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Estudo mostra que vegetais 
das hortas de Lisboa são seguros

ENRIC VIVES-RUBIO

Foram estudadas 6 hortas: no LNEC, no CHPL, no Vale de Chelas, junto à CRIL e duas na Quinta da Granja

Apesar de as concentrações de al-

guns dos elementos analisados nos 

solos e nas águas terem excedido, 

nalgumas das seis hortas objecto de 

análise, os valores recomendados, 

a qualidade dos produtos hortícolas 

raramente apresentou contamina-

ção. Esta é a principal conclusão de 

um estudo sobre hortas urbanas que 

foi apresentado ontem em Lisboa.

Realizado pelo Laboratório Nacio-

nal de Engenharia Civil (LNEC) e pe-

lo Instituto Superior de Agronomia 

(ISA), o estudo resulta de uma parce-

ria com a Câmara de Lisboa e a Jun-

ta de Freguesia de Alvalade. Na base 

desta iniciativa esteve a decisão de 

criar um parque hortícola no LNEC 

e de promover a ligação, através de 

um corredor verde, entre a Avenida 

do Brasil e a Alta de Lisboa.

Neste trabalho de “avaliação da 

qualidade dos solos, das águas sub-

terrâneas e das espécies hortícolas” 

foram estudadas seis hortas: no 

LNEC, no vizinho Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), no Va-

le de Chelas, junto à CRIL e na Quinta 

da Granja, em Benfi ca. Nesse último 

local foram analisadas duas hortas, 

uma mais antiga e outra no parque 

hortícola aberto em 2011.

Como explicou a investigadora 

Teresa Leitão, procurou perceber-

se “de que forma a poluição atmos-

férica podia ter impacto nas espécies 

hortícolas”, mas também verifi car 

se “as práticas hortícolas podem ter 

efeito em termos de poluição da ci-

dade”. Ou seja, sintetizou, ver “o que 

a cidade faz à horta e o que a horta 

faz à cidade”.

Antes mesmo de os investigadores 

apresentarem as suas conclusões, o 

vereador da Estrutura Verde da Câ-

mara de Lisboa resumiu-as numa 

ideia. “Existe um mito de que as 

hortas urbanas podem não produ-

zir produtos saudáveis, por causa da 

poluição e de uma série de razões. 

Agora esse mito acabou: as hortas 

urbanas, com muito poucas excep-

ções, produzem bons produtos pa-

ra consumirmos”, constatou José Sá 

Fernandes.      

No caso das seis hortas estudadas, 

verifi cou-se que a proximidade de 

eixos viários é umas das “pressões” 

a que estão sujeitas, como notou Te-

resa Leitão. Além disso, a do LNEC e 

a do CHPL estão próximas do corre-

dor aéreo do Aeroporto de Lisboa. 

Também analisada foi a composição 

dos diferentes solos.

Em relação à qualidade dos solos, 

concluiu-se, como observou a inves-

tigadora do LNEC, que é na horta da 

CRIL que há “maior poluição”, facto 

comprovável, entre outros aspectos, 

pela presença de hidrocarbonetos, 

que “pelo facto de existirem mostra 

que há poluição”.

Quanto às águas utilizadas para 

a rega, observou-se que em quase 

todos os casos elas provêm da rede 

pública, o que não acontece no LNEC 

e na Quinta da Granja. Rosário Ca-

meira, docente do ISA, destacou o 

último desses casos, frisando que é 

preciso ter “cuidado” com a água da 

mina que rega essa horta em Benfi ca, 

dado que os nitratos detectados apre-

sentam valores acima do recomen-

dado e muito próximos do máximo 

admissível.

Finalmente, o estudo procurou 

perceber se os produtos cultivados 

pelos hortelões absorvem ou não os 

metais pesados, tendo para isso sido 

analisados alimentos colhidos em Ja-

neiro e em Junho de 2015. De acordo 

com Miguel Mourato, do ISA, as no-

tícias a este respeito são boas: “De-

pois do que vimos nos solos, seria de 

esperar uma maior concentração na 

CRIL, mas isso não acontece.”

“Nem na CRIL verifi camos uma 

contaminação”, sublinha o docente, 

concluindo que “não há uma conta-

minação séria dos vegetais produzi-

dos em hortas urbanas”.

Na plateia do LNEC, a assistir ao 

seminário de apresentação deste 

estudo, estavam vários hortelões de 

Lisboa. Segundo os números da câ-

mara, divulgados na ocasião por Rita 

Folgosa, são cerca de 500 e cultivam 

uma área próxima dos seis hectares. 

De acordo com a técnica do gabinete 

do vereador da Estrutura Verde, to-

dos receberam formação no “modo 

de produção biológico”.

Na sua intervenção, Sá Fernandes 

frisou que em Lisboa as hortas estão 

“ligadas a contínuos ecológicos, em 

parques urbanos e no centro” da ci-

dade. “Se nos chamam ‘alfacinhas’, 

pelo menos que a gente tenha umas 

alfaces para mostrar às pessoas”, 

brincou, notando que as hortas têm 

também “um propósito pedagógico 

muito interessante”.

O “mito” de que nas hortas urbanas não se cultivam produtos hortícolas saudáveis “acabou”, conclui 
o vereador da Estrutura Verde face aos resultados das análises feitas em seis locais

Poluição
Inês Boaventura

Quem são os hortelões de Lisboa?

Idade avançada e baixas habilitações são características comuns

L
isboa tem hoje 11 parques 
hortícolas municipais, 
número que deverá subir 
para 17 até ao final do 

próximo ano. Mas quem são os 
hortelões que os cultivam? Qual 
é o seu perfil socioeconómico 
e que motivações têm? Isabel 
Rodrigo, docente do Instituto 
Superior de Agronomia, realizou 
inquéritos a 162 dos 270 
hortelões da Quinta da Granja 
e do Vale de Chelas e concluiu 
que “são sobretudo idosos”, com 
“baixas habilitações escolares”.

Segundo a docente, 68% 
dos inquiridos têm 60 ou mais 
anos, e 60% têm quatro anos de 
escolaridade ou menos. Mais de 
metade, 57%, estão reformados 
e 19% estão desempregados. 
Isabel Rodrigo encontrou “fortes 
ligações à actividade agrícola 
e rural”, tendo concluído que 
61% dos hortelões inquiridos são 

filhos de agricultores.
E quais são as suas 

motivações? Querer ocupar o 
tempo livre é aquela que mais 
vezes foi referida, tendo 54% 
dos inquiridos respondido 
que vão todos os dias à horta. 
Fazer algo produtivo é outra 
motivação, verificando-se que 
o autoconsumo é o “destino 
privilegiado” das colheitas, 
sendo a sua venda um “destino 
marginal”.

Também referidas como 
motivações foram a melhoria 
da qualidade da dieta alimentar 
e do bem-estar físico e mental. 
A esse nível, constatou-se que 
56% dos hortelões passaram a 
consumir produtos hortícolas 
que desconheciam antes de se 
dedicarem ao seu cultivo e que 
30% passaram a consumir mais 
desses alimentos. 

Segundo Isabel Rodrigo, 61% 

dos inquiridos vêem as hortas 
que cultivam como uma forma 
de embelezar a cidade, havendo 
também quem encontre nelas 
uma maneira de promover o 
convívio entre idosos.

As hortas na cidade, conclui a 
docente durante um seminário 
que se realizou no LNEC, são 
mecanismos de “participação 
cívica, inclusão social e 
democracia”. Já o presidente da 
Junta de Freguesia de Alvalade, 
André Caldas, considera que 
estas “representam, do ponto de 
vista da cidadania, um contributo 
de enorme qualidade e 
maturidade”. O autarca socialista 
lembrou que “as hortas urbanas 
sempre foram características de 
Alvalade”, desde o tempo em 
que o arquitecto Faria da Costa 
projectou o bairro, e defendeu 
a importância de retomarem a 
“pujança” de outros tempos.   


