligada à rede de distribuição poderá ser suficiente como ponto de água. Com 

bombagem a água poderá ser captada de linhas de água, lagoas, poços ou reservatórios.  

Com as condições de caudais e para as necessidades de pressão previstas, a 

eletrobomba de água terá uma potência de ¼ kW a disponibilizar pelo equipamento 

fotovoltaico. 

Considerando, por hipótese, que as culturas da rotação têm uma ocupação anual de 

300 dias, serão regadas num total de 100 dias e sendo a dotação real de rega de 6 L/m
2
 por 

dia (300 L por talhão), variando de frequência em função dos dados climáticos. Assim, 

para um balanço hídrico anual com 1200 L/m
2
 (ou 1200 mm) de água utilizada, 

programam-se 600 L/m
2
 (6 x 100) de água aplicada na rega e 600 L/m

2
 provenientes da 

precipitação. Em conformidade com estes pressupostos (quadros 1 e 2), serão necessárias 

cerca de 50 horas anuais de rega com o equipamento fotovoltaico (100 dias de rega e cada 

rega 30 minutos). A programação da rega poderá ficar automatizada com um relógio de 

rega ou com um sistema de eletroválvulas. A rega deverá ser realizada em períodos de 

menos calor e evitando condições de maior intensidade do vento. 
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Conclusões 

As orientações estratégicas para as atividades em HU podem ter um papel crucial 

no desenvolvimento urbano considerando-se os benefícios associados a medidas 

relacionadas com a sua sustentabilidade e multifuncionalidade. Neste sentido a regulação e 

proteção dos ecossistemas são desafios de adaptação e resiliência que abrangem diferentes 

escalas e cenários climáticos.  

Ao nível da microescala de um talhão, e para a especificidade de um sistema      

solo-planta-atmosfera, é possível desenvolver uma HU envolvendo um conjunto de 

parâmetros e indicadores com valores que cumpram as normas enquadradas nas boas 

práticas agroambientais, nomeadamente de conservação dos recursos (solo, água e 

energia). Por outro lado, devem igualmente ser avaliadas as questões de viabilidade 

técnico-económica, bem como de valores não económicos (e.g. biodiversidade).  

Atendendo aos riscos de baixo desempenho dos sistemas de rega e da poluição 

cumulativa dos recursos naturais estudados, recomenda-se manter uma monitorização das 

condições de escassez de água (pela maior procura ou menor abastecimento) e da 

qualidade dos solos, das águas e dos produtos hortícolas, bem como dos custos em água e 

energéticos, de forma a serem realizadas análises e previsões da evolução caso a caso. 

 

Referências 

Leitão TE, Henriques MJ, Cameira MR, Mourato M, Rodrigo I, Martins MLL, Costa HD e 

Pacheco JM. 2016. Avaliação da qualidade dos solos, das águas subterrâneas e das 

espécies hortícolas em hortas urbanas de Lisboa. Identificação de medidas de mitigação 

visando a proteção da saúde pública. Relatório 54/2016 – DHA/NRE, Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, 149 p. 

Luz PB, Ferreira ME e Luz PB. 2015. Apostar nas hortas urbanas. Revista Cidade 

Solidária, 34, 66-73. 

Mourão I. 2013. Horticultura social e terapêutica: contexto. In: IM Mourão e LM Brito 

(coord.), Horticultura Social e Terapêutica, Porto: Publindústria, Edições Técnicas,                 

1-17. 

Mourão IM e Brito MM. 2015. Uma horta em casa. Arteplural edições, Lisboa, 248 p. 

Pinto R, Ribeiro C, Simões P, Gonçalves, AB e Ramos R. 2011. Viabilidade ambiental das 

hortas urbanas enquanto espaços para o desenvolvimento sustentável. Revista da APH, 

106, 17-22. 

 

 

 

Quadro 1 – Características do projeto de rega para um talhão de 50 m
2
 para produção de 

hortícolas e sua operacionalidade (Adaptado de Luz et al., 2015). 

Kit do tipo Ecosolar com inversor (≈ 600 €) 

 

2 painéis fotovoltaicos 

de 1 m
2
 com 130 W cada 

Potência instalada: 260 W 

 

1 bomba de água (12 v)  

Pressão de 5 bar 

Caudal de 645 L/h 

Potência utilizada de 260 W   

Cenário de simulação 

Precipitação anual 

efetiva: 600 mm 

Dias de rega: 100 

a) 90 primavera-verão  

b) 10 outono-inverno  

Necessidades anuais de rega: 600 mm (600 L/m
2
): 

       a) 300 L por dia → 27 000 L 

       b) 300 L por dia →   3 000 L 

Total de água de rega = 30 000 L (50 m
2
) 

N.º horas de rega: 30 000 L / 645 L/h ≈ 50 h Consumo de energia: 260 W x 50 h = 13 kWh 
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Quadro 2 – Simulação do sistema fotovoltaico do kit do tipo Ecosolar com inversor 

(Adaptado de Luz et al., 2015). 

 
Cenário de características do sistema 

Energia elétrica 

produzida: 440 kWh/ano 
Rendimento global: 9,8% 

Inclinação: 34° 

Azimute: sul 

Período de vida útil: 20 

anos 

Resultados por ano 

Energia elétrica: 

a) Consumida: 13 kWh 

b) Injetada: 427 kWh 

Valor monetário: 

a) Consumo (ponderado)  

   (a 0,15 €/kWh) ≈ 2 € 

b) Venda à rede 

   (a 0,05 €/kWh) ≈ 21 € 

Custo do equipamento: 

30 € (amortização 

simplificada) 

Redução de emissões de 

GEE: 13 kg de CO2 

 

 
 

Figura 1 – Kit de microaspersão. 

 


