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Resumo 

Este trabalho teve como principal objectivo caracterizar as Hortas Urbanas da região 

metropolitana de Lisboa e analisar a fertilidade dos seus solos. Assim, realizaram-se inquéritos 

sumários de forma a obter informações de carácter geral sobre os horticultores e a sua gestão das 

hortas. Recolheram-se igualmente diversas amostras de terra de quatro locais diferentes da cidade. 

Verificou-se, pelos resultados obtidos, que os solos dos diferentes locais em estudo têm fertilidades 

relativamente semelhantes apresentando: concentrações de matéria orgânica superiores a 23,58 g/kg 

solo; uma razão Ca
2+

:Mg
2+

 com valor médio de 20,14, que pode provocar uma fraca nutrição de 

magnésio nas plantas; concentrações de fósforo e potássio extraíveis superiores a 523,38 mg/kg solo 

e 275,22 mg/kg solo respectivamente. Os valores de potencial de mineralização determinados 

revelam uma boa ciclagem de azoto orgânico do solo. Registaram-se algumas variações entre 

talhões de um mesmo local mas também entre os diferentes locais em estudo. Estas variações são o 

resultado de diferentes modos de produção utilizados, da experiência agrícola de cada produtor e dos 

objectivos principais que cada um tem nesta actividade. Em suma, este estudo permite assim que os 

horticultores urbanos conheçam o estado de fertilidade dos seus solos, possibilitando desta forma a 

optimização das produções futuras, recorrendo às boas práticas agrícolas. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Urbano Sustentável, Agricultura Urbana, Hortas Urbanas, 

Fertilidade Solos Urbanos Lisboa. 
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Title: Urban Gardens of Lisbon City: Characterization and Assess of Fertility of Soils. 

 

Abstract 

The main goal of the present work was to characterize and assess the fertility of Lisbon urban 

garden´s soils. So, inquiries were made about the main features of the urban gardens and about the 

producers. Several soil samples were collected from four different sites of the city. After the treatment 

of the soil samples, the different fertility parameters were analyzed. It was found that the different soils 

have similar fertility. They presented: concentration values of organic matter higher than 23,58 g/kg 

soil; average levels of Ca
2+

 : Mg
2+

 ratio of 20,14 that can cause magnesium deficiencies in plants; 

concentrations of available phosphorus and potassium in soil higher than 523,38 mg/kg soil and 

275,22 mg/kg respectively. The values of the potential organic nitrogen mineralization certain show a 

good cycling of organic nitrogen in soil. Despite this similarity in fertility some variations between the 

different areas were observed. These variations are the result of different cultivation methods used, 

the agricultural experience of each producer and the main goals that each producer has in this activity. 

In summary, this study allows urban gardeners to know the state of their soils fertility in order to 

optimize the future productions, using the best management agricultural practices. 

 

Keywords: Sustainable Urban Development, Urban Agriculture, Urban Gardens, Lisbon Urban Soils 

Fertility. 
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Extented Abstract 

In cities, it is possible to observe different uses of urban land that can be quite different and 

have great variability in small areas. There are residential, commercial or industrial areas, but also 

some places that are used for horticulture purposes. These sites are known as Urban Gardens. 

The urban gardens reflect a spontaneous use of the interstitial spaces of the cities, allowing 

self-sufficiency, increased economic activity by generating jobs, and the availability of fresh and 

healthy products obtained through organic production and/or conventional agriculture. It is therefore 

important to increase knowledge of technical, economic and social characteristics of these urban 

gardens. In particular, it will be important to assess not only the quality/fertility of these soils but also to 

ascertain which fertilizers and pesticides are used, cultural practices, type of irrigation water, and the 

main goals that each producer has in urban agriculture. Only after this knowledge will be possible to 

indicate the best ways to act in order to improve the cultural practices used and thus to optimize the 

final production and quality of the products. 

The main goal of the present research was to characterize and to assess the fertility of Lisbon 

urban garden´s soils. So, inquiries were made about the main features of the urban gardens and 

about the producers. Several soil samples were collected from four different classified urban gardens 

in order to estimate the influences that different cultural practices used and the main goals of the 

different producers have in the soil fertility. The first two areas are Vale de Chelas and Zona J (Chelas) 

are classified as Social Urban Gardens because the producers are unemployed or have limited 

financial resources and their main goal is to produce the maximum possible amount of food for their 

own consumption. The third area is Encarnação that is classified as Social Community Urban Garden 

because the producers belong to the same community, are retired from their jobs and have in this 

activity the opportunity to spend time with each other, talking and sharing ideas for the good 

agriculture practices. The last area is Parque Monteiro-Mor that is classified as Community Recreation 

Urban Garden where the producers need to apply to have some area to grow, have “workshops” of 

biological agriculture, are employed, don´t have financial problems and have in this activity the 

opportunity to get away from city stress. 

After the treatment of the soil samples, the different fertility parameters were determined in 

laboratory. The results showed that all studied areas have similar fertility. They present: concentration 

values of organic matter higher than 23,58 g/kg soil; average levels of Ca
2+

 : Mg
2+

 ratio of 20,14 that 

can cause magnesium deficiencies in plants; concentrations of available phosphorus and potassium in 

soil higher than 523,38 mg/kg soil and 275,22 mg/kg respectively. The values of the potential organic 

nitrogen mineralization certain show a good cycling of organic nitrogen in soil. Despite this similarity in 

fertility some variations were observed between the different areas. These variations are the result of 

different cultivation methods used, of the agricultural experience that each producer has and of the 

main goals that each producer has in this activity because all this reasons vary area to area.  

In summary, after the results obtained in this study the producers in Lisbon Urban Gardens 

know the state of their soils fertility that gives them the opportunity to optimize the future productions 

and the quality of their future products. 
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1. Introdução 

1.1 - Enquadramento do tema e objectivo do trabalho 

A produtividade de qualquer cultura depende de diversos factores mas está directamente 

ligada à fertilidade do solo, que se denomina segundo Varennes (2003) como “a capacidade do solo 

para fornecer elementos essenciais às plantas”. Podem ocorrer situações de excesso ou deficiência 

desses elementos que podem conduzir a distúrbios metabólicos que levam a quebras de produção ou 

reduzem a qualidade dos produtos (Varennes, 2003). Desta forma, os horticultores necessitam do 

máximo de informação possível sobre o comportamento dos nutrientes no solo e sobre o estado de 

fertilidade dos seus solos, de modo a poderem adaptar as suas práticas culturais, com vista a 

optimizar as produções finais, bem como a qualidade dos seus produtos (Gaskell et al., 2007). 

Segundo certos autores, o cultivo provoca a redução da fertilidade dos solos, causada entre 

outros factores pela vulnerabilidade das áreas cultivadas à erosão, comparando com solos não 

cultivados, e pela absorção de grande parte dos nutrientes presentes no solo pelas plantas (Malavolta 

et al., 2002). 

Desta forma, o principal objectivo da presente dissertação é o estudo e a caracterização da 

fertilidade dos solos das Hortas Urbanas da região Metropolitana de Lisboa. Para esse efeito, 

recolheram-se amostras de terra em diferentes locais do centro de Lisboa que foram posteriormente 

analisadas em laboratório. Os principais parâmetros analisados foram: pH, condutividade eléctrica, 

matéria orgânica, bases de troca, fósforo e potássio extraíveis do solo, micronutrientes (manganês, 

ferro, cobre, e zinco) e o azoto mineral. Determinou-se ainda o potencial de mineralização do azoto 

orgânico. 

Os horticultores, ao terem acesso às análises das suas terras, poderão optimizar a produção 

das culturas futuras evitando assim excessos ou deficiências de adubos (minerais e/ou orgânicos), 

planeando a fertilização seguindo de forma mais fiável o Código das Boas Práticas Agrícolas. 

 

1.2 - Desenvolvimento Urbano Sustentável 

O conceito de Cidade Sustentável que tem sido debatido por diversos autores. Segundo 

Burdalo (1995), é um conceito que tem em consideração a dimensão do ambiente no 

desenvolvimento denso e complexo dos centros urbanos. 

Nos dias que correm, a percentagem de pessoas que vivem nas grandes metrópoles continua 

a aumentar. Na Europa, mais de 80% da população vive nas cidades e aí exerce a maior parte da 

sua actividade produtiva (Burdalo, 1995). No caso de Portugal, embora a população urbana seja de 

aproximadamente 56%, valor que se encontra abaixo dos restantes países da União Europeia, a taxa 
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de crescimento anual registada entre os anos de 1990 e 1999 foi de 2,7%, valor que se situa bem 

acima dos restantes países da Comunidade Europeia (United Nations Statistics Division, 2002). 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um crescimento urbano elevado, nomeadamente nas 

periferias das cidades, caracterizado por novas áreas artificiais destinadas principalmente a 

habitação, indústrias e comércio, minas, pedreiras e aterros, entre outros. Cerca de 50% do solo 

ocupado era utilizado na agricultura, 36% em pastagens e 9% eram florestas. (European Environment 

Agency, 2005).  

As cidades, como foco de grande densidade populacional e de excessiva concentração 

demográfica e económica, caracterizadas por grandes zonas industriais, são fonte de diversos 

problemas ambientais para o planeta Terra. Estes problemas, como o efeito de estufa, resultam das 

elevadas emissões de dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa, responsáveis pelas 

alterações climáticas nos grandes centros urbanos (Pinto, 2007). 

No Capítulo 7 da Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

Urbano e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em 1992, o planeamento urbano, o ordenamento 

sustentável do uso do solo, a promoção de sistemas sustentáveis de energia e transportes, entre 

outros, foram considerados fundamentais para um desenvolvimento urbano sustentável.  

 Para o conhecido Arquitecto Paisagista Ribeiro Telles, existem dez medidas importantes para 

tornar as cidades sustentáveis, sendo uma delas a Recuperação da Agricultura Urbana e Peri-Urbana 

(Telles, 1998). 
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2 - Agricultura Urbana 

A agricultura Urbana assumiu um interesse a nível global tornando-se por isso num tema de 

pesquisa científica nos últimos anos. Não é um tema recente sendo um fenómeno que existe há muito 

tempo e que pode ser observado na maior parte das cidades em todo mundo. Jacobs (1972) 

considera, inclusive, que o aparecimento da agricultura teve origem nas cidades, na época medieval, 

onde os sistemas de rotações de culturas eram tipicamente centrados em torno das cidades. Apesar 

disto, apenas a partir do final do séc. XX, o conceito de Agricultura Urbana ganhou importância, 

quando os órgãos políticos e governamentais reconheceram que a prática agrícola em zonas urbanas 

poderia trazer vantagens sócio-económicas para a população. 

Contudo, com o enorme crescimento económico verificado nos últimos quarenta anos e com a 

nacionalização e mais tarde a globalização do comércio agrícola, a agricultura “afastou-se” em grande 

parte das cidades. Este crescimento económico possibilitou também, além de um grande 

desenvolvimento das cidades, a modernização dos transportes e técnicas de armazenamento de 

alimentos. Verificou-se então, que os produtos consumidos pelas populações citadinas provinham de 

longas distâncias, isto é da Agricultura Rural. Por exemplo, em média, nos Estados Unidos da 

América, os alimentos percorrem cerca de 2000 km desde o local de produção até ao local onde são 

consumidos (Bodlovich, 2001). Neste processo de transporte, combustíveis fósseis (gasolina, gás 

natural, etc.) são consumidos em larga escala, originando grandes emissões de gases responsáveis 

pelo aquecimento global, nomeadamente do dióxido de carbono (CO₂) (Ohyama et al., 2008).  

Actualmente, e com o esforço feito pelos agentes governamentais para desenvolver a 

Agricultura Urbana, através de conferências, debates entre outras, estima-se que cerca de 800 

milhões de pessoas em todo o mundo estejam ligadas à Agricultura Urbana, quer nos países 

desenvolvidos quer nos países em vias de desenvolvimento (Smit et al., 2001). 

 

2.1 - Conceitos e Definições 

Hoje em dia, e face à crise financeira mundial, várias são as motivações para pôr em prática a 

Agricultura Urbana. Os desempregados, que têm vindo a aumentar nos últimos anos, vêem neste tipo 

de agricultura uma forma de ocupação do tempo mas principalmente uma forma de abastecerem as 

suas famílias com produtos frescos. Existem pessoas que vêem na Agricultura Urbana uma forma de 

aproximação à natureza e também um “escape” para aliviar tensões do dia-a-dia; outras pessoas 

recorrem à agricultura urbana de modo a tornar a cidade em que vivem numa cidade mais sustentável 

de modo a reduzir a pressão de procura de novos terrenos agrícolas (Girardet, 2007). 

A Agricultura Urbana pode estar presente em diferentes espaços das cidades sob diferentes 

formas como por exemplo: hortas urbanas; jardins agrícolas; arborização urbana com árvores de 

fruto; exploração de quintas agro-florestais; plantação de plantas medicinais e ornamentais; plantação 
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de culturas hortícolas junto a estradas; ocupação de lotes urbanos vazios; e modo de produção 

caseiro, nas varandas, terraços, pátios, caves etc (Pinto, 2007). Este tipo de agricultura é visto como 

uma actividade que contribuiu beneficamente para o ambiente mas também para o bem-estar da 

população do meio urbano. 

A Agricultura Urbana pode ser considerada uma empresa agrícola situada no interior da cidade, 

que gera, processa e distribui uma diversidade de produtos alimentares e não alimentares, utilizando 

recursos humanos e materiais, produtos e serviços encontrados dentro e na periferia das áreas 

urbanas (Addo, 2010). 

 Pelo facto de se encontrar integrada no sistema económico e ecológico urbano, a Agricultura 

Urbana, apesar de complementar da Agricultura Rural nos sistemas locais de alimentação, é uma 

agricultura diferente. Torna-se por isso importante compreender os sistemas económicos e ecológicos 

urbanos e rurais de modo a tornar possível uma relação sustentável entre as cidades e as áreas 

rurais, isto é, dar oportunidades às populações urbanas de se abastecerem de produtos produzidos 

no interior das cidades sem comprometer a produção da Agricultura Rural.  

Deste modo, definir de modo claro o verdadeiro sentido e conceito de Agricultura Urbana tem-

se tornado numa difícil tarefa. Segundo a Revista de Agricultura Urbana (Nº1, 2000), as definições 

mais usuais para agricultura urbana baseiam-se nos seguintes aspectos:  

 Tipos de actividade económica; 

 Localização intra-urbana ou peri-urbana; 

 Tipos de áreas onde é praticada; 

 Categorias e subcategorias de produtos alimentares / não alimentares; 

 Tipos de sistema de produção; 

 Destino dos produtos. 

 

Usualmente, os diversos autores não desenvolvem aprofundadamente a distinção entre 

Agricultura Urbana e Agricultura Rural nas definições utilizadas, pois excluindo o tópico da 

“Localização”, todos os outros tópicos podem ser também aplicados à Agricultura Rural. A grande 

característica da Agricultura Urbana, que a distingue da Agricultura Rural, além do factor da 

“Localização”, está no facto da Agricultura Urbana estar integrada no sistema ecológico e económico 

da cidade, isto é, no ecossistema urbano (Revista de Agricultura Urbana, 2000). 

 Segundo a Revista de Agricultura Urbana (Nº1, 2000), a agricultura urbana é considerada 

como um conceito dinâmico que abrange uma variedade de sistemas agrícolas, desde a produção 

para a subsistência e o processamento caseiro até à agricultura totalmente comercializada. “A 

agricultura urbana normalmente tem a função de nicho em termos de tempo (transitória), de espaço 

(de interstício), e de condições sociais (por exemplo, mulheres e grupos de baixa renda) e 

económicas específicas (por exemplo, crise financeira ou escassez de alimentos).”  
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2.2 – Agricultura Urbana como meio de um Desenvolvimento 

Urbano Sustentável 

Ao longo das últimas décadas tem-se verificado um grande crescimento da população urbana, 

aliado a um aumento do desenvolvimento urbano. Deste crescimento urbano resultaram dois grandes 

problemas, que estão interligados, que são: 1) o fornecimento de alimentos, e 2) a preservação do 

ambiente (Machado e Machado, 2002). 

O tema Desenvolvimento Urbano Sustentável tem sido mundialmente estudado e foi discutido 

pela primeira vez na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro, decorria o ano 1992. Entre outras possibilidades, o desenvolvimento da Agricultura 

Urbana foi apontado como um importante agente contribuinte para o futuro da sustentabilidade das 

cidades (Machado e Machado, 2002). 

Em termos gerais, a Agricultura Urbana pode trazer vantagens económicas, ecológicas e 

sociais:  

  Na perspectiva económica, a produção local de produtos alimentares é economicamente 

importante porque, em parcelas pequenas, os produtos são normalmente para o auto-consumo, que 

representa uma boa “fatia” de poupança para as famílias mais carenciadas. No caso de ocorrerem 

cooperativas entre horticultores ou pequenas explorações mais bem estruturadas, quando há 

excesso de produção, este pode facilmente destinar-se aos mercados locais, que poderão fazer 

concorrência às grandes superfícies comerciais, com preços mais acessíveis (Pinto, 2007). 

  Na perspectiva ecológica, a Agricultura Urbana pode utilizar o muito lixo orgânico produzido 

nas cidades (de origem doméstica ou de origem da manutenção dos espaços verdes municipais) 

como fertilizante natural, através da compostagem desses resíduos. Desta forma seria possível a 

substituição dos produtos sintetizados químicamente, de maneira a favorecer a qualidade do solo, da 

água e dos produtos cultivados, além de reduzir drasticamente o lixo orgânico das lixeiras. A 

Agricultura Urbana permite também: a utilização racional de espaços, isto é, um melhor 

aproveitamento de espaços vazios, evitando a acumulação de resíduos/entulhos ou o crescimento de 

infestantes que possibilitam o abrigo de espécies animais prejudiciais à saúde humana; uma 

educação ambiental, pois todas as pessoas envolvidas passam a ter um maior conhecimento e 

sensibilidade sobre o ambiente, aumentando a consciência ambiental; formação de microclimas, 

proporcionando sombras, odores agradáveis e manutenção da humidade; aumento da 

biodiversidade, no caso de se optar pelo modo de produção biológico; favorecimento da infiltração 

das águas das chuvas, diminuindo o escoamento de água nas vias públicas, evitando possíveis 

inundações; protecção do solo, pois ao favorecer a infiltração diminui o risco de erosão (Pinto, 2007). 

  Na perspectiva social, pode considerar-se que a Agricultura Urbana não se resume 

unicamente à produção de produtos alimentares / não alimentares num ecossistema urbano mas 

significa igualmente uma aproximação da população urbana ao meio rural. Possibilita também, um 



6 

 

desenvolvimento humano, através de uma melhoria da qualidade de vida pois alivia e combate o 

stress do dia-a-dia e também permite a troca de experiências. Como exemplo, a presença diária das 

pessoas na preparação e cuidado das hortas urbanas, de forma recreativa ou de lazer, torna estes 

locais num centro de aumento da coesão social, isto é, favoráveis ao encontro e partilha, seja na 

troca de experiencias directamente ligadas à horticultura seja simplesmente na troca de ideias dos 

mais variados assuntos da vida (Pinto, 2007). 

Segundo Smit et al. (2001), a Agricultura Urbana pode também fornecer benefícios que a 

Agricultura Rural não pode, como por exemplo a redução dos custos energéticos e da poluição 

proveniente do transporte, armazenamento e embalagem dos produtos, e a possibilidade de produtos 

frescos para os consumidores, devido à proximidade produção/consumo. Embora este autor não 

considere a Agricultura Urbana como forma de competição à Agricultura Rural, considera que a 

Agricultura Urbana pode constituir um suporte importante à Agricultura Rural na perspectiva de um 

desenvolvimento sustentável, na medida em que reduz a procura de novos terrenos para a 

agricultura. 

A avaliação da qualidade dos solos em ambientes urbanos é também muito importante com 

vista a um Desenvolvimento Urbano Sustentável pois estes poderão estar poluídos ou contaminados 

(por exemplo com metais pesados), tornando-os impróprios para cultivo. Nestes casos, os espaços 

podem ser ocupados com outro tipo de vegetação de modo a reduzir o impacto nocivo das 

contaminações que permitirão a longo prazo o seu uso para produzir bens alimentares. 

Uma agricultura sustentável representa o respeito pelo ambiente. Deste modo, para se pôr em 

prática uma Agricultura Urbana como meio de um Desenvolvimento Urbano Sustentável é necessário 

assegurar a viabilidade económica da agricultura bem como ter em conta as preocupações 

ambientais de modo compatível com o panorama económico do sector. 

Torna-se por isso importante apoiar a dinamização e reorganização dos espaços onde seja 

possível praticar a Agricultura Urbana. Assim, para além da importância que esta actividade pode 

trazer em termos da qualidade da segurança alimentar, traz também benefícios ambientais, referidos 

anteriormente. Deste modo o conceito de Agricultura Urbana Sustentável pode ser um meio 

importantíssimo para se obter um Desenvolvimento Urbano Sustentável, isto é, uma cidade não 

apenas economicamente e ecologicamente eficiente mas também socialmente desejável, de modo a 

garantir um bem-estar da população urbana da geração presente e das gerações futuras. 

 

2.3 - Hortas Urbanas 

As Hortas Urbanas, como referido anteriormente, são uma das principais vias possíveis para 

pôr em prática a agricultura no interior ou arredores de uma cidade. Por esta razão é importante 

conhecer as características destas hortas urbanas bem como a sua influência na agricultura dentro 

dos limites de uma urbe. 
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 Nos dias de hoje, as cidades apresentam diferentes tipos de uso do solo, podendo ser 

bastante diversificadas numa área relativamente pequena. Podemos encontrar zonas residenciais, 

zonas industriais ou zonas comerciais, mas também zonas que são utilizadas para fins agrícolas, 

nomeadamente as Hortas Urbanas (Pinto, 2007). 

Uma Horta é caracterizada, no geral, como uma pequena parcela agrícola onde são cultivados 

produtos alimentares como legumes, hortaliças, árvores de fruto entre outras mas também onde se 

podem cultivar produtos não alimentares como plantas ornamentais ou medicinais. Uma Horta 

Urbana, tal como o nome indica, significa a produção destes mesmos produtos alimentares / não 

alimentares localizada no sistema urbano, isto é, dentro dos limites de uma cidade (Pinto, 2007). 

 

2.3.1 – Localização e dimensão 

As Hortas Urbanas representam uma forma instintiva de utilizar os espaços intersticiais das 

cidades, como os locais entre prédios ou bairros, taludes de estradas, locais deixados ao abandono 

pelos municípios, por debaixo de pontes ou simplesmente em zonas onde não é possível a 

construção de edifícios. Estas hortas urbanas são importantes para a vida das pessoas que as 

cultivam pois permitem o auto-abastecimento, a redução dos consumos energéticos, o aumento da 

actividade económica ao gerar emprego, a disponibilidade de produtos frescos etc. Na maioria dos 

casos, o tamanho das hortas urbanas está regulado pela disponibilidade de terrenos que, por norma, 

são de pequena dimensão. (Pinto, 2007). 

 

2.3.2 – Classificação 

As Hortas Urbanas podem ser classificadas em quatro categorias principais distintas 

dependendo dos seus objectivos: Hortas Sociais, Hortas de Recreio, Hortas de Recreio Comunitárias 

e Hortas Pedagógicas. 

As Hortas Sociais, de uso familiar ou individual, têm como grande objectivo satisfazer as 

necessidades alimentares de pessoas e/ou famílias de poucos recursos. Destinam-se, por isso, à 

produção de produtos alimentares para auto-consumo e por vezes, caso haja excedentes, a uma 

eventual venda em mercados locais com o objectivo de melhorar os rendimentos do produtor ou da 

família. Um exemplo deste tipo de hortas na cidade de Lisboa são as hortas localizadas no Vale de 

Chelas. 

As Hortas de Recreio, também de uso familiar ou individual, têm como principal objectivo o 

lazer e recreio dos utentes, como actividade lúdica. Os utilizadores destas hortas vêem por isso, 

neste tipo de actividade, uma oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, pois têm a 

oportunidade de “fugir” ao stress da cidade e ao dia-a-dia de trabalho com uma aproximação ao 

mundo rural. Normalmente os utilizadores destas hortas vivem nas proximidades das mesmas.  
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As Hortas de Recreio Comunitárias destinam-se ao uso colectivo de grupos de moradores e 

têm como finalidade o recreio, lazer e educação ambiental das comunidades. Servem também para 

aumentar o contacto entre as pessoas do mesmo bairro, pela troca de experiências, aumentando por 

isso a coesão social. As hortas urbanas do Parque Monteiro-Mor, em Lisboa, e as hortas urbanas de 

Cascais são bons exemplos deste tipo de hortas. 

As Hortas Pedagógicas têm como objectivo a educação ambiental através do ensino das 

ciências da natureza, do trabalho e convívio na horta. Destinam-se na maioria das vezes aos mais 

jovens, de modo a ficarem desde cedo com a noção da consciência ambiental e dos benefícios que a 

agricultura pode acarretar. Podem também adquirir conhecimentos sobre o ciclo das culturas, 

colaborando nas actividades agrícolas necessárias ao bom desenvolvimento das mesmas. 

Normalmente estas hortas encontram-se inseridas nas chamadas “Quintas Pedagógicas” onde para 

além da horticultura pode ter-se contacto com várias tradições rurais. Um exemplo de sucesso deste 

tipo de actividade é a Quinta Pedagógica dos Olivais. 

 

2.3.3 – Fertilização 

É possível distinguir dois principais grupos de fertilizantes: os orgânicos e os minerais. O 

primeiro tipo de fertilizantes é usualmente utilizado no caso do modo de produção ser o biológico 

enquanto o segundo é mais utilizado no modo convencional de produção e em produção integrada. 

Quando se recorre ao método biológico para a produção intensiva de produtos alimentares, é 

requerida a aplicação de fertilizantes orgânicos, em quantidades que podem ser muito variadas. 

Durante muitos séculos, na agricultura urbana e peri-urbana reciclaram-se e aplicaram-se estes 

resíduos orgânicos da cidade em grandes quantidades, que mais tarde veio a comprovar-se ser uma 

prática que pode causar riscos para o ambiente e para a saúde pública. A excessiva aplicação de 

lamas urbanas pode causar a contaminação dos solos com metais pesados, enquanto grandes 

quantidades de estrume animal podem poluir as águas dos lençóis freáticos com nitratos. Outra 

desvantagem deste tipo de fertilizantes orgânicos sólidos reside no facto dos nutrientes 

(nomeadamente o azoto) serem libertados e disponibilizadas para as plantas de forma lenta, ao 

contrário dos fertilizantes orgânicos líquidos, que actuam mais rapidamente (De Bon, 2001). 

No método convencional, o uso de fertilizantes minerais é muito usual. Estes fertilizantes são 

de mais fácil aplicação, principalmente no que diz respeito à aplicação da dose ideal de nutrientes 

para as plantas, mas podem também apresentar alguns riscos para o ambiente quando não se 

obedece às boas práticas agrícolas, isto é, quando a quantidade de nutrientes aplicada é superior à 

quantidade requerida pelas plantas. A principal preocupação reside na possível contaminação dos 

solos e da água com nitratos e/ou fosfatos (De Bon, 2001). 
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Em conclusão, torna-se necessário que os horticultores sigam as boas práticas agrícolas e 

conheçam a fertilidade dos seus solos, para que não ocorram excessos de aplicação dos diferentes 

fertilizantes de modo a preservar-se o ambiente e a qualidade dos produtos cultivados.  

 

2.3.5 – Água de Rega 

A água, sendo um elemento essencial para o crescimento de qualquer cultura, é indispensável 

para se obterem boas produções agrícolas, seja em meio rural seja em meio urbano.  

Na agricultura urbana, existem várias fontes de água para rega mas, no entanto, algumas 

podem não ter a qualidade exigida para a rega de plantas de consumo humano. As principais fontes 

de água para rega para agricultura na cidade são: água da chuva, água da fonte ou poço, água 

corrente à superfície, água corrente à superfície com indústria nas proximidades, água estagnada e 

água canalizada (Boland, 2005). 

Quando os horticultores estão dependentes unicamente da água das chuvas para a rega das 

suas culturas, torna-se necessário recorrer a mecanismos e técnicas para armazenar a água, para 

que esta possa ser utilizada em períodos de seca.  

No caso de haver água disponível para rega num determinado local onde existem hortas 

urbanas, é importante que os horticultores conheçam os diversos métodos de rega existentes, de 

modo a não haver desperdícios de grandes quantidades de água, optimizando a quantidade de água 

utilizada. Estes métodos de rega necessitam de um pequeno investimento inicial e de algum “trabalho 

extra” do produtor. Os principais métodos de rega utilizados na horticultura dos dias actuais são: rega 

directa, rega por aspersão, rega gota-a-gota e sistema de rega enterrada (Boland, 2005). 

 

2.4 – Riscos e Problemas associados à Agricultura Urbana 

Tal como qualquer actividade comercial ligada à agricultura, também na Agricultura Urbana 

podem surgir problemas no que diz respeito a aspectos sanitários, de higiene, ambientais ou 

ecológicos (Boland, 2005). 

O lixo orgânico pode ser reutilizado no processo da compostagem e ser mais tarde aplicado ao 

solo como fertilizante orgânico. Apesar desta importante vantagem pode trazer alguns problemas 

para a saúde pública, pois por vezes os produtos orgânicos usados para a compostagem podem 

conter substâncias tóxicas. Neste caso considera-se que o lixo encontra-se poluído biológica ou 

quimicamente, que pode ser prejudicial e nocivo para a saúde humana, animal e/ou vegetal quer a 

curto quer a longo prazo (Boland, 2005). 
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Sendo o solo o principal suporte para o crescimento das culturas, e um dos objectivos 

importantes do presente estudo, o próximo capítulo descreve as fontes e os problemas que advêm da 

contaminação dos solos. 

 

2.4.1 – Contaminação dos solos: Fontes e Problemas 

A contaminação dos solos é um problema real de muitas cidades mundiais (Heinegg et al., 

2002). 

Podem ocorrer vários problemas resultantes da contaminação dos solos: um dos principais 

problemas é o facto dos elementos contaminantes acabarem por ser absorvidos pelas plantas 

existentes nesse solo, ficando estas com altos níveis de contaminantes prejudiciais à saúde humana 

ou animal; as águas dos lençóis freáticos podem ficar igualmente contaminadas, podendo vir a 

contaminar solos mais longínquos. Os agentes contaminantes no ecossistema urbano podem ser 

variados mas os principais são os metais pesados presentes nos pesticidas. É possível classificar a 

contaminação do solo em vários níveis, que depende da concentração dos contaminantes no solo. 

(Heinegg et al., 2002). 

 

No que diz respeito às fontes, muitas podem ser as causas que originam a contaminação dos 

solos, sendo que na maior parte dos casos, a maioria das substâncias potencialmente prejudiciais 

terminam no solo devido ao resultado da actividade humana. Segundo Shayler et al. (2009), as 

principais fontes de contaminação dos solos são:  

 

 Pesticidas: Os pesticidas incluem o uso de produtos fitossanitários químicos como 

insecticidas, herbicidas ou fungicidas que por vezes são aplicados em grandes 

quantidades pelos horticultores. Os locais de preparação da calda e de misturas de 

pesticidas também são geralmente locais onde a contaminação do solo é elevada. 

 Zonas Industriais: Os produtos químicos específicos que podem estar presentes 

nalgumas zonas industriais, podem ser uma fonte de contaminação dos solos em redor. 

O nível de contaminação desses solos depende de vários factores como a proximidade 

das zonas industriais e o período de utilização dos produtos químicos aí usados. 

 Áreas de tráfego intensivo: A proximidade de uma estrada com tráfego intenso pode 

influenciar a quantidade de contaminantes presentes nesse solo, especialmente de 

Chumbo (Pb). Apesar de o Chumbo ser cada vez menos utilizado nos combustíveis 

automóveis, as maiores concentrações de chumbo no solo encontram-se ainda junto às 

estradas de maior tráfego. 

 Derramamentos de Petróleo: Os derramamentos de petróleo das estações de serviço, 

dos tanques de armazenamento ou de outras actividades, podem resultar em elevados 

níveis de contaminações de benzeno, tolueno e xileno no solo. Caso estes derrames 

sejam recentes ou em grande escala, estes compostos químicos, em especial os voláteis, 
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ficam retidos na superfície do solo, sendo absorvidos pelas plantas ou em contacto 

directo pelos humanos. 

 Depósitos de lixo: Muitos tipos diferentes de substâncias contaminantes de solo podem 

provir dos aterros sanitários ou depósitos de lixo, como por exemplo derivados do 

petróleo, solventes, pesticidas, chumbo e outros metais pesados. Estes contaminantes 

podem estar presentes nos solos perto dos depósitos de lixo mais antigos, e dependem 

do tipo de material depositado na lixeira. 

 Incêndios: Os incêndios intencionais ou acidentais queimam materiais que podem 

libertar hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs), dioxinas ou outros químicos para o solo, 

dependendo do material queimado e de quando ocorreu. Por exemplo a queima de 

material vegetal libertará menores quantidades de contaminantes do que a queima de 

sintéticos, isto é, de lixo não orgânico, prédios etc. 

 Fertilizantes: O uso de alguns fertilizantes como lamas de ETAR ou cinzas volantes, 

podem resultar numa adição de metais pesados como o cobre, zinco, cádmio e chumbo 

ao solo. A aplicação de fertilizantes químicos como os adubos fosfatados, ou orgânicos 

como estrume animal, são fonte de elevados níveis de cádmio e cobre ou zinco nos 

solos, provenientes das matérias primas e das rações dos animais respectivamente. 

 

Na tabela 1, estão descritas as principais fontes de contaminação dos solos bem como as 

respectivas principais substâncias contaminantes resultantes. 

 

Tabela 1 – Descrição das fontes de contaminação com as respectivas principais contaminantes (Adaptado de: 

Turner, 2009). 

Fonte de contaminação Principais contaminantes resultantes 

Pesticidas Chumbo, arsénico, mercúrio, clordano 

Zonas Indústriais Derivados do petróleo, metais pesados (Pb) 

Áreas de tráfego intensivo Chumbo, zinco, PAHs 

Derramamentos de Petróleo PAHs, benzeno, tolueno, xileno 

Depósitos de Lixo Derivados do petróleo, solventes, Pb 

Incêndios PAHs, dioxinas 

Adubos fosfatados Cádmio (Cd) 

Correctivos orgânicos Cobre, Zinco, Cádmio, Chumbo 
        
     

Os metais pesados são uma das maiores preocupações no âmbito da contaminação dos solos 

urbanos mas também dos solos rurais, pois são elementos com potencialidade de toxicidade que 

persistem nos solos, que podem ser encontrados em elevadas concentrações nas zonas urbanas 

(Ajmone-Marsan et al., 2008). No caso de as plantas absorverem grandes quantidades de metais 

pesados, podem vir a sofrer de problemas de toxicidade, reduzindo portanto o seu crescimento ou 

provocando inclusive a sua morte. Outros metais como o alumínio, presentes naturalmente no solo, 

podem também causar problemas de toxicidade quando os solos apresentam ácidos, pois as plantas 

são especialmente sensíveis aos metais em presença de solos ácidos, mas também quando o solo 
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apresenta baixa quantidade de matéria orgânica. (Chaney et al., 1984). A ingestão de alimentos 

contaminados com metais pesados, podem originar graves problemas de saúde principalmente nas 

crianças. Concentrações altas de chumbo na corrente sanguínea podem provocar anemia pois vai 

interferir com a inserção de ferro na hemoglobina (Chaney et al., 1984). 

 

2.5 – Contexto da Agricultura Urbana nos Países Desenvolvidos 

Nos países desenvolvidos, a produção de alimentos nas zonas urbanas divide-se em três 

categorias: produção de alimentos nos quintais residenciais, lotes comunitários em zonas públicas e 

agricultura urbana comercial (Bodlovich, 2001).  

Nos países existem geralmente políticas para encorajar e para desenvolver a prática da 

agricultura urbana de forma organizada. Por exemplo nas cidades de Montreal e Toronto no Canadá, 

existem 10.000 lotes públicos, destinados à agricultura urbana e em Vancouver existe um programa 

governamental, iniciado há cerca de 20 anos, designado “City Farmer”, que apoia a produção de 

alimentos em zonas urbanas. Na Holanda estima-se que cerca de 33% da produção total agrícola 

seja proveniente da agricultura urbana (Bodlovich, 2001). 

2.5.1 - Caso de Estudo: Programa “Hortas de Cascais” 

O programa “Hortas de Cascais” encontra-se integrado no processo da Agenda 21 (1992) em 

Cascais cujos principais objectivos são: 1) um programa de acção que visa o desenvolvimento 

sustentável local; 2) um processo consultivo e consensual com as suas populações. 

Neste programa procura-se potenciar a qualidade de vida dos cidadãos e a qualidade 

ambiental do território através da actividade agrícola. Para tal, os principais objectivos do programa 

“Hortas de Cascais” são: 1) promover a agricultura sustentável local, bem como a alimentação 

saudável; 2) implementar espaços verdes inovadores que respondam às necessidades reais da 

população; 3) fomentar o potencial sócio-cultural inerente à actividade hortícola; 4) reforçar o contacto 

dos munícipes com a natureza; 5) potenciar a biodiversidade e a estrutura ecológica do concelho. 

Deste modo, o programa “Hortas de Cascais” tem duas componentes:  

 Hortas comunitárias: projecto dirigido a munícipes que não têm espaço de cultivo em 

casa, podendo candidatar-se a talhões em hortas comunitárias que a autarquia 

implementa em terrenos municipais; 

 Hortas em Casa: projecto destinado a munícipes que dispõem de jardim ou quintal 

privado (não precisando portanto de recorrer a terrenos municipais) e têm interesse em 

receber formação básica ou especializada em horticultura sustentável. 
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As Hortas comunitárias são um espaço de convívio, lazer e aprendizagem, com um forte 

potencial sócio-cultural e de incremento da qualidade de vida dos seus utilizadores. Estão 

implementadas em terrenos da autarquia que são disponibilizados para a prática de horticultura. 

Estes terrenos são divididos em talhões de aproximadamente 35 m², como demonstra a figura 1 e 

estão equipados com abrigos de ferramentas, material de compostagem e pontos de água. Os 

participantes candidatam-se e são seleccionados por ordem de inscrição e em função da proximidade 

da sua residência à localidade da horta. Todos os horticultores recebem formação, prática e teórica, 

sobre agricultura sustentável e a utilização do espaço requer o cumprimento das certas regras 

estabelecidas num regulamento.  

 

Figura 1 - Horta Comunitária, Outeiro de Polima.   Fonte: www.hortasdecascais.org 

Neste momento, o programa “Hortas de Cascais” incluí três hortas comunitárias, descritas no 

seguinte quadro. 

Tabela 2 – Hortas comunitárias do programa “Hortas de Cascais” (Adaptado de: www.hortasdecascais.org). 

 Ano de implementação Nº de talhões Área média 

Alto dos Gaios 2009 6 30 m² 

Outeiro de Polima 2010 10 15 m² 

Bairro de S. João da Rebelva 2010 17 30 m² 
 

No futuro, o programa “Hortas de Cascais” tem prevista a formação de mais três hortas 

comunitárias, Alto da Parede, Bairro 16 de Novembro e S. Pedro do Estoril. 
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3 – Produtividade e Fertilidade dos solos  
 

O solo realiza inúmeras funções como por exemplo: é o suporte físico e nutritivo do 

crescimento vegetal, constitui o “habitat” para os organismos do solo, actua como filtro para a água, 

entre outros. É constituído por uma fase sólida formada por partículas minerais e orgânicas, e 

também por uma fase gasosa (poros) e líquida. O solo fornece assim à planta suporte físico, água, 

nutrientes e o oxigénio essencial à respiração radicular (Varennes, 2003). Para o presente trabalho é 

importante conhecer e fazer a distinção entre produtividade do solo, qualidade do solo e fertilidade do 

solo:  

Produtividade do solo – um solo considera-se produtivo quando consegue satisfazer as 

necessidades das plantas. Depende do clima e de factores que contribuem para as propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo. A produtividade de um solo pode ser melhorada ou pelo 

contrário ser piorada, dependendo da forma como é gerido. Uma mobilização adequada à cultura 

presente, rotação das culturas, o controlo de infestantes, pragas e doenças, instalação de sistema de 

rega e drenagem são tudo exemplos de uma boa gestão do solo que pode conduzir a um 

melhoramento da produtividade de um solo (Varennes, 2003); 

Qualidade do solo – é considerada como a capacidade do solo para aceitar, armazenar e 

reciclar água, nutrientes e energia (Varennes, 2003); 

Fertilidade do solo - O crescimento das plantas depende do nível de nutrientes do solo, sem 

deficiências, excessos ou desequilíbrios, sendo a fertilidade do solo a capacidade do solo para 

fornecer os elementos essenciais às plantas (Varennes, 2003). 

  Os nutrientes no solo podem encontrar-se em diferentes formas, desde fazerem parte de 

seres vivos ou materiais orgânicos, estarem adsorvidos na fase sólida do solo, estarem precipitados, 

integrarem a estrutura dos minerais ou encontrarem-se em solução. A disponibilidade dos nutrientes 

para as plantas vai depender das conversões realizadas por organismos e do equilíbrio entre todas 

estas formas. Normalmente os nutrientes não estão presentes em quantidade suficiente e limitam o 

crescimento das culturas. Pode então recorrer-se à prática de fertilização, com a finalidade de 

aumentar consideravelmente a produção final. Para tal, é importante o conhecimento dos diferentes 

tipos de fertilizantes existentes aliado à análise laboratorial de amostras de terra, de modo a serem 

tomadas decisões essenciais para salvaguardar a boa gestão do solo (Varennes, 2003). 
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3.1 – Composição do Solo 

Segundo Costa (1975) os solos são sistemas complexos que resultam da combinação de três 

fases: sólida, líquida e gasosa. A fase sólida, também designada como matriz do solo é constituída 

por materiais minerais e orgânicos que, dependendo da sua disposição, formam um sistema poroso. 

Estes poros podem ser partilhados pela fase líquida e gasosa, sendo a fase líquida a água do solo 

com substâncias dissolvidas, vulgarmente designada por solução do solo, enquanto a fase gasosa é 

denominada atmosfera do solo. Alguns autores consideram que a composição ideal de um solo 

mineral adequado para suportar o crescimento vegetal é: 45% de minerais; 20 a 30% de água; 20 a 

30% de ar; 5% de matéria orgânica (Costa, 1975). 

Os elementos grosseiros do solo são aqueles que possuem diâmetros superiores a 2 mm. 

Apesar da sua presença ser importante para a formação de poros de maiores dimensões, ideais para 

a drenagem interna e bom desenvolvimento radicular, em grandes quantidades diminui a fertilidade 

do solo pois têm fraca reactividade e a quantidade de água e nutrientes retidos no solo vai diminuir 

(Varennes, 2003). 

O material que apresenta diâmetro inferior a 2 mm é designado por terra fina. São estes 

materiais que são responsáveis pelas propriedades químicas do solo, como o poder tampão e a 

capacidade de retenção de nutrientes, logo justifica-se assim que a avaliação da fertilidade de um 

solo seja feita unicamente com base em testes químicos sobre esta fracção de solo. As partículas da 

terra fina podem ainda ser subdivididas em: areia (diâmetro entre 2 e 0,02 mm); limo (diâmetro entre 

0,02 e 0,002 mm); argila (diâmetros inferiores a 0,002 mm). A combinação da percentagem destes 

sub-grupos da terra fina denomina-se por textura do solo (Costa, 1975). 

A Matéria Orgânica do solo pode ser constituída por várias substâncias, desde seres vivos, 

tecidos mortos vegetais/animais em decomposição e húmus (mistura complexa de material orgânico, 

já decomposto e modificado, representando cerca de 60 a 80% da matéria orgânica total dos solos). 

Representa cerca de 1 a 6 % da massa total da camada arável dum solo mineral e influencia as suas 

propriedades físicas e químicas. Devido à respiração dos organismos, grande parte da matéria 

orgânica perde-se na forma de dióxido de carbono, sendo por isso necessárias constantes adições. O 

húmus é o principal responsável pela agregação das argilas que confere uma estrutura estável ao 

solo. Ao longo da sua decomposição, aumenta a capacidade de retenção de água e nutrientes do 

solo, fornecendo azoto, fósforo e enxofre às plantas (Varennes, 2003). 

 

3.2 – Macronutrientes no Solo 

A disponibilidade dos nutrientes para as plantas depende das transformações que sofrem e do 

balanço entre entradas e saídas do sistema solo-planta. No que diz respeito às transformações que 

os nutrientes podem sofrer são importantes a taxa de mineralização da matéria orgânica do solo, as 
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reacções de absorção na matriz do solo, as reacções de precipitação e a quelatação por ligandos 

orgânicos. Visto a matéria orgânica ser a fonte de vários nutrientes vegetais como o azoto, fósforo, 

enxofre e micronutrientes, torna-se bastante importante para a manutenção ou melhoria da qualidade 

do solo. São os organismos vivos os grandes responsáveis pela maioria das reacções do solo, 

incorporando ou transformando os nutrientes adicionados (Varennes, 2003). 

A imobilização, mais vulgarmente conhecida como a retenção de nutrientes nos organismos do 

solo, traduz a conversão de elementos minerais em formas orgânicas, realizadas pelos organismos 

dos solos e pelas plantas. A mineralização é o processo inverso à imobilização, na medida em que as 

formas orgânicas são convertidas em formas minerais como iões amónio, fosfato e sulfato. É 

realizado pelos organismos heterotróficos. Ambos os processos ocorrem simultaneamente em todos 

os solos. A mineralização líquida de um dado nutriente representa o balanço entre a mineralização 

total e a imobilização, sendo que a taxa de mineralização vai depender das condições ambientais 

prevalecentes no solo e da quantidade dos resíduos adicionados. A mineralização é mais rápida em 

solos bem arejados, com teor volumétrico de água a rondar os 60%, pH perto da neutralidade e a 

temperaturas entre 25-35ºC. Pelo contrário, a mineralização é lenta em temperaturas perto de 0ºC ou 

superiores a 35 ºC, em solos muito alagados ou em solos muito secos (Varennes, 2003). 

A produtividade do solo está directamente relacionada com um teor elevado de matéria 

orgânica facilmente decomponível, sendo as moléculas mais lábeis uma fonte de alimento para os 

microrganismos do solo que libertam nutrientes para as plantas. 

 

3.2.1 – Azoto 

O Azoto é o nutriente que mais limita o crescimento vegetal e pode encontrar-se no solo na 

forma orgânica (cerca de 95%) ou na forma mineral (aproximadamente 1 a 3%), que diz respeito 

principalmente ao ião amónio fixado nos minerais argilosos (Schroth e Sinclair, 2003).  

Nas regiões temperadas, os solos minerais têm entre 10 a 30 g de matéria orgânica por kg de 

solo. Por norma, a matéria orgânica endógena possui aproximadamente 50 g N kg⁻¹ logo num solo 

com 30 g matéria orgânica kg⁻¹ solo e uma densidade aparente de 1,3Mg m⁻³ é possível haver 

formação de cerca de 80 kg N mineral por hectare anualmente na camada arável, que corresponde a 

uma taxa de mineralização de cerca de 2% (Varennes, 2003). 

As formas de azoto mais usualmente assimiladas pelas plantas são o ião nitrato (NO3
-
) e o ião 

amónio (NH4
+) (Tisdale e Nelson, 1970). 

Através do processo de amonificação ocorre a mineralização de compostos orgânicos 

azotados, que leva à formação de ião amónio, realizado por vários fungos, bactérias e protozoários 

heterotróficos. A amonificação é a etapa que geralmente limita a quantidade de azoto mineral 

formada no solo, pois a etapa da nitrificação efectua-se mais rapidamente do que a amonificação, 
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não havendo acumulação do ião amónio no solo. As principais fontes de ião amónio são os adubos 

amoniacais e a ureia, os chorumes e os resíduos orgânicos em decomposição. Segundo Varennes 

(2003) os destinos mais importantes deste ião podem ser: 

 Absorção pelas plantas; 

 Imobilizado pelos organismos do solo; 

 Adsorção no complexo de troca; 

 Fixação nos minerais argilosos; 

 Perda por volatilização do amoníaco; 

 Nitrificação.  

3.2.2 – Fósforo 

O fósforo é o segundo elemento que mais limita a produção vegetal. Pode encontrar-se no solo 

na forma mineral (70 a 80%) ou na forma orgânica (20 a 30%). Se o solo for muito rico em matéria 

orgânica, a forma orgânica do fósforo pode chegar aos 50%. Normalmente, nos ecossistemas 

naturais os teores de fósforo são baixos, encontrando-se em formas pouco disponíveis para as 

plantas, adsorvido ou precipitado. Nos solos cultivados, apenas 10 a 20 % do fósforo aplicado na 

forma de fertilizantes é absorvido pelas plantas no primeiro ano após a aplicação, pois grande parte 

do fósforo fica adsorvido na matriz do solo (Varennes, 2003). Por esta razão torna-se importante 

determinar além do fósforo total, o fósforo disponível para as plantas. Quando este elemento se 

encontra em baixas quantidades, os agricultores têm de aplicar quantidades superiores às absorvidas 

anualmente pela cultura. O fósforo que não for absorvido pelas plantas permanecerá no solo, que 

poderá ser aproveitado pelas culturas realizadas em anos sucessivos (Varennes, 2003). 

Existem solos que apresentam teores muito elevados de fósforo, sendo que nestes casos as 

plantas já não apresentam qualquer alteração com a aplicação de fertilizante. Nestes casos, o fósforo 

será um factor limitante do crescimento vegetal, como também pode tornar-se num problema 

ambiental (devido ao escoamento superficial e erosão do solo). No caso de se verificarem níveis 

extremamente baixos de fósforo no solo poderá haver degradação do solo. A reposição de fósforo 

para níveis aceitáveis pode significar um grande investimento por parte dos agricultores em 

fertilizantes. Este elemento é capaz de atingir as raízes das plantas por difusão. A capacidade de 

retenção de fósforo nos solos depende da quantidade de argila, da reacção do solo, da quantidade de 

matéria orgânica e do potencial redox. Esta retenção dá-se preferencialmente com pH baixo ou 

elevado, e é mínima para valores de pH próximos do neutro (Varennes, 2003). 

Quando o nível de fósforo no solo não é suficiente para satisfazer as necessidades das 

culturas recomenda-se uma fertilização com o objectivo de fornecer nutrientes às plantas mas 

também para se enriquecer progressivamente o solo até atingir níveis de fertilidade favoráveis à 

produção vegetal. De modo a fomentar a disponibilidade de fósforo para as plantas podem efectuar-

se algumas práticas simultaneamente à aplicação de fertilizantes, tais como: correcção da reacção do 

solo; saturação da capacidade de adsorção do solo; aplicação localizada do fertilizante; utilização de 
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adubos na forma granulada; aplicação de materiais orgânicos; estimulação a formação de micorrizas 

(Varennes, 2003). 

Nas plantas o fósforo serve de elemento estrutural dos ácidos nucleicos e tem uma importante 

função na transferência de energia e noutros processos enzimáticos (Schroth, 2003). A deficiência de 

fósforo afecta todo o crescimento da planta nomeadamente o da parte aérea, causando uma 

diminuição da razão parte aérea:raíz. Nas folhas, a falta de fósforo origina manchas negras, provoca 

também uma floração mais tardia e a formação de sementes é prejudicada. O excesso de fósforo 

também pode ser problemática na medida em que as raízes serão de menores dimensões 

relativamente à parte aérea mas também porque inibe a formação de micorrizas. (Schroth, 2003). 

3.2.3 – Potássio 

Por norma, o potássio é o nutriente mais abundante no solo, embora possam ocorrer grandes 

variações nos teores ou disponibilidades do nutriente nos diferentes solos. Nos ecossistemas 

naturais, o potássio pode perder-se por lixiviação, erosão e escoamento superficial, podendo ser 

compensadas pela meteorização dos minerais primários. Quando o solo não consegue repor as 

mesmas quantidades de potássio removido, este terá de ser compensado através de práticas de 

fertilização. O potássio pode encontrar-se no solo em quatro formas: na estrutura de minerais (cerca 

de 90 a 98% do potássio total); fixado em minerais argilosos do tipo 2:1 (1 a 10% do potássio total); 

no complexo de troca; e na solução do solo. A meteorização dos minerais é muito lenta pelo que não 

influencia a quantidade de potássio disponível para as plantas numa estação cultural, enquanto o 

potássio fixado nos minerais argilosos encontra-se bastante disponível para as plantas. A quantidade 

de potássio fixado no solo depende de vários factores: quantidade e tipo de colóides; ciclos de 

humidade-seca e de congelação-degelo; reacção do solo; potássio em solução. A fixação aumenta 

em profundidade, devido à maior quantidade de argila, e é mais intensa quando o pH é neutro do que 

quando é ácido, pois neste caso o ião hidrogénio compete com o potássio pela fixação (Varennes, 

2003). 

A carência de potássio vai influenciar a abertura dos estomas, necessária para a entrada de 

dióxido de carbono, tornando as plantas menos resistentes à falta de água e também mais 

susceptíveis ao ataque de fungos e bactérias. As plantas são bastantes tolerantes a níveis elevados 

de potássio mas a partir de certos níveis surgem fenómenos de antagonismo iónico, nomeadamente 

com o magnésio resultando num menor crescimento das plantas (Varennes, 2003). 

3.2.4 – Cálcio e Magnésio 

O cálcio e o magnésio são nutrientes abundantes no solo e as suas formas existentes no solo, 

bem como as suas disponibilidades para as plantas são semelhantes à do potássio. São libertados 

quando ocorre a meteorização dos minerais, que constituem a principal reserva destes elementos no 

solo e encontram-se adsorvidos no complexo de troca e em solução. O cálcio e o magnésio no solo 

vão depender da rocha-mãe que lhe deu origem, do grau de meteorização e da aplicação ou não de 
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uma calagem ao solo. Os solos jovens possuem normalmente maiores teores destes nutrientes do 

que solos altamente meteorizados e podem ocorrer carências em solos ácidos, principalmente se 

forem arenosos e pobres em matéria orgânica (devido à baixa capacidade de troca catiónica). Estes 

nutrientes podem encontrar-se no solo em cinco formas: na estrutura dos minerais; adsorvidos na 

matriz; precipitados; na solução do solo; na matéria orgânica. Estes nutrientes disponíveis para as 

plantas equivalem à soma dos iões presentes em solução e no complexo de troca. As deficiências de 

cálcio não estão associadas à sua carência no solo mas advêm principalmente das dificuldades das 

plantas em absorver ou remobilizar este nutriente (Varennes, 2003). 

A deficiência de cálcio provoca sintomas nos tecidos mais jovens e nas raízes (absorção do 

cálcio dá-se preferencialmente nas regiões jovens das raízes) pois os ápices ficam deformados e as 

regiões meristemáticas morrem, tornando a planta atrofiada. O excesso de cálcio pode traduzir-se na 

deficiência de outros elementos, principalmente o magnésio e o potássio, por isso um parâmetro de 

fertilidade usualmente calculado é a razão Ca:Mg (Tisdale e Nelson, 1970). 

Em relação ao magnésio, ao existir carência deste elemento, os primeiros sintomas surgem 

nas folhas mais velhas, com o aparecimento de clorose entre nervuras. A deficiência de magnésio 

afecta a síntese de proteínas, o crescimento diminui e acumulam-se nas células compostos azotados 

de baixa massa molecular. Quando existem grandes quantidades de magnésio, este pode tornar-se 

tóxico para a planta, principalmente se houver falta de água, pois vai inibir a fotossíntese e a 

formação de ATP (Varennes, 2003). 

3.2.5 – Enxofre 

O enxofre pode ocorrer no solo na forma orgânica (90 a 95%) ou na forma mineral sendo quase 

exclusivamente absorvido pelas plantas na forma de ião sulfato (SO4
2-

) (Tisdale e Nelson, 1970). A 

sua deficiência não é tão comum como as do azoto, fósforo ou potássio pois as necessidades em 

enxofre das plantas são menores. O enxofre encontra-se principalmente na solução do solo em 

quantidades superiores ao fósforo e é transportado para as plantas por fluxo de massa. Porém, por 

vezes é possível ocorrer a carência deste elemento devido à pobreza da rocha-mãe neste nutriente, 

ou à elevada meteorização e lixiviação, ou se a deposição atmosférica for baixa. A quantidade de 

enxofre disponível para as plantes depende do teor de matéria orgânica do solo e da taxa das 

transformações operadas por microrganismos. As principais fontes de enxofre para as plantas são: 

mineralização da matéria orgânica; meteorização de formas minerais; deposição do elemento a partir 

da atmosfera; aplicação de fertilizantes (Varennes, 2003). 

As carências de enxofre vão afectar o crescimento da parte aérea, fazem baixar a síntese de 

proteínas o que faz diminuir indirectamente a fotossíntese devido à menor síntese de clorofila. Por 

norma as plantas são tolerantes a elevados níveis de enxofre, sendo a toxicidade associada à 

poluição da atmosfera com dióxido de enxofre (Varennes, 2003). 
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3.3 – Micronutrientes no solo 

Micronutrientes são elementos essenciais às plantas em quantidades relativamente baixas 

sendo os principais o ferro, o manganésio, o zinco, o cobre, o níquel, o boro, o molibdénio, e o cloro. 

Podem encontrar-se na estrutura dos minerais, adsorvidos nos colóides, quelatados com a matéria 

orgânica, precipitados ou em solução e a suas deficiências podem ocorrer principalmente em solos 

arenosos (sujeitos a intensa lixiviação), solos sujeitos a intensa erosão, solos ácidos ou alcalinos e 

em solos orgânicos. As deficiências em micronutrientes podem levar a uma quebra significativa na 

produção mas por outro lado os seus excessos podem ser fitotóxicos para as plantas (Mortvedt et al., 

1972). 

3.3.1 - Micronutrientes catiões 

Os micronutrientes catiões são o ferro (Fe), o manganésio (Mn), o cobre (Cu), o zinco (Zn) e o 

níquel (Ni). As suas disponibilidades são influenciadas pela:  

 Reacção do solo: a disponibilidade, principalmente do manganésio, do ferro e do zinco, 

diminui com o aumento do pH, enquanto o cobre é o menos influenciado pois encontra-

se principalmente na forma quelatada. Em solos ácidos, a toxicidade do manganésio é 

normal e em solos alcalinos ocorrem vulgarmente deficiências de ferro, zinco e 

manganésio (Mortvedt et al., 1972); 

 Potencial redox: a disponibilidade do ferro e do manganésio é maior em situações de 

anaerobiose devido às suas formas reduzidas serem mais solúveis do que as oxidadas 

e precipitam apenas com pH elevado (Mortvedt et al., 1972); 

 Teor de matéria orgânica: dependendo da solubilidade das moléculas quelatadas 

presentes, a aplicação de resíduos orgânicos ao solo pode ter consequências opostas 

nas mobilidades dos micronutrientes catiões. Enquanto pode retirar os elementos da 

solução do solo (quelatando-os a grandes moléculas, prevenindo toxicidades), pode 

igualmente mantê-los em solução (quelatando-os em pequenas moléculas). A matéria 

orgânica previne que os micronutrientes sejam adsorvidos nos colóides minerais, 

funcionando também como reserva de micronutrientes, libertando-os à medida que se 

mineraliza (Mortvedt et al., 1972). 
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4 – Materiais e Métodos 

4.1 – Hortas, Talhões e Inquéritos 

Para o presente estudo, um talhão foi considerado como o conjunto de uma ou mais parcelas 

hortícolas pertencentes a um só horticultor. Já a nomenclatura de Horta foi atribuída ao conjunto de 

talhões de uma determinada zona em estudo de Lisboa. 

Ao escolher uma Horta para ser estudada, foi necessário seleccionar os talhões que fossem 

representativos de toda a Horta. Para tal, abordaram-se os horticultores dos diferentes talhões, e foi-    

-lhes entregue um documento onde estava incluída informação acerca do estudo, os principais 

objectivos e alguns factores positivos da colaboração deles neste trabalho. Ao início foi possível 

verificar numa grande desconfiança por parte dos horticultores, havendo inclusive casos de recusa na 

cooperação neste trabalho. Após o esclarecimento de algumas dúvidas e o “ganho” da confiança por 

parte de alguns horticultores foi possível verificar que a atitude destes se alterava bastante, 

permitindo então o “livre” acesso ao talhão.  

No acto da recolha das amostras de terras realizaram-se inquéritos (Anexo I) junto dos 

horticultores. Estes inquéritos tinham por objectivo recolher informação acerca dos horticultores, das 

práticas culturais incluindo aplicação de fertilizantes e pesticidas e das principais características dos 

diferentes talhões das diversas hortas em estudo. 

 

4.2 – Recolha, e Preparação de amostras de solo 

A recolha de amostras de terras é um processo delicado que requer atenção e cuidados, pois 

os resultados das análises laboratoriais dependem bastante da representatividade da amostra 

(LQARS, 2006). 

Para as recolhas de amostras de solo do presente estudo, utilizou-se o seguinte material: uma 

sonda pequena, um balde, sacos de plástico e etiquetas para a identificação da amostra.  

Após a observação cuidada do talhão procedeu-se, quando necessário, a uma divisão deste 

em diferentes parcelas de modo a obter-se uma boa amostragem do talhão. Estas parcelas foram 

delineadas consoante algumas variáveis como as culturas cultivadas, cor do solo, declive e por vezes 

o aspecto das culturas.  

Em seguida, e após a limpeza dos diversos materiais, para evitar possíveis contaminações, 

percorreu-se em ziguezague cada parcela definida, onde se foi colhendo ao acaso pequenas 

amostras parciais de igual tamanho na camada arável até 20 cm de profundidade (visto tratarem-se 

de culturas anuais) que foram colocadas no balde. Depois de se retirarem vestígios de plantas, 
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pedras, lixo ou outros detritos de maiores dimensões, misturou-se bem a terra e colocou-se num saco 

de plástico uma amostra definitiva com peso entre os 0,5 kg e 1 kg. Fechou-se o saco e atribuiu-se 

uma etiqueta para se numerar e identificar a amostra (Santos, 2002). 

Houve a preocupação de se realizarem as recolhas de amostras de terra no mais curto espaço 

de tempo possível. 

Após o processo de recolha das amostras, procedeu-se à preparação do solo para futuras 

análises, isto é, operações preliminares. Iniciou-se com a secagem ao ar realizada no HORTO do 

Instituto Superior de Agronomia. As diferentes amostras foram colocadas numa bancada com os 

respectivos sacos de plásticos bem abertos durante alguns dias até se encontrarem com um teor de 

humidade mínimo.  

Em seguida, e com o auxílio de um almofariz e de um pilão, desfizeram-se os torrões de maior 

dimensão. Posteriormente, procedeu-se à crivagem da amostra com um crivo de 2 mm, para separar 

a terra fina dos elementos grosseiros. São as partículas de pequena dimensão (pertencentes ao 

grupo da terra fina) onde se concentram as características que contribuem para a fertilidade do solo, 

sendo sobre elas efectuadas as diferentes análises físico-químicas para a avaliação da fertilidade do 

solo. 

 

4.3 – Análises físico-químicas 

Para a avaliação da fertilidade dos diferentes solos em estudo foram realizadas em laboratório 

as seguintes análises físico-químicas: pH, condutividade eléctrica, catiões de troca (Na
+
, K

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+

), matéria orgânica, micronutrientes (Mn, Fe, Cu, Zn), fósforo e potássio extraíveis, azoto mineral, 

e efectuou-se ainda a determinação do potencial de mineralização do azoto orgânico do solo (Yagi et 

al., 2009). 

A determinação do pH foi efectuada recorrendo ao método potenciométrico numa diluição de 

1:2,5 (p/v) em água de acordo com Póvoas e Barral (1992). 

A determinação da condutividade eléctrica foi executada num extracto 1:2 (p/v) de acordo com 

Póvoas e Barral (1992).  

Para a extracção dos catiões de troca utilizou-se o método do acetato de amónio 1M a pH 7 

(Schollenberger e Simon, 1945). A quantificação foi realizada por espectofotometria de absorção 

atómica.  

Para a extracção do fósforo e potássio disponíveis utilizou-se uma solução de lactato de 

amónio e ácido acético tamponizada a pH 3,7 (Egner et. al. 1960). A determinação do fósforo foi 

efectuada por espectrofotometria de absorção molecular e o potássio foi determinado por fotometria 

de emissão de chama. 
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Para a extracção dos micronutrientes extraíveis Cu, Fe, Zn e Mn utilizou-se o método de 

Lakanen and Ervio (1971). A quantificação foi realizada por espectofotometria de absorção atómica. 

O carbono foi determinado por oxidação por via seca em analisador elementar. 

O azoto nítrico e o azoto amoniacal foram determinados por espectrofotometria de absorção 

molecular num autoanalisador de fluxo segmentado de acordo com Mulvaney (1996). 

A determinação do Potencial de Mineralização do Azoto foi realizada através do ensaio de 

incubação anaeróbia de curta duração (8 dias) descrito por Lober e Reeder (1993). 

 

4.4 – Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos nas análises de solo foram sujeitos a uma análise estatística de variância 

(ANOVA), seguida do teste da diferença mínima significativa (LSD) para comparação de médias 

utilizando o programa informático Statistix 7.0. 
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5 – Resultados e Discussão 

5.1 - Descrição e Caracterização das Hortas em estudo 

Para o presente estudo foram consideradas Hortas, em quatro zonas distintas da região 

metropolitana de Lisboa. 

Vale de Chelas, Zona J (Chelas), Encarnação e Parque Monteiro-Mor. As duas primeiras zonas 

pertencem à freguesia de Marvila, a zona da Encarnação está integrada na freguesia de Santa Maria 

dos Olivais, enquanto o Parque Monteiro-Mor encontra-se na freguesia do Lumiar, como mostra a 

figura 2. 

 

Figura 2 - Mapa das freguesias da região metropolitana de Lisboa, com os respectivos locais de recolha de 

amostras de terra.    Adaptado: http://limparlisboa.blogspot.com 

 

A escolha das Hortas em estudo obedece a alguns critérios. Em primeiro lugar procurou-se 

descobrir diferentes tipos de hortas urbanas na região metropolitana de Lisboa, isto é, Hortas Sociais, 

Hortas de Recreio Comunitário ou ainda Hortas Pedagógicas. Em segundo lugar pretendeu-se 

encontrar hortas que fossem relevantes e importantes para a cidade de Lisboa como “veículo” de um 

desenvolvimento urbano sustentável. Em último lugar, mas não menos importante, escolheram-se 

estas zonas de acordo com a receptividade e disponibilidade das pessoas. 
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No sentido de facilitar a organização e compreensão do trabalho, as zonas de amostragem 

foram numeradas de 1 a 4 conforme explicitado na seguinte tabela. 

 

Tabela 3 – Identificação das Hortas em estudo. 

Hortas em Estudo 

Horta 1 
Zona do Vale de Chelas – Freguesia Marvila 

Horta 2 
Zona J (Chelas) – Freguesia Marvila 

Horta 3 
Zona da Encarnação – Freguesia Santa Maria dos Olivais 

Horta 4 
Zona do Parque Monteiro-Mor – Freguesia Lumiar 

 

 

De modo a facilitar a análise e discussão dos gráficos dos resultados obtidos atribuíram-se os 

seguintes códigos às diferentes hortas em estudo: 

 Horta 1 (Vale de Chelas) – VC; 

 Horta 2 (Zona J) – ZJ; 

 Horta 3 (Encarnação) – ENC; 

 Horta 4 (Parque Monteiro-Mor) – MT. 
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5.1.1 - Horta 1 - Zona do Vale de Chelas 

O Vale de Chelas em Lisboa encontra-se na Freguesia Marvila e é reconhecido como o local 

com maior área de hortas urbanas de Lisboa. 

Trata-se de uma área semi-urbana com grandes extensões de solo não edificado que é 

aproveitado para as hortas. A actividade industrial é praticamente inexistente e o tráfego rodoviário 

bastante reduzido uma vez que se encontra afastada dos principais eixos de comunicação. Assim, os 

solos e culturas produzidas nesta área não deverão apresentar problemas de contaminação. 

 Com cerca de 15 ha de área, neste vale existem mais de 400 talhões divididos por mais de 

150 horticultores (Figura 3). É uma zona cujas hortas se encontram na categoria de Hortas Sociais, 

visto que a maioria dos trabalhadores tem poucos recursos financeiros e têm como principal objectivo 

satisfazer as próprias necessidades alimentares ou das suas famílias.   

            

Figura 3 - Vista aérea geral (esquerda) e aproximada (direita) do Vale de Chelas, com a delimitação da zona de 

hortas. Adaptação: Google Maps. 

 

O Vale de Chelas está no presente momento a ser “alvo” de um projecto da Câmara Municipal 

de Lisboa para a construção do maior espaço hortícola urbano do País. Neste projecto, serão criados 

talhões de 150 m² que serão atribuídos aos trabalhadores que já se encontravam anteriormente, mas 

também a outros trabalhadores através de um concurso público. Segundo o vereador responsável, o 

principal objectivo deste projecto é ajudar as famílias carenciadas desta região de Lisboa. 

Nesta zona foram inquiridos 11 horticultores e recolhidas um total de 23 amostras de solo, de 

11 talhões diferentes, espaçados entre si de modo a serem representativos de toda a zona.  

Após tratamento dos resultados dos inquéritos desta zona, chegou-se aos seguintes 

resultados: 

 A idade média dos horticultores é de 58 anos (idades entre os 42 e os 73 anos); 
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 54,6% dos inquiridos encontram-se reformados, 27,2% desempregados e apenas 

18,2% estão empregados; 

 A área média dos talhões é de 106 m² (áreas entre os 50 e os 180 m
2
); 

 Os horticultores destinam os produtos cultivados para o consumo próprio; 

 As culturas mais representativas são a Batata e a Cebola (ambas com 26,1%), 

seguidas da Fava (21,7%), Couve (13%), Ervilha (8,7%) e Alho (4,3%); 

 Das 23 parcelas analisadas nesta Horta, 13 estão sujeitas ao método biológico de 

produção (56,5%), enquanto as restantes 10 parcelas são sujeitas ao modo 

convencional de produção: 

 Nas 10 parcelas onde se pratica o modo convencional é aplicado ao solo 

adubo mineral, a lanço, uma vez por época cultural, na maioria das vezes na 

altura da sementeira das culturas; Em 5 destas 10 parcelas está cultivada a 

cultura da batata enquanto nas outras 5 estão cultivadas culturas como ervilha, 

fava e cebola; 

 Nas 13 parcelas sujeitas ao modo biológico de produção, os vários 

horticultores aplicam matéria orgânica e resíduos caseiros orgânicos aos solos 

como fertilizantes orgânicos; 

 As principais pragas registadas, apesar de não ultrapassarem o Nível Prejudicial de 

Ataque são: piolhos, alfinetes, caracóis e rabo-de-raposa. Entenda-se como Nível 

Prejudicial de Ataque, a densidade da população mais baixa que causará prejuízos ou 

seja a redução de produção com importância económica. (Amaro, 2003) 

 Todos os horticultores utilizam unicamente a água das chuvas como água de rega, 

armazenando-a em bidões. Um dos objectivos do actual projecto da Câmara Municipal 

de Lisboa é possibilitar o fornecimento água da rede pública para rega a todos talhões; 

  Nenhum dos inquiridos tinha realizado uma análise de terra anteriormente. 
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5.1.2 - Horta 2 – Horta Zona J (Chelas) 

A Zona J, em Chelas, encontra-se situada na freguesia de Marvila, tal como a Horta 1. É uma 

zona que apresenta bastantes espaços sem construção, principalmente entre os prédios e o viaduto 

da parte final da Avenida Marechal António de Spínola, que permitem aos vários moradores deste 

bairro a possibilidade de os aproveitarem para a criação de hortas urbanas, como demonstra a figura 

4. 

          

Figura 4 - Vista aérea geral (esquerda) e aproximada (direita) das Hortas Urbanas da Zona J em Chelas com a 

respectiva delimitação. Adaptação: Google Maps. 

 

Esta região ocupada por hortas abrange uma área com cerca de 7 ha, onde existem mais de 

150 talhões. Esta zona, tal como na Horta 1, são consideradas Hortas Sociais, pois mais uma vez o 

principal objectivo dos trabalhadores é a produção de alimentos para consumo próprio. 

Nesta zona foram realizados 7 inquéritos e recolhido um total de 19 amostras de terra, de 7 

talhões diferentes. Tentou-se escolher talhões espaçados entre si, para se obter um resultado final 

viável e representativo desta zona. 

O resultado dos inquéritos realizados foi o seguinte: 

 A média de idades dos trabalhadores é de 70 anos (idades entre os 63 e os 78 anos); 

 A percentagem de reformados é de 86% e de empregados de 14%; 

 Os talhões apresentam uma área média de 140 m² (áreas entre os 50 e os 300 m
2
); 

 O destino dos produtos cultivados é unicamente para consumo próprio dos 

trabalhadores ou das respectivas famílias; 

 As culturas com maior representatividade são: Couves (31,6%), batata (21,1%), feijão 

(15,8%), alho (10,5%), nabos (5,3%), grelos (5,3%), cebolo (5,3%) e favas (5,3%). 
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 Das 19 parcelas analisadas, 68,4%, correspondentes a 13 parcelas, estão sujeitas ao 

modo biológico de produção, enquanto nas restantes 6 (31,6%) pratica-se o modo 

convencional de produção: 

 Nas parcelas onde se segue o modo convencional de produção, aplica-se 

adubo químico como fonte de nutrientes para as plantas. Em quatro das seis 

parcelas está cultivada batata e nas restantes duas parcelas, feijão e couve; 

 As parcelas onde se pratica o modo biológico de produção há aplicação de 

matéria orgânica e resíduos caseiros orgânicos aos solos como fonte de 

nutrientes ao solo;  

 As pragas anotadas, embora sem importância negativa para as culturas foram: alfinetes, 

rabo-de-raposa e lagarta; 

 Nesta horta existe um pequeno poço que é utilizado por 29% dos inquiridos para retirar 

água para rega, enquanto os restantes 71% dos inquiridos então dependentes da água 

da chuva, armazenando-a em bidões quando necessário. A água do poço nunca foi 

analisada para averiguação da sua qualidade. 

 Nenhum dos horticultores realizou alguma análise de terra do seu talhão anteriormente. 

 

5.1.3 - Horta 3 – Zona da Encarnação 

Os talhões em estudo da zona da Encarnação encontram-se situados na freguesia Santa Maria 

dos Olivais. Localizam-se no Clube Recreativo dos Olivais e Moscavide, junto à 2ª circular. Por haver 

um terreno baldio no interior do seu espaço, a direcção deste clube possibilitou aos sócios e 

moradores vizinhos interessados, a construção de hortas neste terreno como mostra a figura 5. É 

importante referir que a proximidade destas hortas com a 2ª circular e com o aeroporto (fig. 5), pode 

trazer problemas de contaminação de metais pesados nos seus solos. 

                     

Figura 5 - Vista aérea geral (esquerda) e aproximada (direita) das Hortas Urbanas da zona da Encarnação com a 

respectiva delimitação. Adaptação: Google Maps. 
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Esta zona apresenta uma área de aproximadamente 1 ha e é constituída por 30 talhões, 

divididos por 15 pessoas. Pode ser considerada como uma Horta Social, pois o principal objectivo é a 

produção de alimentos, mas também como um espaço recreativo na medida em que os vários 

horticultores se encontram reformados e se reúnem no dia-a-dia no Clube Recreativo dos Olivais e 

Moscavide.  

Foi realizado um único inquérito e recolhidas 6 amostras de terra no total de 6 talhões 

diferentes, todas pertencentes ao mesmo horticultor. Apesar de ter sido realizado um único inquérito, 

os restantes horticultores desta zona utilizam os mesmos métodos e práticas culturais, pois os 

diversos horticultores “discutem” e debatem as melhores estratégias de produção utilizando-as todos 

por igual. Encaixam-se igualmente todos na mesma faixa etária do horticultor inquirido.  

O resultado do inquérito foi o seguinte: 

 O trabalhador tem 72 anos e encontra-se reformado, tal como os restantes horticultores 

desta zona; 

 Os talhões de onde foram recolhidas as amostras somam um total de 

aproximadamente 650 m², enquanto o tamanho médio de todos os talhões desta zona 

é de cerca de 100 m²; 

 O destino dos produtos cultivados é para consumo próprio; 

 As culturas mais representativas são: couves, alface, fava e nabiça; 

 As parcelas de onde foram recolhidas as amostras de solo estão sujeitas ao modo 

biológico de produção, sendo aplicado ao solo composto orgânico como fonte de 

nutrientes; 

 A principal praga, ainda que em pequenas proporções é a lagarta na cultura das 

couves; 

 A água de rega provém da água das chuvas; 

 O trabalhador nunca realizou qualquer análise de solo anteriormente. 

 

 

 

 

 



31 

 

5.1.4 - Horta 4 – Zona do Parque Monteiro-Mor 

O Parque Monteiro-Mor situa-se na freguesia do Lumiar, junto à Avenida Padre Cruz. Este 

parque abrange uma área total de 11 ha, dos quais 6 ha estão destinados ao jardim botânico. Neste 

jardim, cerca de 3000 m² estão reservados para a horticultura, divididos por 30 talhões (Figura 6). Os 

talhões apresentam um microclima específico devido à área significativa do jardim e às árvores de 

grande porte em seu redor, que funcionam como barreiras naturais. Estes talhões são atribuídos a 

qualquer cidadão interessado, mediante uma candidatura anual e a um acordo mútuo conforme 

explicito no Regulamento interno do Núcleo de Hortas do Parque Botânico. A grande diferença física 

destes talhões para os talhões das outras Hortas em estudo está no facto de não existirem barreiras 

ou vedações entre talhões. A zona dos talhões pode ser visitada por qualquer visitante do jardim 

botânico.  

Estes talhões estão inseridos na categoria de Hortas de Recreio Comunitário, visto serem 

talhões explorados por pessoas que em geral têm uma profissão não ligada à agricultura e que vêem 

nesta actividade agrícola uma fuga ao “stress” do dia-a-dia do trabalho profissional, uma aproximação 

ao meio rural e em segundo plano uma oportunidade para produzir uma parte dos seus próprios bens 

alimentares. Além disto, os responsáveis pelo Núcleo de Hortas do Parque organizam diversos 

workshops e seminários sobre Agricultura Biológica, com o objectivo de promover este método de 

produção nos talhões do parque, e também para fomentar interacção social entre as várias pessoas 

participantes neste projecto. 

             

Figura 6 - Vista aérea geral (esquerda) e aproximada (direita) do Parque Monteiro-Mor (amarelo) e da respectiva 

área hortícola (vermelho). Adaptação: Goolgle Maps. 

 

Foram recolhidas 8 amostras de terras de 3 talhões diferentes, e o resultado dos inquéritos foi 

o seguinte: 

 A idade média dos trabalhadores é de 43 anos (idades entre os 28 e os 59 anos); 

 A área média dos talhões é de aproximadamente 105 m²; 
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 Os produtos cultivados são destinados para consumo próprio; 

 As culturas mais representativas são: couve (25%), cebolo (25%), fava (25%), ervilha 

(12,5%) e feijão (12,5%); 

 Apenas uma das oito parcelas analisadas nesta Horta está sujeita ao modo convencional 

de produção, pois o responsável aplica, a lanço, adubo químico como fonte de 

nutrientes. Nesta parcela encontra-se a cultura da ervilha. Em todas as outras parcelas 

pratica-se o modo biológico de produção onde apenas se aplica matéria orgânica e/ou 

composto orgânico como fonte de nutrientes; 

 As principais pragas registadas, embora sem efeitos para as culturas são: lagarta e 

caracóis nas couves, e piolhos nas favas; 

 Todos os trabalhadores destes talhões têm acesso a água de rega proveniente de um 

tanque. O Núcleo de Hortas do Parque solicita às diversas pessoas que a utilização seja 

realizada segundo as técnicas mais adequadas a cada talhão e cultura cultivada de 

modo a evitar desperdícios. A água do tanque não foi sujeita a qualquer análise 

anteriormente. 

 A direcção do Parque Botânico realizou uma análise de solos, em Maio de 1989. Os 

resultados desta análise apresentam-se na figura 7. 

 

 

                         Figura 7 - Resultado da análise de terra, realizada em Maio de 1989. Fonte: Núcleo de hortas do 

Parque Botânico do Parques Monteiro-Mor 
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5.2 – Análise da fertilidade dos solos das Hortas em estudo com 

base nos resultados das análises laboratoriais e nos inquéritos 

realizados 

Para a análise da fertilidade dos solos das hortas em estudo, os resultados dos diferentes 

parâmetros de fertilidade determinados serão analisados em conjuntos com os resultados dos 

inquéritos realizados. Os parâmetros de fertilidade utilizados nesta análise serão: a) pH e 

condutividade eléctrica, b) matéria orgânica, c) catiões de troca, d) micronutrientes, e) potássio e 

fósforo extraíveis, f) azoto mineral e g) potencial de mineralização de azoto. 

 

5.2.1 - Horta 1 - Zona do Vale de Chelas 

a) pH e Condutividade Eléctrica 

 

Figura 8 - Valores do pH dos diferentes talhões em estudo da Horta 1. 

Como se pode verificar pela análise da figura 8, o valor de pH no Vale de Chelas varia entre 

os 8,19 e os 7,54, valores que indicam que estes solos são pouco alcalinos (LQRS, 2006). Há, por 

vezes, pequenas variações dentro do mesmo talhão, nomeadamente no talhão VC1, em que a 

amostra VC1-1.1 apresenta valor de pH de 8,19 enquanto a amostra VC1-1.2 tem um pH de 7,73. 

Esta variação pode dever-se ao facto de ter sido realizada uma adubação mineral na parcela 

correspondente à amostra VC1-1.2, onde estava cultivada a cultura da batata.  

Os valores de pH ligeiramente alcalinos na Horta 1 podem influenciar a fertilidade 

negativamente, pois encontram-se ligeiramente superiores aos valores de pH considerado ideal, isto 

é, entre o ligeiramente ácido e o neutro (LQRS, 2006). Este facto tem influência no comportamento 

8,19 

7,73 

7,54 

7,62 
7,66 

8,1 

7,94 

8,03 

7,96 

8,1 

7,7 

7,77 
7,72 

7,64 
7,59 

7,82 

7,58 

7,77 

7,93 

8,05 
8,11 

7,84 

8,1 

7,2 

7,4 

7,6 

7,8 

8 

8,2 

8,4 pH 

Talhões 



34 

 

dos nutrientes no solo e na actividade dos microrganismos intervenientes em processos 

fundamentais, tais como nas nitrobactérias intervenientes na nitrificação (LQARS, 2006). 

 

Figura 9 - Valores da condutividade eléctrica dos diferentes talhões em estudo da Horta 1. 

Com base na figura 9 observa-se que todos os talhões apresentam uma condutividade 

eléctrica, no extracto 1:2 (solo:água), sem efeitos salinos, isto é abaixo dos 0,4 mS/cm, com excepção 

do talhão VC7-7.1 que apresenta uma condutividade eléctrica de 0,89 mS/cm correspondente a um 

solo pouco salino (LQRS, 2006). Este valor pode ser justificado pela aplicação em excesso de 

fertilizante, causando acumulação de sais no solo. As pequenas variações verificadas nos talhões 

VC1 e VC6, ainda que sem grande influência na fertilidade do solo, devem-se igualmente ao facto de 

ter havido fertilização nas parcelas correspondentes às amostras VC1-1.2 e VC6-6.2, 

respectivamente. 

Em termos de fertilidade a parcela VC7-7.1 poderá apresentar menor fertilidade devido a uma 

maior concentração de sais do que nas restantes parcelas, o que pode vir a dificultar o 

desenvolvimento das plantas sensíveis à salinidade (LQARS, 2006). 

 

b) Matéria Orgânica 

Pela análise da figura 10 verifica-se que na Horta 1 há uma grande variação do teor de matéria 

orgânica, com valores entre os 9 e os 43,1 g M.O. kg
-1

 solo. De acordo com Alves (1986) estes 

valores correspondem a um teor muito baixo e a um teor alto, respectivamente. O talhão VC7, apenas 

com uma parcela analisada apresenta uma concentração média de matéria orgânica, correspondente 

a 21,9 g M.O. kg
-1

 solo. Os talhões VC2, VC3, VC8 e VC11 não apresentam variações significativas 

do teor de matéria orgânica nas respectivas parcelas analisadas. As parcelas do talhão VC2 têm um 

teor alto enquanto as parcelas dos talhões VC3, VC8, e VC11 apresentam um teor médio (Alves, 

1986). O facto das variações verificadas nas parcelas dos talhões referidos serem inexpressivas, 
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deve-se ao facto dos horticultores optarem pelo mesmo modo de produção em todas as parcelas do 

seu talhão, isto é, todas as parcelas com modo de produção biológico (caso dos talhões VC2, VC3 e 

VC8) ou todas as parcelas com modo convencional de produção (caso do talhão VC11). 

Independentemente do modo de produção escolhido, a quantidade de fertilizante aplicado (orgânico 

ou mineral) foi semelhante nas várias parcelas dos talhões em questão. 

 

Figura 10 – Concentrações de Matéria Orgânica nos diferentes talhões em estudo da Horta 1. 

Nos restantes talhões (VC1, VC4, VC5, VC6, VC9 e VC10) verificam-se variações 

consideráveis do teor de matéria orgânica nas respectivas parcelas. Estas variações podem ser 

resultado de vários factores. O principal factor a referir é a utilização de diferentes modos de 

produção dentro do mesmo talhão. Nas parcelas em que se recorreu ao método biológico de 

produção utilizou-se apenas matéria orgânica (restos de culturas) e lixo orgânico como fertilizantes, 

enquanto nas parcelas onde se realizou o modo convencional de produção fizeram-se fertilizações 

utilizando adubos minerais ou adubo minerais juntamente com matéria orgânica. Neste caso a 

quantidade de matéria orgânica aplicada foi sempre inferior à quantidade de matéria orgânica 

aplicada no método biológico. Outro factor que pode ter influência nas variações verificadas é não 

haver controlo por parte dos horticultores dos níveis de matéria orgânica aplicada, e por conseguinte 

dos nutrientes no solo. Por último estas variações podem ser consequência de possíveis rotações ou 

não rotações das culturas entre as várias parcelas do talhão. 

Em termos de fertilidade, o teor de matéria orgânica indica que as parcelas VC4-4.3, VC6-6.2, 

VC9 -9.1 e VC10-10.1 apresentam uma menor fertilidade e produtividade devido ao baixo teor de 

matéria orgânica.  
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c) Catiões de Troca 

 

Figura 11 – Concentração dos catiões de troca (Na⁺, K⁺ e Mg²⁺) nos vários talhões da Horta 1. 

 
 
 
 

 

Figura 12 – Concentração do cálcio de troca (Ca²⁺) dos vários talhões da Horta 1. 
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Figura 13 - Razão Ca
2+

:Mg
2+

 dos vários talhões da Horta 1. 

Após análise das figuras 11, 12 e 13 pode-se afirmar que os teores de cálcio de troca 

encontram-se bastante elevados relativamente aos teores das restantes bases de troca. 

Em relação aos catiões de troca sódio, potássio e magnésio é possível verificar que existem 

algumas variações entre talhões e entre parcelas do mesmo talhão. Para o sódio os talhões VC1 e 

VC11 apresentam teores altos nas suas parcelas enquanto os talhões VC7, VC8 e VC10 têm valores 

médios de acordo com Alves (1986). Nos restantes talhões é possível verificar nas respectivas 

parcelas variações dos teores deste catião de troca. O potássio apresenta-se com teores baixos nas 

parcelas do talhão VC1, altos no talhão VC7 e muito altos no talhão VC3, sendo que nos restantes 

talhões variam ao longo das suas parcelas (Alves, 1986). Já no caso do magnésio, os talhões que 

mostram teores baixos deste catião de troca são o VC1 e o VC6, os teores médios aparecem nas 

parcelas dos talhões VC3, VC4, VC7, VC8 e VC11, e nos restantes existem variações dos teores 

(Alves, 1986). 

As variações dos teores de catiões de troca verificadas nos talhões podem derivar de 

diferentes culturas existentes nas parcelas dos vários talhões, pois cada cultura absorve os diferentes 

nutrientes em diferentes quantidades. Por outro lado poderá ter influência os diferentes modos de 

produção praticados dentro de um talhão e entre talhões (LQARS, 2006). 

Os nutrientes cálcio e magnésio competem entre si pelos locais de adsorção no solo e 

absorção pelas raízes, devido às suas propriedades químicas próximas (raio iónico, valência, grau de 

hidratação e mobilidade). Por esta razão, a presença de um pode dificultar os processos de adsorção 

e absorção do outro, o que acontece correntemente com os catiões de troca Ca
2+

 e Mg
2+

 (Medeiros et 

al., 2008). Por este motivo, avaliou-se no presente estudo a razão Ca:Mg para os diferentes solos das 

diferentes hortas em estudo. Segundo estudos recentes as relações ideais de Ca:Mg para as plantas 

estão entre 4:1 e 8:1 (Medeiros et al., 2008). Verifica-se então na figura 13 que a razão Ca:Mg 

apresenta valores bastante elevados, com base em Medeiros et al. (2008), o que representa 
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condições desfavoráveis para a nutrição da planta em magnésio (particularmente no talhão VC6), 

devido aos elevados teores de cálcio de troca presentes nos vários talhões da Horta 1.  

Em termos de fertilidade, pode dizer-se que para estes valores o factor mais limitante é o facto 

da razão Ca:Mg de troca ser muito elevada, podendo conduzir a problemas de deficiência de 

magnésio nas diferentes culturas. Será por isso recomendável a aplicação de magnésio aos solos, na 

forma de sais (por exemplo o sulfato de magnésio), de modo a baixar a razão Ca:Mg de troca. 

 

d) Micronutrientes 

 

Figura 14 – Concentração dos micronutrientes estudados presentes nos solos dos talhões da Horta 1. 

Após observação e análise da figura 14 verifica-se que as concentrações de ferro encontram-

se no domínio da classe de fertilidade muito alta em todos os talhões da Horta 1, excepto no caso do 

talhão VC7 em que a concentração de ferro pertence à classe de fertilidade alta (LQARS, 2006). 

O zinco, na maioria das parcelas dos vários talhões encontra-se em concentrações muito 

elevadas (classe de fertilidade muito alta) com excepção das parcelas VC5-5.2, VC9-9.1, VC10-10.1 

e VC11-11.1 que apresentam quantidades pertencentes à classe de fertilidade alta (LQARS, 2006). 

Nestas parcelas além de ter sido seguido o modo convencional de produção com aplicação de 

fertilizantes minerais, a quantidade de matéria orgânica presente é menor do que nas outras parcelas 

do mesmo talhão. 

A concentração de manganês apresenta variações consideráveis nas parcelas dos talhões 

VC5 e VC10 enquanto nos restantes talhões este elemento encontra-se em quantidades 

relativamente semelhantes nas respectivas parcelas (classe de fertilidade média). No talhão VC5, a 
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10.1 contém 11,71 mg Mn kg
-1

 solo (classe de fertilidade baixa), mas a parcela VC10-10.2 apresenta 

27,01 mg Mn kg
-1

 solo (classe de fertilidade média) (LQARS, 2006). 

O cobre existe nos solos da Horta 1 em concentrações entre as classes de fertilidade média 

mas principalmente alta, e excepcionalmente muito alta (parcelas VC2-2.1 e VC2-2.3) (LQARS, 

2006). Todos os talhões, à excepção do VC2 e do VC10, apresentam uma variação pequena da 

quantidade de cobre nas suas parcelas. 

No que diz respeito ao teor de micronutrientes na fertilidade, pode concluir-se que de uma 

maneira geral todos os talhões apresentam concentrações elevadas para estes nutrientes. Assim 

sendo não serão de esperar deficiências destes nutrientes. Por outro lado é conveniente salientar o 

facto de algumas parcelas apresentarem valores muito elevados de concentrações de cobre extraível 

que poderá estar associado a algum tratamento fitossanitário com cobre, que pode resultar 

eventualmente em certos problemas de toxicidade para as plantas. 

 

e) Potássio e Fósforo Extraíveis 

 

Figura 15 - Concentrações de potássio e fósforo extraíveis dos solos dos talhões da Horta 1. 

A figura 15 representa as concentrações de potássio e fósforo extraíveis, nas formas K2O e 

P2O5 respectivamente, pelas plantas do solo. Após a sua análise, é possível verificar que ambos os 

elementos estão disponíveis em concentrações muito elevadas para as plantas, variando o potássio 

entre os 107 e os 680 mg K₂O kg
-1

 solo (classes de fertilidade alta e muito alta respectivamente) e o 

fósforo variando entre os 78,9 e os 1753 mg P₂O₅ kg
-1

 solo (respectivamente classe de fertilidade 

média e muito alta) (LQARS, 2006). 
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No caso do potássio, os talhões VC1, VC6 e VC10 têm este elemento disponível para as 

plantas em concentrações entre os 101 e os 200 mg K₂O kg
-1

 solo, logo pertencentes à classe de 

fertilidade alta. Os talhões VC2, VC3 e VC7 são os que apresentam maiores concentrações de 

potássio extraíveis, com valores bem superiores a 200 mg K₂O kg
-1

 solo em todas as suas parcelas 

(classe de fertilidade muito alta), possivelmente devido ao teor de matéria orgânica nos dois primeiros 

talhões e à aplicação de adubo composto no terceiro talhão. Os restantes talhões apresentam 

variação nas classes de fertilidade entre a alta e a muito alta nas suas parcelas, ainda que não muito 

expressivas (LQARS, 2006). 

Em relação ao fósforo é possível observar resultados semelhantes aos do potássio. O talhão 

VC7 mas principalmente os talhões VC2 e VC3 são os que têm maiores concentrações de fósforo 

disponível para as plantas. No talhão VC3 verifica-se no entanto uma grande variação da 

concentração nas suas parcelas. A parcela VC3-3.1 apresenta uma concentração de 1128 mg P₂O₅ 

kg
-1

 solo enquanto a parcela VC3-3.2 tem 1753 mg P₂O₅ kg
-1

 solo disponíveis para a planta. Esta 

variação pode ser resultado das culturas existentes, visto o modo biológico de produção ser utilizado 

nas duas parcelas (onde a quantidade de matéria orgânica é semelhante), pois na primeira parcela 

estavam cultivadas couves enquanto na segunda estavam favas. No talhão VC9 é possível 

igualmente verificar uma variação expressiva de fósforo disponível para a planta. Na primeira parcela 

a quantidade de fósforo extraível é de 78,9 mg P₂O₅ kg
-1

 solo (classe de fertilidade média) e na 

segunda parcela é de 602,3 mg P₂O₅ kg
-1

 solo (classe de fertilidade muito alta) (LQARS, 2006). Esta 

variação deve-se ao facto de na primeira parcela ter havido uma adubação mineral apenas com 

adubo azotado aliado a uma baixa percentagem de matéria orgânica, enquanto na segunda parcela a 

quantidade de matéria orgânica é mais elevada. 

Em termos de fertilidade, estes nutrientes estão disponíveis para as plantas em quantidades 

elevadas, proporcionando assim um bom crescimento e desenvolvimento das plantas. Visto as 

quantidades disponíveis serem no geral bastante elevadas torna-se igualmente necessário controlar 

estas quantidades para que as plantas não entrem em consumo de luxo, isto é absorverem 

quantidades para além das suas necessidades (LQARS, 2006). 

 

f)  Azoto Mineral 

No acto da recolha de amostras de terra na Horta 1, verificou-se que todas as parcelas já 

tinham sido sujeitas às adubações, orgânicas ou minerais, conforme o modo de produção utilizado. 

Os valores das concentrações de NH4
+
 e de NO3

-
 podem ser consultados no Anexo III para todas as 

hortas em estudo. 

Como se pode observar na figura 16, a concentração de azoto mineral é consideravelmente 

superior nas parcelas VC1-1.2, VC6-6.2 e VC7-7.1 do que nas restantes. O que se verifica é que 
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nestas parcelas a quantidade de azoto mineral é bastante superior ao das restantes parcelas da 

Horta 1, pois foram adubadas com adubos minerais. 

 

Figura 16 - Concentração de azoto mineral nos solos dos talhões da Horta 1. 

No talhão VC1, na amostra VC1-1.1 recorreu-se ao modo biológico de produção, enquanto na 

amostra VC1-1.2 aplicou-se o modo de produção convencional. No talhão VC6 observa-se uma 

considerável variação do teor de azoto mineral entre as duas parcelas, variação essa que em 

condições normais não aconteceria devido ao uso do mesmo modo de produção (quantidade de 

adubo aplicada é semelhante) e de se encontrarem cultivadas leguminosas em ambas as parcelas. 

Acontece que após a aplicação de adubo mineral na parcela VC6-6.1 ocorreu uma elevada 

precipitação, provocando uma eventual lixiviação de nitrato, enquanto a parcela VC6-6.2 só foi 

adubada após a referida precipitação, não tendo havido por isso lixiviação do nitrato, permanecendo 

então no solo desta parcela. O talhão VC7 foi inadequadamente sujeito a uma adubação mineral 

intensa, pois a cultura da cebola não requer grandes quantidades de azoto, estando por isso o nitrato 

desta parcela sujeito à lixiviação. 

É possível concluir que as parcelas que apresentam maiores quantidades de azoto mineral são 

susceptíveis de serem mais produtivas, caso não ocorra lixiviação de nitrato em situações de forte 

precipitação. 

 

g) Potencial de Mineralização de Azoto 

O potencial de mineralização, determinado através do ensaio de incubação anaeróbio de curta 

duração, permite estimar a quantidade de azoto orgânico do solo que pode ser potencialmente 

disponibilizado para as plantas após a sua mineralização. Este indicador permite ainda estimar o 

processo oposto de imobilização de azoto mineral. Para este ensaio escolheu-se ao acaso uma 

parcela de cada talhão da Horta 1. 
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Figura 17 – Valores do Potencial de mineralização em mg kg
-1

 solo (azul) e valores em percentagem do azoto 

orgânico mineralizado (laranja) nos solos da Horta 1. 

Pela análise da figura 17, observa-se que as parcelas VC3-3.2 e VC7-7.1 são as que 

apresentam maior potencial de mineralização, com 25,82 e 31,12 mg N kg
-1

 solo respectivamente. 

Verifica-se também que as parcelas VC7-7.1 e VC10-10.1 são as que apresentam maiores 

percentagens de azoto orgânico mineralizado com percentagens de 2,51 e 2,47% respectivamente. 

Em termos de fertilidade, as parcelas que apresentam maiores valores do potencial de 

mineralização são à partida as parcelas que melhor fertilidade têm pois haverá maior disponibilidade 

de azoto mineral. 

Comparando os resultados obtidos por Patra et al. (1999) com os resultados obtidos no 

presente estudo, verifica-se que estes apresentam valores de potencial de mineralização inferiores 

aos do primeiro, embora seja de referir que o estudo de Patra et al. (1999) foi realizado num solo de 

pastagem enquanto o presente estudo foi realizado em solo com culturas anuais. 
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5.2.2 - Horta 2 – Zona J (Chelas) 

a) pH e Condutividade 

 

Figura 18 - Valores do pH dos diferentes talhões em estudo da Horta 2. 

Verifica-se, após observação da figura 18 que os valores de pH dos solos da Horta 2 variam 

entre os 7,74 e os 8,45, valores que indicam que os solos são pouco alcalinos (LQRS, 2006). 

Tal como na Horta 1, nas parcelas onde ocorreram adubações minerais verifica-se que houve 

um abaixamento do valor de pH em relação às parcelas onde não houve aplicação destes adubos. 

Este facto é bem perceptível no talhão ZJ1, onde a parcela ZJ1-1.3, que foi sujeita a uma adubação 

química, apresenta o menor valor de pH deste talhão. No talhão ZJ3 em que foi aplicado adubo 

mineral em todas as parcelas, registam-se os valores mais baixos de pH de toda a horta 2. Nos 

restantes talhões ocorrem variações que não são relevantes, mantendo-se o valor de pH 

relativamente constante nas parcelas dos vários talhões.  

No que diz respeito à influência na fertilidade dos solos da Horta 2, considera-se que os teores 

de pH encontram-se ligeiramente superiores ao ideal, podendo haver algumas influências negativas 

na absorção de nutrientes por parte das plantas, baixando por isso a fertilidade e por conseguinte a 

produtividade (LQARS, 2006).  

Pela figura 19 é possível afirmar que os solos da horta 2 têm uma condutividade eléctrica sem 

efeitos salinos, pois com excepção da condutividade eléctrica da parcela ZJ3-3.3, que se encontra 

ligeiramente superior a 0,4 mS/cm, todas as outras parcelas apresentam uma condutividade eléctrica 

inferior aos 0,4 mS/cm (LQARS, 2006). 
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Figura 19 - Valores da condutividade eléctrica dos diferentes talhões em estudo da Horta 2. 

O talhão ZJ3 é o que apresenta maiores valores de condutividade eléctrica pois além de ter 

sido aplicado adubo químico em todas as suas parcelas houve aplicação de sulfato de cobre na 

parcela ZJ3-3.1 para combater o míldio presente na cultura da batata. A aplicação de adubo químico 

nas parcelas ZJ1-1.3, ZJ2-2.1 e ZJ8-8.1, resultou num aumento da condutividade eléctrica nestas 

parcelas em relação às parcelas dos respectivos talhões, como se pode observar na figura 19. 

Em termos de fertilidade pode considerar-se que os valores da condutividade eléctrica dos 

solos da Horta 2 são valores normais que não vão afectar de forma negativa o desenvolvimento das 

culturas presentes. 

 

b) Matéria Orgânica 

Após observação e análise da figura 20, verifica-se que na Horta 2 os valores do teor de 

matéria orgânica variam entre as 14 e as 33 g M.O. kg
-1

 solo, isto é entre a classificação baixa e 

média (Alves, 1986). 

Os talhões ZJ2, ZJ3, ZJ4, ZJ6 e ZJ7 apresentam uma concentração média de matéria orgânica 

nas suas parcelas, não havendo variações significativas entre parcelas de cada talhão, o que indica 

que a quantidade aplicada de matéria orgânica foi semelhante em todas as parcelas de cada talhão, 

independentemente do modo de produção utilizado em cada parcela. O talhão ZJ8 apresenta em 

ambas as parcelas uma concentração baixa mas semelhante de matéria orgânica. Na parcela ZJ8-8.1 

o modo de produção utilizado foi o convencional, com a aplicação de adubo mineral, ao contrário da 

parcela ZJ8-8.2 em que modo de produção empregue foi o biológico, pelo que seria aconselhável 

nesta parcela uma maior aplicação de matéria orgânica. No talhão ZJ1 observa-se a maior variação 

do teor de matéria orgânica, com as parcelas ZJ1-1.1 e ZJ1-1.4 a possuírem uma concentração 

pertencente à classe baixa e com as parcelas ZJ1-1.2 e ZJ1-1.3 pertencentes à classe média. Com a 
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aplicação de adubo químico na parcela ZJ1-1.3 seria novamente aconselhável a aplicação de maior 

quantidade de matéria orgânica nas restantes parcelas do talhão ZJ1 (Alves, 1986). 

 

Figura 20 - Concentrações de Matéria Orgânica nos diferentes talhões em estudo da Horta 2. 

No que diz respeito à fertilidade, considera-se que as concentrações de matéria orgânica são 

nalguns casos insuficientes para se obter uma boa fertilidade, sendo por isso recomendável uma 

aplicação de maiores quantidades de matéria orgânica em todas as parcelas mas principalmente nas 

parcelas em que se recorre ao modo de produção biológico, de modo a haver uma concentração de 

matéria orgânica superior a 41 g kg
-1

 solo, isto é correspondente a uma classificação alta (Alves, 

1986). 

 

c) Catiões de Troca 

 

Figura 21 – Concentração dos catiões de troca (Na⁺, K⁺ e Mg²⁺) nos solos dos vários talhões da Horta 2. 
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Figura 22 – Concentração de cálcio de troca (Ca²⁺) nos solos dos vários talhões da Horta 2. 

 

Figura 23 – Razão Ca:Mg
 
dos solos dos vários talhões da Horta 2 

Após análise das várias figuras referentes aos catiões de troca (21, 22 e 23), verifica-se que a 

quantidade de cálcio de troca se encontra bastante alta. Os seus valores variam desde os 17,22 cmol 

(+) kg
-1

 solo do talhão ZJ4 (classificação alta, sendo este o único talhão com esta classificação), até 

aos 42,34 cmol (+) kg
-1

 solo da parcela ZJ6-6.1 que corresponde a uma classificação muito alta, tal 

como nos restantes talhões (Alves, 1986). 

O sódio varia entre os 0,11 cmol (+) kg
-1

 solo (classificação baixa) até aos 0,81 cmol (+) kg
-1

 

solo (classificação alta). (Alves, 1986) Verificam-se algumas variações desta base de troca em certos 

talhões nomeadamente no talhão ZJ1 e no talhão ZJ6. No talhão ZJ1 observa-se um aumento 

considerável na quantidade de sódio na parcela ZJ1-1.3 devido à adubação mineral efectuada nesta 

parcela, enquanto no talhão ZJ6 a parcela ZJ6-6.1 tem uma quantidade relativamente superior (0,81 

cmol(+) kg
-1

 solo) à da segunda parcela (0,33 cmol(+) kg
-1
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diferentes necessidades em sódio das culturas existentes, visto em ambas as parcelas o modo de 

produção utilizado ter sido o biológico, com valores semelhantes de matéria orgânica. 

O potássio apresenta valores entre os 0,25 cmol (+) kg
-1

 solo (classificação baixa) até aos 1,59 

cmol (+) kg
-1

 solo (classificação muito alta). Os talhões ZJ2 e ZJ6, expõem valores classificados como 

muito altos em todas as suas parcelas. Nos talhões ZJ1 e ZJ3 verificam-se variações em certas 

parcelas. Na parcela ZJ1-1.3 o valor de potássio é de 1,41 cmol (+) kg
-1

 solo, pertencente à 

classificação muito alta enquanto nas parcelas ZJ1-1.1 e ZJ1-1.2 os valores de potássio estão 

incluídos na classificação alta, e na parcela ZJ1-1.4 à classificação baixa. Esta variação advém da 

adubação mineral na parcela ZJ1-1.3. No talhão ZJ3 verifica-se uma quantidade de potássio de 1,53 

cmol (+) kg
-1

 solo (classificação muito alta) na parcela ZJ3-3.2 enquanto nas restantes os valores 

estão incluídos na classificação alta. Visto todas as parcelas do talhão ZJ3 terem sido adubadas a 

lanço, a justificação desta variação pode ter resultado de uma não uniforme aplicação de adubo em 

todas as parcelas, podendo ter havido, por lapso, uma maior aplicação de adubo mineral na parcela 

ZJ3-3.2 do que nas restantes (Alves, 1986). 

O magnésio é o catião de troca que menos variação apresenta entre os vários talhões. Varia 

desde os 0,98 cmol (+) kg
-1

 solo (classificação baixa) até aos 2,38 cmol (+) kg
-1

 solo (classificação 

média). (Alves, 1986) Os talhões ZJ4 e ZJ8 apresentam ambos nas suas parcelas valores 

classificados como baixos e nos restantes talhões verificam-se nas suas parcelas valores de 

classificação média (Alves, 1986). Nenhum dos talhões apresenta grande variação do valor desta 

base de troca nas suas parcelas. 

Com análise da figura 23 é possível verificar que a razão Ca:Mg tem valores muito elevados 

para todos os talhões, isto é valores superiores a 8, sendo novamente o factor mais limitativo 

(LQARS, 2006). É possível concluir então, com base nestes valores, que é uma relação desfavorável 

para a nutrição da planta em magnésio. De modo a melhorar a fertilidade destes solos é 

recomendável a aplicação de sulfato de magnésio para que haja uma redução do valor da razão 

Ca:Mg. 

 

d) Micronutrientes 

O ferro é o micronutriente que aparece em maiores concentrações nos solos da Horta 2. Com a 

excepção dos talhões ZJ2 e ZJ4, que apresentam valores de concentração de ferro com classe de 

fertilidade alta, todos os outros talhões apresentam concentrações deste micronutriente pertencentes 

à classe de fertilidade muito alta, não havendo variações expressivas entre as parcelas dos vários 

talhões (LQARS, 2006). 
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Figura 24 – Concentração dos micronutrientes (Fe, Mn, Cu, Zn) presentes nos solos dos talhões da Horta 2. 

O zinco segue o exemplo do ferro, no sentido em que todos os talhões apresentam 

concentrações elevadas deste micronutriente, isto é superiores a 10 mg Zn kg
-1

 solo. Em todos os 

talhões os valores de zinco estão assim integrados na classe de fertilidade muito alta, não havendo 

grandes variações dentro de cada talhão (LQARS, 2006). 

Em relação ao cobre, existem algumas variações quanto à sua concentração nos diferentes 

talhões. Os talhões ZJ3, ZJ7 e ZJ8 apresentam, em todas as suas parcelas, concentrações 

superiores a 15 mg Cu kg
-1

 solo que significa que estão na classe de fertilidade muito alta e o talhão 

ZJ4, com uma só parcela, apresenta um valor de classe de fertilidade alta. O talhão ZJ1 apresenta 

valores de concentração na ordem da classe de fertilidade média nas três primeiras parcelas 

enquanto a quarta parcela o valor encontra-se na classe de fertilidade alta. O talhão ZJ2 apresenta 

valores de classe de fertilidade alta na primeira, segunda e quarta parcela, enquanto a terceira 

apresenta uma classe de fertilidade média. No talhão ZJ6 é possível verificar na primeira parcela uma 

classe de fertilidade média e na segunda parcela uma classe de fertilidade alta (LQARS, 2006). 

No que diz respeito ao manganês, é possível apurar que não há grandes variações na 

concentração deste micronutriente dentro de cada talhão. Nos talhões ZJ3, ZJ4, ZJ6, e ZJ8 as 

concentrações encontram-se incluídas na classe de fertilidade média. O talhão ZJ2 mostra valores de 

classe de fertilidade alta. No talhão ZJ1 há diferenças nas classes de fertilidade, embora os valores 

de manganês das várias parcelas sejam semelhantes. Na primeira e quarta parcela as concentrações 

indicam uma classe de fertilidade baixa, enquanto a segunda e terceira, uma classe de fertilidade 

média. Já em relação ao talhão ZJ7, a primeira e terceira parcela têm uma classe de fertilidade média 

e na segunda uma classe de fertilidade alta (LQARS, 2006). 

Em termos de fertilidade, pode concluir-se que os solos da Horta 2 não deverão sofrer qualquer 

deficiência destes micronutrientes pois encontram-se valores elevados das suas respectivas 

concentrações. 
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e) Potássio e Fósforo Extraíveis 

 

Figura 25 – Concentração de potássio e fósforo extraíveis pela planta dos solos dos talhões da Horta 2. 

Pela figura 25, é possível verificar que ambos os nutrientes, potássio e fósforo se encontram 

bastante disponíveis para as plantas. Estes elevados valores de fósforo e potássio disponíveis para 

as plantas podem ter sido resultado de várias adubações sucessivas ao longo dos anos com adubos 

compostos nestes solos.  

A concentração de fósforo varia entre os 169,9 mg P₂O₅ kg
-1

 solo da parcela ZJ1-1.1 e os 1218 

mg P₂O₅ kg
-1

 solo da parcela ZJ6-6.2, que correspondem a classes de fertilidade alta e muito alta, 

respectivamente. A parcela ZJ1-1.1 é a única parcela da Horta 2 que apresenta uma classe de 

fertilidade alta, tendo todas as restantes uma classe de fertilidade muito alta (superior a 200 mg P₂O₅ 

kg
-1

 solo) (LQARS, 2006). 

No caso do potássio todos as parcelas apresentam um valor semelhante da concentração de 

K₂O, superior a 200 mg kg
-1

 solo, isto é de classe de fertilidade muito alta (LQARS, 2006). 

Após a comparação dos dois nutrientes é de realçar que apenas no talhão ZJ1 os valores de 

potássio e fósforo são da mesma ordem de grandeza, pois em todos os outros talhões o fósforo 

existe em maiores concentrações disponíveis para as plantas do que o potássio. 

Em termos do efeito que estes nutrientes têm sobre a fertilidade pode afirmar-se ambos os 

nutrientes têm um efeito muito positivo na fertilidade pois ambos se encontram bastante disponíveis 

para as plantas. Apesar disto é necessário ter algum cuidado com estes valores elevados pois as 

plantas podem entrar facilmente em regime de consumo de luxo, isto é, absorver estes nutrientes em 

concentrações superiores aquelas de que necessita, sem que haja reflexo no crescimento (LQARS, 

2006). 
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f) Azoto Mineral 

 

Figura 26 - Concentração de azoto mineral nos solos dos vários talhões da Horta 2. 

A figura 26 indica a concentração de azoto mineral dos solos da Horta 2. É possível verificar 

que as parcelas que têm maior concentração de azoto mineral, ou foram adubadas quimicamente ou 

têm elevados teores de matéria orgânica. Todas as parcelas apresentam um valor quase 

insignificante de ião amónio (Anexo III) pelo que se pode afirmar que o adubo mineral aplicado nas 

parcelas em que se recorreu ao modo convencional de produção foi um adubo nítrico.  

As parcelas ZJ1-1.3, todas as parcelas do talhão ZJ3, e a parcela ZJ8-8.1, são as que 

apresentam maiores concentrações de azoto mineral nos seus solos devido a uma intensa adubação 

mineral efectuada pelos horticultores. No talhão ZJ2, nomeadamente na primeira parcela também 

houve uma adubação mineral, daí o ligeiro aumento verificado nesta parcela em relação às restantes 

parcelas deste talhão. Apesar disto, verifica-se que a parcela ZJ2-2.1 possui uma concentração muito 

menor de azoto mineral do que as restantes parcelas onde houve adubação mineral, que pode ter 

resultado de vários factores: nesta parcela a adubação mineral não foi tão intensa como nas 

restantes parcelas onde houve adubação mineral; grande parte do azoto mineral já tinha sido 

absorvido pela cultura na altura da recolha da amostra de terra; ou pode ter havido lixiviação do ião 

nitrato devido a possíveis precipitações. No caso do talhão ZJ7 verificam-se igualmente valores 

elevados de azoto mineral, embora não tenha havido qualquer adubação mineral. Este facto é 

justificado pelo elevado teor de matéria orgânica aplicada neste talhão. 

Em conclusão as parcelas que apresentam maiores concentrações de azoto mineral podem 

considerar-se as mais produtivas pois as plantas têm maiores quantidades de azoto mineral à sua 

disposição promovendo assim o seu crescimento e desenvolvimento. 
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g) Potencial de Mineralização de Azoto 

 

Figura 27 - Valores do Potencial de mineralização em mg kg
-1

 solo (Azul) e valores em percentagem do azoto 

orgânico mineralizado (Vermelho) nos solos da Horta 2. 

Pela análise da figura 27, verifica-se que a parcela que apresenta maior potencial de 

mineralização é a parcela ZJ3-3.1 apresentando igualmente a maior percentagem de azoto orgânico 

mineralizado. A parcela que apresenta menor valor de potencial de mineralização é a ZJ8-8.2 que 

corresponde à parcela, das escolhidas para este ensaio, a que apresenta menor teor de matéria 

orgânica. Um dado curioso verifica-se na parcela ZJ4-4.1, que embora apresente o segundo valor 

mais elevado de potencial de mineralização apresenta a segunda menor percentagem de azoto 

orgânico mineralizado devido ao elevado valor de azoto orgânico presente nesta parcela. 

Em termos de fertilidade considera-se que as parcelas ZJ3-3.1 e ZJ4-4.1 são as parcelas onde 

deverão haver maiores disponibilidades de azoto para as plantas. 

Em relação aos valores obtidos por Patra et al. (1999), os valores do presente estudo são 

inferiores aos primeiros. 

 

 

 

 

 

1,16 

1,29 

1,89 

0,93 

1,16 1,14 

0,82 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

0 

5 

10 

15 

20 

25 
% N org Mineralizado 

Potencial 
de 

Mineralização 
(mg/kg solo) 

Potentcial de mineralização (mg N kg-1) Potentcial de mineralização (% de N organico) 



52 

 

5.2.3 - Horta 3 – Encarnação 

a) pH e Condutividade Eléctrica 

 

 

 

Figura 28 – Valores da condutividade eléctrica (vermelho) e do pH (azul) dos talhões em estudo da Horta 3. 

Os talhões em estudo da Horta 3 apresentam uma variação mínima do valor de pH entre eles, 

como se pode verificar pela figura 28, devido ao mesmo modo de produção, o biológico. Varia entre 

os 7,45 e os 7,85, estando por isso na fronteira entre solos neutros e solos pouco alcalinos (LQRS, 

2006). Visto serem valores próximo da neutralidade, pode-se considerar um bom pH em termos de 

fertilidade e produtividade, propício para uma boa absorção de nutrientes por parte das plantas 

(LQARS, 2006). 

A condutividade eléctrica dos solos da Horta 3, tal como o pH, apresenta valores que variam 

muito pouco entre si, como se pode observar pela figura 28. A variação vai desde os 0,165 mS / cm 

até aos 0,318 mS / cm, sendo por isso solos sem efeitos salinos, não provocando por conseguinte 

alterações negativas no crescimento das plantas mais sensíveis aos sais (LQRS, 2006). 
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b) Matéria Orgânica 

 

Figura 29 - Concentrações de matéria orgânica nos diferentes talhões em estudo da Horta 3. 

 

Como é possível verificar na figura 29, existe alguma variação nas concentrações de matéria 

orgânica existente nos solos da Horta 3. Variam entre 36 g M.O. kg
-1

 solo e 91,2 g M.O. kg
-1

 solo. Nos 

talhões ENC-1.1, ENC-1.2 e ENC-1.6 as concentrações de matéria orgânica são muito elevadas 

correspondentes por isso a uma classificação de muito altas (Alves, 1986). Os talhões ENC-1.3 e 

ENC-1.4 apresentam uma classificação do teor de matéria orgânica alta, com aproximadamente 44 e 

56 g M.O. kg
-1

 solo respectivamente, enquanto a parcela ENC-1.5 uma classificação média com um 

teor de 36 g M.O. kg
-1

 solo (Alves, 1986). As concentrações elevadas de matéria orgânica nestes 

solos podem ser justificadas pela elevada presença de sebes e arbustos, dispostas em redor das 

várias parcelas, que servem de protecção das mesmas. O horticultor utiliza a vasta folhagem destes 

arbustos para realizar compostagem de modo a obter composto orgânico para aplicar aos solos como 

fertilizante orgânico fonte de nutrientes. 

Para a fertilidade e produtividade dos solos, estes teores de matéria orgânica são benéficos. 

Vai haver por isso, entre outros factores, uma boa capacidade de retenção de água e de adsorção de 

nutrientes, aumentando igualmente a drenagem e arejamento do solo (Varennes, 2003). 
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c) Catiões de Troca 

 

Figura 30 - Concentração dos catiões de troca (Na⁺, K⁺ e Mg²⁺) dos solos dos talhões da Horta 3. 

 

 

 

Figura 31– Concentração do cálcio de troca dos solos dos talhões da Horta 3. 
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Figura 32 – Razão Ca:Mg dos solos dos talhões da Horta 3. 

Após análise das três figuras anteriores (30, 31 e 32) observa-se que o cálcio de troca revela 

valores muito elevados nos vários talhões da Horta 3. Todos os talhões apresentam uma 

concentração de cálcio de troca superior a 20 cmol (+) kg
-1

 solo, obtendo portanto uma classificação 

de muito alta (Alves, 1986). 

O sódio é o catião de troca que apresenta maior variação ao longo dos vários talhões. O 

primeiro talhão apresenta uma classificação muito alta, o segundo, o terceiro e o sexto, uma 

classificação baixa e por fim o quarto talhão com uma classificação média (Alves, 1986). 

O potássio expõe uma classificação alta em todos os talhões, excepto no terceiro talhão que 

apresenta uma classificação média (Alves, 1986). 

O magnésio revela uma classificação média em todos os talhões (Alves, 1986). 

Na figura 32 é possível verificar que a razão Ca:Mg tem uma classificação muito alta em todos 

os talhões, visto apresentarem valores superiores a 8. Este fenómeno é prejudicial para a nutrição 

das plantas em magnésio (LQARS, 2006). 

Em termos de fertilidade, devido aos elevados valores da razão Ca:Mg podem ocorrer 

problemas de carência de magnésio nas diferentes culturas. Para melhorar então a fertilidade destes 

solos em termos das bases de troca será recomendável a aplicação de sulfato de magnésio de modo 

a reduzir-se a razão Ca:Mg para promover a absorção de magnésio por parte das plantas. 

 

d) Micronutrientes 

Verifica-se pela figura 33, que o ferro encontra-se em concentrações elevadas (superiores a 80 

mg kg
-1

 solo) nos vários talhões da Horta 3, correspondentes à classe de fertilidade muito alta 

(LQARS, 2006). 
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Figura 33 – Concentração dos micronutrientes presentes nos solos dos talhões da Horta 3. 

Tal como no ferro, o zinco também se encontra com valores muito elevados nos talhões da 

Horta 3. Todos os talhões apresentam valores de zinco muito superiores a 10 mg kg
-1

 solo, logo a 

classe de fertilidade do zinco é muito alta (LQARS, 2006).  

O manganês aparece com valores semelhantes de concentração nos vários talhões, relativas à 

classe de fertilidade média. (LQARS, 2006) 

As concentrações do micronutriente cobre apresentam-se variadas. No primeiro e segundo 

talhão os valores correspondem a uma classe de fertilidade alta; o terceiro, o quarto e o sexto talhão 

têm valores com classe de fertilidade média; o quinto talhão é a que mostra o maior valor de cobre, 

com 22,23 mg Cu kg
-1

 solo, relativas a uma classe de fertilidade muito alta (LQARS, 2006). 

A fertilidade dos solos da Horta 3 é boa no que diz respeito aos micronutrientes, pois não 

ocorrem situações de carência de nenhum dos micronutrientes avaliados. 

 

e) Potássio e Fósforo Extraíveis 

Como se pode verificar pela análise da figura 34, o potássio existe em menor concentração que 

o fósforo nos diferentes talhões da Horta 3, mas ambos os nutrientes apresentam elevados teores 

disponíveis para as plantas, isto é superiores a 200 mg kg
-1

 solo, que corresponde a uma classe de 

fertilidade muito alta (LQARS, 2006). 
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Figura 34 – Concentração do potássio e fósforo disponíveis nos solos dos talhões da Horta 3. 

Apesar de, actualmente o horticultor responsável por estas parcelas recorrer unicamente ao 

modo biológico de produção, os valores elevados, quer de fósforo quer de potássio disponíveis para 

as plantas nestes solos, pode ter sido resultado de algumas adubações químicas com adubos NPK 

no passado.  

Para a fertilidade dos solos da Horta 3, os valores verificados de fósforo e potássio extraíveis 

pela planta são propícios a uma boa fertilidade embora, seja novamente recomendável o 

acompanhamento da concentração destes nutrientes de modo a que as plantas não entrem em 

consumo de luxo. 

 

f) Quantidade de Azoto Mineral 

A figura 35 indica as concentrações de azoto mineral nos solos dos vários talhões analisados 

da Horta 3. 

Verifica-se que o talhão ENC-1.2 é o que apresenta maior concentração de azoto mineral, com 

50,97 mg N kg
-1

 solo, seguido do talhão ENC-1.1 com 35,87 mg N kg
-1

 solo. O talhão que possui 

menor concentração de azoto mineral é a ENC-1.5 com 17,30 mg N kg
-1

 solo. Em nenhum dos 

talhões a concentração do ião amónio é relevante sendo que a maior parte do azoto mineral 

corresponde ao ião nitrato. 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 
Potássio e 

Fósforo 
Extraíveis 

(mg/kg  solo) 

Talhões 

Potássio (K₂O) Extraível Fósforo (P₂O₅) Extraível 



58 

 

 

Figura 35 - Concentração de azoto mineral nos solos dos talhões da Horta 3. 

Relacionando estes valores com a percentagem de matéria orgânica nos vários talhões, 

verifica-se que há uma relação directa entre os dois, isto é, os talhões que apresentam maiores 

percentagens de matéria orgânica são os que possuem maiores quantidades de azoto mineral, pois 

todos eles estão sujeitos ao modo biológico de produção não tendo havido por isso qualquer adição 

de adubos amoniacais ou nítricos. 

Para a fertilidade destes solos, as concentrações de azoto mineral verificadas nos diferentes 

talhões são úteis para um bom crescimento e desenvolvimento das plantas. 

 

 

g) Potencial de Mineralização 

 
Para o estudo do potencial de mineralização na Horta 3, realizou-se o ensaio anaeróbio de 

curta duração apenas com uma amostra desta Horta, correspondente ao talhão ENC-1.4. 

O valor do potencial de mineralização do talhão estudado é de 34 mg N kg
-1

 solo e a 

percentagem de azoto orgânico mineralizado é de 2,72%. Este valor advém de uma aplicação 

considerável de composto orgânico. 

Em termos de fertilidade, o talhão analisado irá disponibilizar boas quantidades de azoto para 

as plantas considerando-se por isso um solo fértil. 
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5.2.4 - Horta 4 – Parque Monteiro-Mor 

a) pH e Condutividade Eléctrica 

 

Figura 36 – Valores da condutividade eléctrica (vermelho) e do pH (azul) dos solos dos diferentes talhões da 

Horta 4. 

Pela figura 36 verificam-se que os valores de pH variam entre os 7.75 e os 8,22, sendo por isso 

todos os solos pouco alcalinos (LQRS, 2006). 

São valores de pH ligeiramente alcalinos, logo um pouco acima dos ideias para as plantas. Por 

isso para a fertilidade destes solos, as plantas podem deparar-se com algumas dificuldades na 

absorção de alguns nutrientes (LQARS, 2006). 

Pelos valores da condutividade eléctrica apresentados na figura 36, verifica-se que os solos da 

Horta 4 são solos sem efeitos salinos, pois apresentam uma variação entre os 0,156 mS/cm e os 

0,267 mS/cm, abaixo dos 0,4 mS/cm (LQRS, 2006). A fertilidade destes solos não é por isso afectada 

pela condutividade eléctrica, onde mesmo as plantas mais sensíveis aos sais apresentam um 

crescimento e um desenvolvimento normais. 

 

b) Matéria Orgânica 

A figura 37 mostra que existem variações consideráveis da concentração de matéria orgânica 

presente nos solos da Horta 4. 

No talhão MT1, verifica-se uma diferença grande entre as duas parcelas. A primeira apresenta 

um teor baixo enquanto a segunda parcela revela um teor alto (Alves, 1986). Esta diferença é 

justificada pelo facto do trabalhador ter optado por adubar com adubo mineral a primeira parcela, isto 
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é recorreu ao modo convencional de produção, não aplicando tanta quantidade de matéria orgânica 

como na segunda parcela, onde foi aplicado o modo biológico de produção.  

 

Figura 37 - Concentrações de Matéria Orgânica nos diferentes talhões em estudo da Horta 4. 

O talhão MT2 ostenta na primeira parcela um teor baixo de matéria orgânica, enquanto na 

segunda e terceira parcela um teor médio (Alves, 1986). Visto ser um talhão onde se recorre 

unicamente ao modo biológico de produção era importante haver uma aplicação de maiores 

quantidades de matéria orgânica em todas as parcelas mas principalmente na primeira, de modo a 

melhorar a estrutura do solo, a drenagem, o arejamento, bem como fornecer maiores quantidades de 

nutrientes ao solo. 

O talhão MT3 contém concentrações de matéria orgânica altos em todas as suas parcelas, 

relativos a 43,3, 48,4 e 53,8 g M.O. kg
-1

 solo. São valores que promovem a fertilidade destes solos 

pois o modo de produção é o biológico. 

Conclui-se por isso que a fertilidade, em relação à matéria orgânica, é maior no talhão MT3 do 

que nos restantes talhões, sendo por isso recomendável a aplicação de maiores quantidades de 

matéria orgânica nos dois primeiros talhões. 

 

c) Catiões de Troca 

Pela análise das figuras 38, 39, e 40, referentes aos catiões de troca dos solos da Horta 4, 

verifica-se novamente uma grande quantidade de cálcio de troca em todos os talhões. Apresenta uma 

classificação muito alta em todas as parcelas, pois todos os valores são superiores a 20 cmol (+) kg
-1

 

solo, variando entre os 29,55 e os 35,19 cmol (+) kg
-1

 solo (Alves, 1986). 
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Figura 38 – Concentração dos catiões de troca dos solos dos talhões da Horta 4. 

 

 

Figura 39 – Concentração do cálcio de troca dos solos dos talhões da Horta 4. 

 

O magnésio toma diferentes classificações nos solos da Horta 4. Nos talhões MT1 e MT2 

apresenta valores de classificação média, enquanto o talhão MT3, apresenta valores com 

classificação alta (Alves, 1986). Cada talhão apresenta concentrações semelhantes de magnésio nas 

suas respectivas parcelas. 
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Figura 40 - Razão Ca:Mg dos solos dos talhões da Horta 4. 

Em relação ao potássio, todas as parcelas da Horta 4 têm uma classificação alta excepto a 

parcela MT3-3.1, que apresenta uma classificação muito alta com 1,43 cmol (+) kg
-1

 solo (Alves, 

1986). 

No que se refere ao sódio, este é o catião de troca onde se verificam as maiores variações. O 

talhão MT1 tem para o sódio uma classificação de média para a primeira parcela (0,33 cmol (+) kg
-1

 

solo) e de baixa para a segunda parcela (0,10 cmol (+) kg
-1

 solo). O talhão MT2, na primeira e na 

terceira parcela possuem uma classificação alta enquanto a segunda uma classificação baixa. O 

talhão MT3 tem na primeira parcela uma classificação média, na segunda parcela baixa e na terceira 

parcela alta (Alves, 1986). 

Conforme explícita a figura 40, a razão Ca:Mg revela valores acima dos 8,0 em todas as 

parcelas, o que significa uma classificação muito alta (LQARS, 2006). 

A fertilidade dos solos da Horta 4, no que diz respeito aos catiões de troca, é afectada 

negativamente devido ao elevado valor da razão Ca:Mg, que é bastante desvantajoso para a nutrição 

da planta em magnésio. Recomenda-se por isso a aplicação de sulfato de magnésio para baixar o 

valor da razão Ca:Mg. 

 

d) Micronutrientes 

A figura 41 mostra que em todos os talhões, os micronutrientes têm valores das concentrações 

constantes nas respectivas parcelas. 

O ferro é o micronutriente mais abundante nos solos da Horta 4, com concentrações superiores 

a 80 mg kg
-1

 solo, isto é classificação muito alta (LQARS, 2006). 
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Figura 41 – Concentração dos micronutrientes em estudo (Fe, Mn, Cu, Zn) presentes nos solos dos talhões da 

Horta 4. 

O zinco segue o exemplo do ferro com classificação de muito alta em todas as parcelas da 

Horta 4, logo superiores a 10 mg kg
-1

 solo (LQARS, 2006). 

O manganês apresenta concentrações classificadas como altas, isto é, entre 46 e 100 mg kg
-1

 

solo (LQARS, 2006). 

No que diz respeito ao cobre existem algumas variações na sua concentração. No talhão MT1 

a concentração verificada é relativa à classificação alta, no talhão MT3 classifica-se como média, e o 

talhão MT2 tem a primeira e terceira parcela com classificação média e a segunda com alta (LQARS, 

2006). 

Para a fertilidade dos solos os valores dos micronutrientes estudados afectam positivamente a 

fertilidade pois não existe carência de nenhum micronutriente, apresentando concentrações altas no 

geral. 

 

e) Potássio e Fósforo Extraíveis 

Pela observação e análise da figura 42 verifica-se em primeiro lugar que o fósforo disponível 

para as plantas existe em maior concentração que o potássio. 

O fósforo extraível pelas plantas tem valores muito superiores às 200 mg kg
-1

 solo em todos os 

talhões, que se traduz numa classe de fertilidade muito alta (LQARS, 2006). Na parcela MT2-2.1 

existe uma ligeira menor concentração de fósforo disponível em relação às restantes parcelas deste 

talhão, possivelmente devido a um menor teor de matéria orgânica que esta parcela indicava. 
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Figura 42 – Concentração de potássio e fósforo extraíveis pela planta dos solos dos talhões da Horta 4. 

O potássio extraível tem igualmente valores superiores às 200 mg kg
-1

 solo em todos os 

talhões, logo apresenta uma classe de fertilidade muito alta (LQARS, 2006). 

Dado que os valores de fósforo e potássio disponíveis no solo para as plantas são tão elevados 

é possível afirmar que no que diz respeito a estes nutrientes a fertilidade dos solos da Horta 4 é boa, 

embora seja novamente recomendável que os horticultores acompanhem as suas concentrações de 

modo a que as plantas não entrem em consumo de luxo. 

 

f) Azoto Mineral 

 

Figura 43 - Concentrações de azoto mineral dos solos dos talhões da Horta 4. 

No talhão MT1, apesar de modos de produção diferentes (convencional na primeira parcela e 

biológico na segunda) os teores de azoto mineral são semelhantes. 
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O talhão MT2 apresenta o menor valor de azoto mineral de toda a Horta 4 na terceira parcela 

(MT2-2.3), verificando-se uma diferença relativamente grande em relação às duas primeiras parcelas 

deste talhão. O mesmo acontece no talhão MT3 em que na primeira parcela o valor da concentração 

de azoto mineral é substancialmente menor do que nas restantes parcelas deste talhão, que 

apresentam os valores mais elevados de toda a Horta 4 devido aos elevados valores de matéria 

orgânica. Havendo nesta Horta a possibilidade de água para rega em todos os seus talhões, o facto 

das parcelas MT2-2.3 e MT3-3.1 apresentarem valores bastantes mais baixos do que nas restantes 

parcelas dos respectivos talhões pode dever-se ao facto de ter havido um excesso de rega nestas 

parcelas que provocou uma lixiviação de azoto superior do que nas outras parcelas. 

Em termos de fertilidade, no que diz respeito ao azoto mineral pode considerar-se que os solos 

da Horta 4 apresentam favoráveis concentrações de azoto mineral, importantes para o bom 

crescimento e desenvolvimento das culturas. Visto o azoto mineral, nomeadamente o ião nitrato  

(NO3
-
) ser bastante móvel e haver acesso a água para rega, torna-se importante realizar uma rega 

cuidada na quantidade de água aplicada de modo a não ocorrer lixiviação de nitrato, que poderá 

contaminar os lençóis freáticos. 

 

g) Potencial de Mineralização 

 

Figura 44 - Valores do Potencial de mineralização em mg kg
-1

 solo (azul) e valores em percentagem do azoto 

orgânico mineralizado (laranja) nos solos da Horta 4. 

A figura 44 indica o potencial de mineralização em mg kg
-1

 solo e também a percentagem de 

azoto orgânico mineralizado de três parcelas, uma de cada talhão da Horta 4. 
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Verifica-se que a parcela MT3-3.3 é a que apresenta maior potencial de mineralização de todas 

as hortas em estudo com 72,5 mg N kg
-1

 solo e também a mais alta percentagem de azoto orgânico 

mineralizado (8,8%). Estes valores devem-se eventualmente ao elevado teor de matéria orgânica 

presente nesta parcela. Deste modo pode afirmar-se que a parcela MT3-3.3 é a que poderá 

disponibilizar as maiores quantidades de azoto para as plantas. 

Comparando novamente estes valores com os valores obtidos por Patra et al. (1999) verificam-

-se que estes continuam superiores aos registados no presente trabalho. 

Em relação à análise de terra efectuada nesta Horta em 1989, é possível concluir que houve 

um aumento na fertilidade até à presente data. Dos dados disponíveis da referida análise (fig. 7), 

verifica-se que: 

 Houve um aumento na quantidade de Fósforo e Potássio disponíveis para a planta. 

Pode ser o reflexo de possíveis adubações químicas com adubos NPK ao longo dos 

últimos anos; 

 A quantidade de matéria orgânica aumentou de 2% para 3,3%, bastante importante 

para a qualidade e produtividade dos solos; 

 O pH sofreu um ligeiro decréscimo, dos 8,3 para os 8,01.  
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5.3 – Comparação da fertilidade dos solos nas quatro diferentes 

hortas estudadas 

Neste capítulo, será descrita a comparação da fertilidade dos solos nas diferentes hortas 

estudadas com recurso a análise estatística. O principal objectivo será avaliar e comparar a fertilidade 

dos solos das diferentes hortas estudadas com base no tipo de métodos agrícolas mais utilizados em 

cada horta, na formação agrícola dos horticultores e no principal objectivo dos horticultores nesta 

actividade, isto é, se é um objectivo unicamente recreativo ou de necessidade/sustento.  

 

a) pH e Condutividade 

 

Figura 45 - Valores de condutividade eléctrica nas hortas estudadas; Os valores apresentados são a média dos 

valores determinados nos vários talhões de cada horta; valores associados a letras diferentes são 

significativamente diferentes (p<0,05). 

 

Como se pode verificar na figura 45, todas as Hortas têm valores semelhantes de 

condutividade eléctrica, não havendo diferenças estatísticas entre eles. Estando todos os valores 

abaixo dos 0,4 mS / cm é possível afirmar que nenhuma das hortas tem problemas de salinidade 

(LQARS, 2005). 

 

Figura 46 - Valores do pH nas hortas estudadas. Os valores apresentados são a média dos valores 

determinados nos vários talhões de cada horta; valores associados a letras diferentes são significativamente 

diferentes (p<0,05). 
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No caso do pH verifica-se na figura 46 que alguns valores são estatisticamente diferentes 

(P<0.05) entre as Hortas. A Horta Zona J é estatisticamente diferente da horta Vale de Chelas e da 

horta Encarnação mas não da Horta Pq. Monteiro-Mor. A Horta Encarnação e Pq. Monteiro-Mor são 

estatisticamente diferentes. Verifica-se que os valores de pH registados nas diferentes Hortas se 

encontram ligeiramente alcalinos, podendo haver alguns problemas na absorção de certos nutrientes 

por parte das plantas, bem como afectar a actividade de muitos microrganismos do solo que intervêm 

certos processos vitais no solo (LQARS, 2006). O facto da horta Encarnação apresentar um valor de 

pH mais baixo poderá estar relacionado com o alto valor da concentração de matéria orgânica que 

esta apresenta e que poderá induzir um certo efeito tamponizante sobre a reacção do solo (Varennes, 

2003). 

 

 

b) Matéria Orgânica 

 

 

Figura 47 - Concentração de matéria orgânica. Os valores apresentados são a média dos valores determinados 

nos vários talhões de cada horta; valores associados a letras diferentes são significativamente diferentes 

(p<0,05). 

Na figura 47, é possível verificar que a Horta Encarnação é estatisticamente diferente (p<0.05) 

das Hortas Vale de Chelas, Zona J e Pq. Monteiro-Mor, no que diz respeito ao teor de matéria 

orgânica. A Horta Encarnação apresenta um teor de matéria orgânica na ordem dos 63 g M.O. kg
-1

 

solo, que segundo o Manual de fertilização das culturas é um teor muito alto enquanto as restantes 

Hortas contêm teores classificados como médios. Tal diferença pode dever-se ao facto dos 

horticultores da Horta Encarnação realizarem compostagem utilizando as folhagens das sebes 

envolventes dos vários talhões. Aplicam várias vezes por época cultural composto ao solo como fonte 

de nutrientes não necessitando por isso de recorrer aos adubos minerais, isto é ao modo 

convencional de produção. Nas restantes hortas, com a excepção de alguns dos horticultores da 

horta Pq. Monteiro-Mor, a generalidade dos horticultores não têm a possibilidade de realizar 

compostagem. Aplicam então restos das culturas anteriores e lixo orgânico, proveniente das próprias 

casas, no solo como matéria orgânica, que por vezes são insuficientes para fornecer aos solos uma 
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boa quantidade de nutrientes para um bom crescimento e desenvolvimento das culturas. Na Horta 

Vale de Chelas e Zona J, visto o principal objectivo dos horticultores ser obter a maior quantidade de 

alimentos possível, muitos recorrem ao modo convencional de produção, aplicando, para além da 

matéria orgânica disponível, fertilizantes minerais ao solo como fonte de nutrientes. 

Segundo Morais Rodrigues (2005), a concentração de matéria orgânica é menor nos solos 

urbanos do que nos solos rurais ou florestais, devido às variadas actividades antrópicas, isto é 

actividades realizadas pelo Homem. Neste trabalho as concentrações de matéria orgânica 

determinadas nas várias hortas são superiores aos valores apresentados por Morais Rodrigues 

(2005), embora seja necessário referir que esse estudo foi realizado em solos com diferentes tipos de 

uso enquanto no presente trabalho considerou-se apenas solos urbanos com destino à produção 

hortícola. 

 

c) Catiões de Troca 

Tabela 4 – Concentração de catiões de troca nos solos das hortas estudadas. Os valores apresentados são a 
média dos valores determinados nos vários talhões de cada horta 

 
Vale de 
Chelas 

Zona J Encarnação 
Pq. Monteiro-

Mor 

Na ⁺    cmol (+) / kg solo 40,09x10-2   37,00x10-2   41,83x10-2   36,62x10-2   

K ⁺       cmol (+) / kg solo 46,52x10-2 ᵇ 93,89x10-2   69,00x10-2   ᵇ 78,13x10-2   ᵇ 

Ca ²⁺   cmol (+) / kg solo 28,88   29,37   30,22   31,31   

Mg ²⁺  cmol (+) / kg solo 1,17   1,58 ᵇ 1,76   ᵇ 2,17   

 

Relativamente aos valores de concentração de catiões de troca só existem diferenças 

significativas no caso do potássio e magnésio. A Horta Zona J é aquela que apresenta um valor mais 

elevado para a concentração de potássio de troca provavelmente devido a uma maior intensidade de 

adubação mineral. Já no que diz respeito às concentrações de magnésio de troca verifica-se que 

existem diferenças significativas entre as hortas em que se utiliza mais a fertilização orgânica (hortas 

Encarnação e Pq. Monteiro-Mor) e aquelas em que predomina a fertilização tradicional (hortas Vale 

de Chelas e Zona J). Os maiores valores verificados nas hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor 

poderão eventualmente ser explicados pelo tipo principal de fertilização efectuada. O facto da 

fertilização ser essencialmente orgânica verifica-se nestas hortas um ligeiro aumento do teor de 

magnésio de troca, bastante importante porque vai diminuir a razão Ca:Mg que é muito desfavorável 

em todas as hortas. Com efeito a razão Ca:Mg é cerca de 24,6 na horta Vale de Chelas e de 14,4 na 

horta Pq. Monteiro-Mor. 

Para os catiões de troca é de realçar os elevados valores da razão Ca:Mg em todas as Hortas 

em estudo. Esta razão, como já foi descrito anteriormente pode ser bastante prejudicial na absorção 

de magnésio por parte das plantas, podendo ocorrer situação de carência deste nutriente na planta. É 
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de realçar que o tipo de fertilização efectuada pode afectar de forma significativa esta razão como o 

que se verificou nas hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor. 

 

d) Micronutrientes catiões 

Tabela 4 – Concentração de micronutrientes catiões. Os valores apresentados são a média dos valores 
determinados nos vários talhões de cada horta. 

 Vale de Chelas Zona J Encarnação Pq. Monteiro-Mor 

Mn (mg/kg solo) 30,14 ᵇ 34,27 ᵇ 35,29 ᵇ 68,45   

Fe (mg/kg solo) 126,06   113,82   112,79   125,02   

Cu (mg/kg solo) 9,97   11,47   8,91   7,18   

Zn (mg/kg solo) 17,98   28,63 ᵇ   52,89   40,58   ᵇ 

 

As concentrações de ferro e cobre não são significativamente diferentes (P<0,05) entre as 

várias hortas em estudo. Todas as hortas apresentam valores classificados como muito altos para o 

ferro e como altos para o cobre (LQARS, 2006). 

No caso do manganês a horta Pq. Monteiro-Mor apresenta um valor de concentração muito 

superior e significativamente diferente (P<0,05) dos verificados nas outras hortas. Esta maior 

concentração de manganês poderá eventualmente explicar-se pelo facto de ser nesta horta que se 

utiliza mais o conceito de produção em modo biológico. Para além dos efeitos que esta prática induz 

no teor de matéria orgânica é também possível que o tipo de matéria orgânica utilizada nesta horta 

seja diferente das outras o que poderá ter conduzido ao aumento do teor de manganês extraível. 

No que diz respeito à concentração de zinco verifica-se que as hortas onde se pratica uma 

fertilização intensa com utilização de materiais orgânicos (Horta Encarnação e Pq. Monteiro-Mor) são 

as que apresentam valores mais elevados. Embora os valores obtidos para todas as hortas sejam 

classificados de muito alto (LQARS, 2006), verificam-se, mesmo assim, diferenças significativas nos 

teores de zinco verificando-se que o valor mais elevado surge precisamente na horta Encarnação que 

é aquela que também apresenta maior concentração de matéria orgânica. De uma forma geral os 

teores mais elevados de manganês e zinco estão associados aos solos das hortas com valores mais 

elevados de matéria orgânica e onde se pratica uma fertilização predominantemente orgânica. 
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e) Potássio e Fósforo Extraíveis 

 

Figura 48 - Concentrações de fósforo e potássio extraíveis nos solos das hortas estudadas. Os valores 

apresentados são a média dos valores determinados nos vários talhões de cada horta; valores associados a 

letras diferentes são significativamente diferentes (p<0 

 

A figura 48 indica algumas diferenças significativas (P<0.05) entre hortas, para os valores de 

concentração de potássio extraível. As Hortas Zona J e Pq. Monteiro-Mor diferem estatisticamente da 

Horta Vale de Chelas enquanto a Horta Encarnação não apresenta diferenças estatísticas 

significativas para as restantes Hortas. Apesar destas disparidades é possível verificar que todas as 

hortas apresentam uma concentração de potássio extraível classificado como muito alto (LQARS, 

2006). 

Já no caso da concentração do fósforo extraível verifica-se que a Horta 4 diverge 

estatisticamente (P<0.05) das restantes hortas, apresentando um valor bastante superior, apesar de 

todas as hortas apresentarem um valor classificado como muito alto (LQARS, 2006). Para a horta Pq. 

Monteiro-Mor, o valor obtido poderá ser resultado do tipo de fertilização praticada e do tipo de matéria 

orgânica. 

Segundo o estudo realizado por Martins et al. (2008), a concentração de potássio nos solos 

urbanos é muito elevada, algo que se veio a confirmar igualmente nos solos urbanos do presente 

estudo. Já em relação ao fósforo, no estudo de Martins et al. (2008) verificou-se que os valores de 

concentração em fósforo disponível para as plantas eram baixos, ao contrário dos valores de fósforo 

verificados no presente estudo. 
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f) Azoto Mineral 

 

Figura 49 - Concentração de azoto mineral nos solos das hortas estudadas. Os valores apresentados são a 

média dos valores determinados nos vários talhões de cada horta; valores associados a letras diferentes são 

significativamente diferentes (p<0,05). 

Para o teor de azoto mineral, não se verificam diferenças significativas entre os valores obtidos 

para as amostras de solo das diferentes hortas embora, como já foi referido anteriormente, se 

pratiquem diferentes formas de fertilização nas hortas estudadas. Por outro lado é preciso ter em 

consideração que o teor de azoto mineral no solo depende muito da época em que a recolha de 

amostra de terra foi realizada. É de salientar que todos os valores apresentados são relativamente 

elevados o que faz pressupor que tenha havido alguma contaminação de azoto mineral proveniente 

da adubação mineral. Se no caso das hortas Vale de Chelas e Zona J esta situação seja 

aparentemente normal já nos casos das hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor era pouco provável 

em função do tipo de fertilização predominantemente utilizada. Os valores elevados encontrados para 

as hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor podem ter a ver com o mais elevado potencial de 

mineralização que se verifica nos solos dessas hortas.  

Visto a horta Pq. Monteiro-Mor ser a única horta onde existe acesso a água de rega a todas as 

parcelas, é de referir que o decréscimo observado na concentração de azoto mineral nesta horta 

pode ser resultado de uma rega pouco eficaz. Pode ter havido um excesso de rega que poderá ter 

originado lixiviação do ião nitrato para camadas mais profundas solo. É por isso necessário que os 

horticultores utilizem a água de rega de forma sustentável, isto é, sem haver desperdícios de modo a 

evitar possíveis lixiviações do ião nitrato e por conseguinte evitar contaminações dos lençóis freáticos. 

 

g) Potencial de Mineralização 

Pela figura 50 verifica-se que a Horta Pq. Monteiro-Mor é estatisticamente diferente das Hortas 

Vale de Chelas e Zona J enquanto a Horta Encarnação é estatisticamente semelhante a todas as 

hortas em estudo. 
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Com se pode verificar na figura 50, os solos das hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor são 

aqueles que apresentam valores mais elevados para o potencial de mineralização o que está de 

acordo com os valores mais elevados de matéria orgânica que os solos destas hortas apresentam. A 

diferença registada entre as Hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor deve estar associada mais ao 

tipo de matéria orgânica presente em resultado das práticas culturais. Verifica-se igualmente um 

aumento considerável da percentagem de azoto orgânico mineralizado nas hortas Encarnação e Pq. 

Monteiro-Mor, resultado possivelmente das práticas culturais mais eficazes aplicadas nestas hortas. 

 

Figura 50 - Valores para o potencial de mineralização. Os valores apresentados são a média dos valores 

determinados nos vários talhões de cada horta; valores associados a letras diferentes são significativamente 

diferentes (p<0,05). 

É de referir que, apesar de todos os solos analisados apresentarem uma razão C:N, superior a 

10 e em alguns casos superiores a 35, ocorreu mineralização do azoto orgânico e não imobilização 

do azoto mineral como seria de esperar. 

Segundo Patra et al. (1999), solos sujeitos a fertilizações mais intensas apresentam um 

potencial de mineralização mais elevado do que solos onde a fertilização foi menos intensa. Desde 

modo o presente estudo está em desacordo com Patra et al. (1999) pois as hortas com fertilizações 

mais intensas (hortas Vale de Chelas e Zona J) apresentam valores de potencial de mineralização 

mais baixos do que nas restantes hortas com menores fertilizações (hortas Encarnação e Pq. 

Monteiro-Mor). Este desacordo pode ser justificado pelo facto dos solos das hortas Vale de Chelas e 

Zona J serem solos cultivados há muito mais anos do que as hortas Encarnação e Pq. Monteiro-Mor, 

que são hortas relativamente recentes. De acordo com Patra et. al (1999) os solos cultivados 

apresentam valores mais baixos de potencial de mineralização do que solos não cultivados, pois o 
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cultivo ao longo dos anos altera o equilíbrio imobilização/mineralização e os materiais orgânicos vão 

deslocando-se para camadas mais inferiores. Comparando os potenciais de mineralização obtidos 

por Patra et. al (1999) e os potenciais de mineralização obtidos no presente trabalho é possível 

afirmar que os valores do presente estudo são inferiores aos primeiros, embora o estudo de Patra et. 

al (1999) tenho sido realizado em pastagens enquanto o presente estudo em solo com culturas 

anuais. 
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6 - Conclusão 

A elaboração deste trabalho, tinha como objectivo avaliar a fertilidade e a produtividade da 

terra fina da camada arável dos solos (primeiros 20 cm) das hortas urbanas da região metropolitana 

de Lisboa. 

Em relação aos objectivos do trabalho, pode concluir-se que a produtividade e a fertilidade dos 

solos das diferentes hortas estudadas são relativamente semelhantes. Após o estudo dos diferentes 

parâmetros de fertilidade é possível verificar que os solos estudados apresentam: valores de pH 

ligeiramente superiores aos ideais para a maior parte das culturas; médios a elevados teores de 

matéria orgânica; elevados teores de fósforo e potássio disponível no solo para as plantas; 

quantidades elevadas de micronutrientes nomeadamente de ferro; uma razão Ca:Mg bastante 

elevada podendo levar a situações de difícil absorção de Mg por parte das plantas; e elevado 

potencial de mineralização do azoto orgânico. Conclui-se igualmente que as variações verificadas são 

em grande parte resultado dos diferentes modos de produção, das práticas culturais aplicadas, da 

localização das hortas, e dos conhecimentos agrícolas que cada produtor apresentava. Pode-se 

também concluir que naquelas hortas em que predomina a utilização de fertilizantes orgânicos o teor 

de matéria orgânica é superior assim como o teor dos micronutrientes Zn e Mn e o potencial de 

mineralização. Este tipo de fertilização parece também conduzir a uma melhoria da razão Ca:Mg de 

troca. 

Em termos da comparação entre as diferentes hortas estudadas, conclui-se que nos locais 

onde há formação e ensino de práticas culturais (caso da horta Pq. Monteiro-Mor) ou existe diálogo e 

trocas de ideias entre os horticultores sobre as melhores opções culturais a serem tomadas (caso da 

horta Encarnação) os parâmetros de fertilidade são mais satisfatórios do que nos locais onde os 

horticultores exercem as suas práticas culturais individualmente (caso das hortas Vale de Chelas e 

Zona J). Seria deste modo vantajoso a elaboração de seminários públicos “in situ” sobre as melhores 

práticas culturais a implementar nas regiões urbanas. 

Para estudos futuros, seria interessante averiguar a qualidade e a influência que a água de 

rega tem sobre a fertilidade dos solos das hortas urbanas. Seria igualmente curioso saber qual a 

influência que as práticas culturais mais utilizadas pelos horticultores têm sobre a fertilidade dos seus 

solos, embora neste trabalho já se avance com alguma informação sobre este assunto. Em termos 

ambientais poder-se-á estudar o nível de contaminação de metais pesados nestes solos. 

Com este estudo foi possível realizar uma análise preliminar da fertilidade dos solos de 

algumas hortas urbanas da região metropolitana de Lisboa. Para estudos mais precisos sobre este 

tema será necessário abranger um maior número de hortas urbanas bem como recolher um maior 

número de amostras de terra para serem analisadas laboratorialmente. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Inquérito realizado juntos dos Horticultores 
 
 

Questionário 
 

Trabalho sobre qualidade e Fertilidade dos solos das Hortas Urbanas de Lisboa 

 
 
Nome: ______________________________________________________ 
Idade: ______________________________________ 
(ex) Profissão: _______________________________ 
Agregado Familiar: ___________________________ 
 
Código: _______________________ 

 
 
Local da horta 
                                                             Esquema 

Graça                                
Museu do traje                  
Chelas                               
Encarnação                       
Olivais                              
 
 
 

Culturas Cultivadas 

__________________________________________________ 
 
Área Cultivada: _________________________________________________________ 

 
Produtos Cultivados (destino) 

a)  Consumo próprio                        
b) Venda para o mercado                    
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Sistema de Produção 
 

3.1)  Biológico                       
                  3.1.1)  Produtos Biológicos utilizados:______________________________ 

                      _______________________________________ 
                   

       3,1,2) os produtos biológicos que utilizou foram  

a) Produzidos pelo próprio                           
b) Comprados                                    

3.2)  Convencional:                   
 Pesticidas: _______________________________________________ 

                    _____________________________________ 
             

             Fertilizantes: 

 Tipo: __________________________________________ 

 Quantidade aplicada: _____________________________ 

 Frequência de aplicação: __________________________ 

 Fundo/Cobertura? ________________________________ 

 
3.3) Pragas e/ou Doenças:_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
Fonte de Água para rega 
 

4.1)  Chuva                  (rega proveniente somente da água da chuva)  

 
4.2) Água de rega:           

 Poço                     
 Rede pública        
 Outro: ____________________ 

 
 
       4.3) Já efectuou alguma análise da água de rega? 
  

                     Não   
                                      Sim     (se sim, responda às alinhas 4.3.1 e 4.3.2) 

 
  4.3.1) Quando? ______________________________________________ 
 
  4.3.2) Resultados:____________________________________________ 
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 Solo 
 
            Já efectuou alguma análise de solo? 
 

  Não              
                Sim                 (se sim, responda às alinhas 6.1 e 6.2) 

  
6.1) Quando? _____________________________________ 
 
6.2) Resultados: ___________________________________ 

 

_____________________________________________ 
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Anexo II – Tabelas com os resultados de todas as análises realizadas para 
cada Horta 

 
 
HORTA 1 – Vale de Chelas 
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HORTA 2 – Zona J (Chelas) 
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HORTA 3 – Encarnação 
 

 
 

 
 
 
HORTA 4 – Parque Monteiro-Mor 
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Anexo III - Tabelas com os resultados do ensaio de incubação anaeróbia de 
curta duração para cada horta estudada 

 
 
HORTA 1 – Vale de Chelas 
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HORTA 2 – Zona J (Chelas) 
 

 
 
HORTA 3 – Encarnação 
 

 
 
HORTA 4 – Pq. Monteiro-Mor 
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Anexo IV – Análise estatística realizada na comparação dos resultados entre as 
Hortas em estudo 

 

STATISTIX 7.0                                               

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF PH BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 2       8.0305    I 

horta 4       8.0075    I I 

horta 1       7.8474   .. I I 

horta 3       7.7233   .... I 

 

THERE ARE 3 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

 

STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF CONDUT BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 2       234.31    I 

horta 1       228.19    I 

horta 3       223.63    I 

horta 4       207.68    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF M.O. BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 3       63.874    I 

horta 4       32.950   .. I 

horta 1       28.019   .. I 

horta 2       23.583   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
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STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MN BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       68.450    I 

horta 3       35.288   .. I 

horta 2       34.272   .. I 

horta 1       30.137   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                              

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF FE BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 1       126.09    I 

horta 4       125.02    I 

horta 2       113.82    I 

horta 3       112.79    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF CU BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 2       11.471    I 

horta 1       9.9691    I 

horta 3       8.9133    I 

horta 4       7.1825    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
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STATISTIX 7.0                                              

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF ZN BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 3       52.890    I 

horta 4       40.578    I I 

horta 2       28.633   .. I I 

horta 1       17.975   .... I 

 

THERE ARE 3 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                             

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF KEXTR BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       497.00    I 

horta 2       432.63    I  

horta 3       321.33    I I 

horta 1       275.22   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

 

STATISTIX 7.0                                              

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF PEXTRA BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       1697.3    I 

horta 3       798.47   .. I 

horta 2       725.66   .. I 

horta 1       523.38   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
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STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF Nmin BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 2       75.946    I 

horta 3       73.572    I 

horta 1       71.674    I 

horta 4       32.953    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                              

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF NA+ BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 3       0.4183    I 

horta 1       0.4009    I 

horta 2       0.3700    I 

horta 4       0.3662    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                              

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF K+ BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 2       0.9389    I 

horta 4       0.7813    I I 

horta 3       0.6900    I I 

horta 1       0.4652   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
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STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF CA2+ BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       31.305    I 

horta 3       30.215    I 

horta 2       29.366    I 

horta 1       28.884    I 

 

THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF MG2+ BY TRATAMENT 

 

                       HOMOGENEOUS 

TRATAMENT      MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       2.1738    I 

horta 3       1.7583    I I 

horta 2       1.5795   .. I 

horta 1       1.1730   .... I 

 

THERE ARE 3 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.754   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 

 

 

Potencial de mineralização 

STATISTIX 7.0                                               

 

TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF V002 BY V001 

 

                       HOMOGENEOUS 

   V001        MEAN    GROUPS 

---------  ----------  ----------- 

horta 4       108.86    I 

horta 3       68.010    I I 

horta 1       32.042   .. I 

horta 2       30.011   .. I 

 

THERE ARE 2 GROUPS IN WHICH THE MEANS ARE 

NOT SIGNIFICANTLY DIFFERENT FROM ONE ANOTHER. 

 

CRITICAL Q VALUE 3.997   REJECTION LEVEL 0.050 

STANDARD ERRORS AND CRITICAL VALUES OF DIFFERENCES 

VARY BETWEEN COMPARISONS BECAUSE OF UNEQUAL SAMPLE SIZES. 
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Anexo V – Quadro com os resultados da análise estatística dos diferentes 
parâmetros de fertilidade analisados das várias Hortas em estudo. 
 
 

 Horta 1 Horta 2 Horta 3 Horta 4 

pH 7,8474 ᵇ   8,0305    7,7233    8,0075    ᵇ 

Condutividade Eléctrica  µS/cm 228,19    234,31    223,63    207,68    

Matéria Orgânica  g / kg solo 28,019 ᵇ 23,583 ᵇ 63,874    32,950 ᵇ 

Na ⁺    cmol (+) / kg solo 0,4009    0,3700    0,4183    0,3662    

K ⁺       cmol (+) / kg solo 0,4652 ᵇ 0,9389    0,6900    ᵇ 0,7813    ᵇ 

Ca ²⁺   cmol (+) / kg solo 28,884    29,366    30,215    31,305    

Mg ²⁺  cmol (+) / kg solo 1,1730    1,5795 ᵇ 1,7583    ᵇ 2,1738    

K extraível  mg / kg solo 275,22 ᵇ 432,63    321,33    ᵇ 497,00    

P extraível  mg / kg solo 523,38 ᵇ 725,66 ᵇ 798,47 ᵇ 1697,3    

Mn      mg / kg solo 30,137 ᵇ 34,272 ᵇ 35,288 ᵇ 68,450    

Fe       mg / kg solo 126,06    113,82    112,79    125,02    

Cu      mg / kg solo 9,9691    11,471    8,9133    7,1825    

Zn       mg / kg solo 17,975    28,633 ᵇ   52,890    40,578    ᵇ 

Azoto Mineral   kg N min / ha 71,674    75,946    73,572    32,953    

Potencial de Mineralização  kg N ha
-1

 / g N org 32,042 ᵇ 30,011 ᵇ 68,010    ᵇ 108,86    

 


