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Resumo 
No âmbito do projeto Europeu ‘AgriNuPes’ (http://www.agrinupes.eu/) procedeu-se à 
caracterização da gestão da fertirrega e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF) em 
culturas sem solo em Portugal. Nesse sentido, foram conduzidos questionários a 12 
produtores, com principal enfoque nas culturas de tomate, morango e flores de corte das 
regiões de Entre-Douro-e-Minho e Oeste. Os resultados revelaram que os produtores 
recorrem maioritariamente ao uso de substratos (semihidropónico) e menos à 
hidroponia pura (apenas 8%). Relativamente à reutilização da solução nutritiva 
verificou-se uma igual distribuição (42%) entre o ‘sistema aberto’ (sem recolha de 
drenagem) e o ‘semiaberto’ (com reutilização da drenagem da cultura principal em 
culturas secundárias), sendo que apenas 16% usa ‘sistemas fechados’ (com recirculação 
da drenagem). Todos os produtores indicaram o custo de investimento como principal 
limitação para a implementação de sistemas fechados e 29% referiu ainda a falta de 
conhecimento técnico. A fertirrega gota-a-gota é o principal sistema de rega adotado 
(83%), e os furos (55%), poços (27%) e chuva (27%) são as principais origens da água 
de rega. As necessidades de rega são principalmente avaliadas empiricamente (75%), 
e/ou pelo volume de drenagem (58%). Metade dos produtores tem reservatório(s) para 
recolha da drenagem, mas apenas 58% desses produtores controla alguns parâmetros , 
nomeadamente a condutividade elétrica (100%), pH (71%) e volume drenado (43%). A 
desinfeção da drenagem apresenta-se como prática incomum (10%). Para o combate às 
pragas e doenças a frequência de aplicação de PF mais comum é a semanal (58%) 
maioritariamente por pulverização (91%), enquanto que a aplicação através da rega é 
utilizada apenas por 27% dos inquiridos. Estes resultados corroboram a necessidade de 
desenvolver metodologias e tecnologias de apoio ao produtor na gestão da fertirrega, de 
modo a aumentar a eficiência do uso da água e nutrientes, e que incentivem a 
implementação de sistemas com reaproveitamento da drenagem. 

 
Palavras-chave: culturas protegidas, fertilizantes, hidroponia, macronutrientes, 
questionários, rega 
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Abstract  
Characterization of the fertigation management and application of 

phytopharmaceutical products on soilless cultivation in Portugal  
In the framework of the European project ‘AgriNuPes’ 

(http://www.agrinupes.eu/), the management of fertigation and application of plant 
protection products (PPP) on soilless cultivation in Portugal were characterized. To that 
end, questionnaires were conducted to 12 growers from the Entre-Douro-e-Minho and 
West regions, with a focus on tomato, strawberry and cut flowers. The results showed 
that growers mainly use substrates (semi-hydroponics) and only 8% produce in 
hydroponic systems. Concerning the reuse of the nutrient solution, there is an equal 
distribution (42%) between ‘open systems’ (without drainage collection) and ‘semi-
open systems’ (drain is collected from the main crop and reused in secondary crops), 
with only 16% using ‘closed systems’ (with drain recirculation). All growers have 
indicated the cost of investment as the main reason for not implementing a closed 
system and 29% also mentioned the lack of technical knowledge. Drip fertigation is the 
main irrigation system adopted (83%), and boreholes (55%), wells (27%) and rain 
(27%) are the main sources of irrigation water. Irrigation needs are mostly evaluated 
empirically (75%), and/or through drainage volume (58%). Half of the growers have 
reservoirs for drainage collection, but only 58% of them control some parameters, 
namely the electrical conductivity (100%), pH (71%) and volume of the drained 
solution (43%). Disinfection of the drainage is not a common practice (10%). To control 
crops´ pests and diseases, the most common frequency of PPP application is weekly 
(58%), mostly by pulverization (91%), while application through irrigation water is 
used by only 27% of the respondents. These results corroborate the need to develop 
methodologies and technologies that can support the growers in the fertigation 
management, in order to increase water and nutrient use efficiency, and that encourage 
the implementation of systems with drainage reuse. 

 
Keywords: protected crops, fertilizers, hydroponics, macronutrients, questionnaires, 
irrigation  
 
Introdução 

A sustentabilidade e a competitividade do setor hortícola em geral, e das culturas 
protegidas em particular, estão fortemente relacionadas com a utilização eficiente da 
água, fertilizantes e produtos fitofarmacêuticos (PF) para otimizar as necessidades das 
culturas e minimizar o impacte ambiental. A gestão eficiente destes recursos é 
considerada um dos principais objetivos da agricultura moderna (Yousaf et al., 2016). O 
uso de ferramentas tecnológicas que ajudem na tomada de decisões contribui nessa 
gestão, mitigando problemas relacionados com a escassez de recursos (Labedzki, 2016).  

O projeto europeu ‘AgriNuPes’ tem como objetivo o desenvolvimento e teste de 
sensores económicos e expeditos para a monitorização de macronutrientes (NPK) e de 
PF presentes na solução nutritiva de forma a otimizar o uso destes recursos e reduzir o 
seu impacte ambiental, apoiando o produtor na tomada de decisão da gestão da 
fertirrega. A boa qualidade da água de rega deve ser preservada para evitar a toxicidade 
nas plantas pela acumulação de nutrientes e de PF (Dorais et al., 2016). Como tal, uma 
avaliação frequente da solução nutritiva, em sistemas fechados (i.e. com recirculação da 
solução nutritiva) ou semiabertos (i.e. com recolha da drenagem da cultural principal, 
que é posteriormente reutilizada em culturas secundárias), permite aferir acerca da sua 
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adequação para permanecer em recirculação no sistema. Como parte integrante do 
‘AgriNuPes’, o objetivo deste estudo foi o de caracterizar a gestão da fertirrega e a 
aplicação de PF em culturas sem solo em Portugal. A informação recolhida será 
relevante para a definição das especificações dos sensores a desenvolver.  
 
Material e Métodos 

No sentido de recolher a informação pretendida, foi desenvolvido um 
questionário composto por quatro secções: A) Caracterização da empresa e do produtor; 
B) Caracterização do sistema de produção; C) Caracterização do sistema de rega; D) 
Caracterização dos produtos fitofarmacêuticos utilizados. O questionário incluiu 
perguntas de resposta aberta e resposta fechada, com possibilidade de escolha de uma 
opção de resposta ou múltiplas opções. Estes foram conduzido a uma amostra de 12 
produtores nacionais de culturas sem solo, com principal enfoque na cultura de tomate, 
morango e flores de corte localizados na região de Entre-Douro-e-Minho (EDM) e do 
Oeste. Estas regiões e culturas foram selecionadas atendendo à sua representatividade 
em termos de cultivo sem solo em Portugal. Na região de EDM quatro concelhos foram 
amostrados: Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Barcelos e Esposende. O questionário foi 
realizado aos produtores preferencialmente de forma presencial (8) ou, quando não foi 
possível, via telefone (2) ou excecionalmente por email (2). 

Para facilitar a identificação e contacto dos produtores que preenchiam os pré-
requisitos do estudo (i.e. produção sem solo das culturas alvo e das regiões de interesse 
acima indicadas), as principais associações de produtores do EDM (nomeadamente a 
PAM - Produção e Distribuição Hortícola do Litoral, Lda e a HORPOZIM - Associação 
de Horticultores da Póvoa de Varzim) e a empresa Campoeste SA (viveirista de plantas 
hortícolas da região do Oeste) foram contactadas. Os produtores do Oeste foram 
inquiridos por telefone e email.  

Relativamente aos PF frequentemente utilizados pelos produtores, foi através de 
consulta das fichas técnicas dos produtos mencionados que se identificaram os 
princípios ativos incluídos na sua formulação. Todas as respostas foram posteriormente 
codificadas para a compilação dos dados e análise estatística descritiva. Nas questões 
com a possibilidade de escolha de mais que uma opção de resposta, as frequências 
foram calculadas considerando a percentagem de resposta para cada opção individual. 
Assim, a soma total das frequências de resposta poderá ser superior a 100%.  

 
Resultados e Discussão 

Um total de 12 produtores das duas regiões amostradas responderam ao 
questionário, sendo 10 do EDM e dois do Oeste. A idade média dos inquiridos é de 43 
anos. O volume de negócios das empresas que estes representam, perguntado em 
questão opcional e respondida por 10 dos inquiridos, totaliza 5,5 milhões de euros. 
Relativamente às áreas de produção, os produtores inquiridos representam 27,8 ha de 
produção em estufa e tendo ainda aproximadamente 1,4 ha de produção ao ar livre. Da 
área total, 52% são do Oeste e 48% do EDM (resultados não apresentados).  

Em termos de sistema de produção (Fig. 1), dos 12 produtores inquiridos apenas 
um produz em hidroponia pura (técnica de filme nutritivo), enquanto os restantes 11 
produzem em semihidroponia (i.e. com recurso a substratos). Em relação à drenagem e 
reutilização da solução nutritiva, 84% dos produtores usam o sistema aberto e 
semiaberto com igual distribuição entre ambos, e apenas 16% usa sistema fechado, com 
recirculação da solução. Quando questionados acerca das razões para não adotarem um 
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sistema fechado (Fig. 1c), todos os inquiridos mencionaram o custo de investimento e 
29% referiu o receio em arriscar devido à falta de conhecimento técnico, enquanto que 
43% indicaram “outras” razões, nomeadamente: “planeei mas a empresa fornecedora 
faliu durante a preparação do processo”; “motivos relacionados com a fitossanidade”; 
“em Portugal, a opção por recolher a água de rega ainda não é fiável”.  

No que respeita a área de produção das culturas em estufa do total dos 
produtores inquiridos (Fig. 2a), a cultura do tomate ocupa 41%, seguida das flores de 
corte com 14% e do morango com 13% da área. Já 32% está reservada a outras culturas, 
nomeadamente melão, hortaliças e plantas ornamentais. Nas áreas de produção 
secundárias ao ar livre (Fig. 2b), as principais culturas deste grupo de inquiridos são as 
plantas ornamentais (56%), seguidas de outras hortícolas (37%; ex. tomate, alface, 
pimento, cebola, alho) e flores de corte (7%).  

Entre os produtores inquiridos, 83% aplicam fertirrega através do sistema gota-
a-gota, enquanto 17% usam rega por aspersão (Fig. 3a). No período primavera-verão, os 
inquiridos fazem em média 7,7 ± 5,5 regas diárias de 6,2 ± 3,9 min de duração, 
revelando uma elevada variação nestes parâmetros (que se justificará pela diversidade 
de culturas). No período outono-inverno o número de regas diminui, em média, para as 
2,5 ± 2,9 regas diárias de 6,1 ± 3,9 min de duração. O consumo médio de água no 
período primavera-verão é de 1001 ± 1798 hl dia-1 ha-1 (n=10), enquanto o consumo 
médio no outono-inverno cai até aos 106 ± 110 hl dia-1 ha-1 (n=10).  

 Quando questionados acerca da origem da água da rega usada, 55% dos 
produtores referiram a obtenção de água por furos, enquanto 27% utiliza poços, 27% 
recolhe água da chuva e 8% mencionaram outra origem, nomeadamente “água de 
nascente”. A opção “água da companhia” não foi escolhida por nenhum dos produtores, 
naturalmente devido aos custos associados à mesma (Fig. 3b). Relativamente ao 
controlo das necessidades de rega, 75% referiram controlar empiricamente com base na 
experiência, 58% referiram o controlo através do volume de drenagem, 17% pela 
radiação solar e 17% através da temperatura (Fig. 4).  

Em termos quantitativos para a drenagem, os produtores referiram um volume 
médio de 80 ± 60 hl ha-1 tendo como objetivo alcançar 23 ± 9% de drenagem relativa ao 
volume total de rega. O controlo da solução nutritiva é realizado por 58% dos 
inquiridos, enquanto os restantes 42% não fazem qualquer controlo (Fig. 5-a). Todos os 
inquiridos que controlam a solução drenada medem a condutividade elétrica (CE), 71% 
controlam o pH, 43% controlam o volume drenado, enquanto nenhum referiu “outros 
parâmetros” (Fig. 5b).  

Quando questionados sobre a existência de reservatório para a recolha da 
drenagem, as respostas foram igualmente distribuídas, com 50% de respostas positivas e 
50% de respostas negativas (n=12, Fig. 6a). Relativamente ao material de revestimento, 
50% referiram ter reservatórios metálicos, 33% reservatórios plásticos e 17% referiram 
outro material (“reservatório de betão”) (Fig. 6b). Todos eles foram referidos como 
sendo impermeáveis. Entre os produtores que afirmaram ter pelo menos um 
reservatório, 83% tem o(s) reservatório(s) fechado(s), enquanto apenas 17% referiu que 
se encontra(m) aberto(s) (Fig. 6c). Em média, os produtores possuem 1,8 ± 1,2 
reservatórios, com uma capacidade média de 734 ± 824 hl (resultados não 
apresentados).  

As principais pragas e doenças mencionadas pelos inquiridos, assim como as 
substâncias ativas constituintes dos PF frequentemente utilizados apresentam-se na 
Tabela 1. No que concerne à frequência de aplicação dos PF, 58% referiu fazer 
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aplicações semanais, enquanto 8% faz aplicações quinzenais. Outras frequências de 
aplicação foram mencionadas por 50% dos inquiridos, que deram cinco respostas 
distintas, como “sempre que se apresentam sintomas”, “a intervalos de 3 dias”, 
“mensalmente”, “semestralmente” e “anualmente”. O principal método de aplicação é a 
pulverização (91%), seguida pela aplicação através da rega (27%).  

Apesar do caráter anónimo do questionário, as questões diretamente 
relacionadas com impacte ambiental, nomeadamente as relativas ao uso de PF e de 
substâncias potencialmente poluentes, foram por vezes respondidas com algum reserva, 
por se tratar dum assunto sensível. Como tal, podemos especular que os dados obtidos 
sobre o uso de PF poderão não ser totalmente representativos do cenário real.  
  
Conclusões 

Os resultados deste inquérito permitem-nos concluir que existe uma elevada 
percentagem de produtores que não reaproveita as soluções nutritivas e que a gestão da 
fertirrega é frequentemente feita de uma forma empírica. Estes resultados revelam que 
ainda existe uma margem significativa para o aumento da eficiência do uso dos recursos 
hídricos e dos nutrientes em sistemas de produção sem solo em Portugal. Assim, existe 
a necessidade de se desenvolverem metodologias económicas e expeditas que permitam 
aos produtores uma avaliação do potencial de reutilização da solução nutritiva, de modo 
a incentivar os produtores a implementar sistemas de produção fechados ou 
semiabertos. Para tornar este estudo mais alargado, no futuro seria importante inquirir 
mais produtores particularmente na região do Oeste e alargar os inquéritos a outras 
regiões de Portugal, nomeadamente o Alentejo e o Algarve.  
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Tabela 1: Caracterização global dos 12 produtores inquiridos no que respeita a área da cultura principal, pragas e doenças mais 
recorrentes, e a substância ativa dos produtos fitofarmacêuticos frequentemente utilizados. 

Cultura 
principal 

Área em 
estufa (ha)  

N.º 
produtores Doenças Substâncias ativas para as 

doenças* Pragas Substâncias ativas para as 
pragas* 

Tomate 11,0 2 

Podridão cinzenta, 
Fusariose, 

Infeções bacterianas 
(Pseudomonas sp. e 
Xanthomonas sp.),  

Míldio 

Boscalide, Ciprodinil, Cobre, 
Dimetomorfe, Enxofre, 
Fludioxonil, Folpete, 

Piraclostrobina, 
Tiofanato-metilo 

Afídeos, 
Mineira do 

tomate,  
Mosca-branca, 

Tripes 

Acetamiprida, 
Flonicamida, Spinosade, 

Tiametoxame 

Flores 
de corte 3,7 3 

Alternariose, 
Podridão cinzenta, 
Fusariose, Míldio,  

Oídio  

Miclobutanil, Difenoconazol, 
Trifloxistrobina, Fosetil-

alumínio, Enxofre 

Ácaros, 
Afídeos, 

Mosca-branca, 
Tripes 

 

Abamectina, Acrinatrina, 
Bifenazato, Clofentezina, 
Dimetoato, Formetanato, 
Hexitiazox, Metiocarbe, 

Metomil 
Spinosade 

Morango  3,6 4 
Podridão cinzenta,   

Oídio  
 

Azoxistrobina, Boscalide, 
Enxofre, Fenexamida, 

Iprodiona, Piraclostrobina 
 

Ácaros, 
Afídeos, 

Mosca-branca, 
Tripes 

Abamectina, 
Clofentezina, 

Fenpiroximato 
Milbemectina,  

Pimetrozina, Spinosade 

Outras 
culturas 8,7 4 

Míldio,  Podridão 
cinzenta, 

Phytophthora sp. 

Folpete, Fosetil-alumínio, 
Mancozebe, Metalaxil, 

Pirimetanil 
 

Ácaros, 
Mosca-branca 

Abamectina, Clorpirifos, 
Hexitiazox, 

Imidaclopride 

*Os produtores indicaram o nome comercial dos produtos.  
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Figura 3: Frequência (%) de resposta no que respeita: (a) o método de produção (n=12); (b) 
uso da solução nutritiva (n=12) (sistema aberto: drenagem livre; sistema semiaberto: 
drenagem recolhida e reutilizada em culturas secundárias; sistema fechado: recirculação da 
drenagem na cultura principal); e (c) motivos para a não adoção de sistema de produção 
fechado (n=7). 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2: Frequência relativa (%) das culturas por área de produção em estufa (a) e  
de produção em ar livre (b) do total dos produtores inquiridos (n=12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Frequência relativa (%) do tipo de sistema de rega usado (a) e frequência 
(%) da origem da água de rega (b) dos produtores inquiridos (n=12).  
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Figura 5: Frequência relativa (%) de controlo da solução nutritiva drenada (a) e frequência 
(%) dos parâmetros avaliados (b) pelos produtores inquiridos. CE: condutividade elétrica.  

!
!
!

Figura 6: Frequência relativa (%) de existência de reservatório para a solução drenada 
(n=12) (a), e em caso de existência (n=6), qual o material de revestimento (b) e do estado 
em que se encontra (aberto ou fechado) (c), dos produtores inquiridos.  

Figura 4: Frequência (%) do método usado, pelos produtores inquiridos (n=12), para o 
controlo das necessidades de rega. 
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b) Método de aplicação de PF 

Figura 7: Frequência (%) de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF) (a) e do método 
de aplicação utilizado pelos produtores inquiridos (b) (n=12).  


