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1- Introdução 

A produção de legumes frescos ocupa quase 2,2 milhões de hectares na UE, quase metade 

dos quais em Itália e Espanha (De Cicco, 2016). Em 2016, a UE produziu mais de 18 milhões 

de toneladas de tomate, onde cerca de 40% da produção é consumida fresca e 60% é utilizada 

na indústria de transformação. Espanha, Itália, Holanda, Polónia e França representam em 

conjunto quase 75% da produção de produtos frescos, enquanto Espanha, Itália e Portugal 

produzem 94% de tomate para transformação (Comissão Europeia, 2017). 

A cultura do tomate para fins industriais tem uma importância relevante na economia agrícola 

portuguesa, assumindo em 2015-2017 uma média de 19 mil hectares, correspondendo a uma 

média de 1.700 milhões de toneladas por ano (produtividade média 90 toneladas/hectare). 

O preço pago pela indústria depende da qualidade fornecida. De acordo com as informações 

oficiais da Federação Portuguesa de Produtores (FNOP), em 2017, o preço médio foi de 

68€/ton, o que dá um rendimento bruto de 6.100€/ha. Paralelamente, as informações de 

várias organizações de produtores referem que o custo de produção por hectare é, em média, 

de 5.600€, o que eleva o risco da atividade per si e conduz o sector à necessidade de encontrar 

rendimento adicional da cultura do tomate para diminuir o risco da atividade. 

Adicionalmente, a expansão global da população influencia a necessidade crescente de 

alimentos a nível mundial, necessidade que se estima que aumente 70% até 2050 

(Alexandratos e Bruinsma, 2012), evidenciando a importância de garantir uma gestão 

sustentável e a respetiva conservação dos recursos naturais. Atualmente, assistimos à 

organização de várias iniciativas que visam a mitigação do desperdício de alimentos e o 

aumento da implementação dos princípios da economia circular na cadeia alimentar. 
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2- Caracterização da cultura 

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill) pertence à família das Solanáceas e teve origem na 

região andina da América do Sul, mas foi no México que esta cultura foi cultivada, pelos 

Astecas, chegando mais tarde à Europa, a partir desse mesmo país, em 1544 (Almeida, 2006). 

Ao longo dos anos, a designação científica do tomate tem sofrido alterações, no entanto, têm 

permanecido em diversas bibliografias o nome Lycopersicon esculentum, para que haja 

estabilidade na nomenclatura. 

Lycopersicon esculentum Mill, pertence a uma das nove espécies que fazem parte do género, 

sendo um dos mais pequenos na família das Solanáceas. 

O tomateiro é uma planta herbácea arbustiva perene, cultivada anualmente. Existem 

diferentes variedades que se distinguem segundo o tipo de crescimento vegetativo, o formato 

dos frutos e também resistência a doenças (Maroto, 2002). O ciclo desta planta pode ser 

curto, de 90 a 100 dias, médio 100 a 120 dias ou longo caso seja superior a 120 dias (Almeida, 

2006). 

Relativamente ao crescimento da planta do tomate pode dividir-se em dois grupos, os 

cultivares de crescimento determinado e indeterminado (Almeida, 2006). 

No crescimento determinado as plantas apresentam um caule principal cujo crescimento é 

definido com formação de uma inflorescência terminal (Maurício e Nunes, 2001), é também 

característico destas plantas um período limitado de floração e de seguida o período de 

maturação de frutos. Estas cultivares são habitualmente utilizadas para a indústria (Almeida, 

2006). 

As cultivares de crescimento indeterminado, apresentam um meristema apical que origina 

um crescimento contínuo do caule principal (Maurício e Nunes, 2001) e desta forma 

produzem inflorescências durante toda a vida. São geralmente utilizadas em estufas (Almeida, 

2006). 

O sistema radicular de plantas instaladas por sementeira direta é caracterizado como 

aprumado e profundante, com raiz principal que pode atingir 50 a 60 cm de profundidade 

(Maroto, 2002). 



6 
 

No entanto, nas plantas transplantadas, o sistema radicular é mais superficial, e as raízes 

laterais e também adventícias a formarem-se a partir do caule (Almeida, 2006). 

A polinização é principalmente autogâmica realizada com auxílio de abelhas e abelhões. 

Finalmente obtêm-se o fruto, denominado também de baga plurilocular, cujo formato pode 

ser, redondo, piriforme ou alongado, quando está maduro o tomate pode ser amarelo, laranja 

ou avermelhado (Almeida, 2006). 

 2.1 - O Tomate para processamento industrial 

As regiões produtoras de tomate a nível mundial distinguem-se pelas características 

topográficas e condições climatéricas, clima do tipo mediterrânico e savana tropical. 

Na União Europeia há uma elevada produção de frutas e vegetais, sendo um dos principais 

produtores mundiais da cultura do tomate. No ano 2014 registou-se uma produção de tomate 

para consumo em fresco e indústria, de aproximadamente 17 milhões de toneladas de tomate 

e os países responsáveis pela maior produção são a Itália, Espanha, Grécia e Portugal 

(Eurostat, 2014). 

O tomate pode ser consumido cru ou cozinhado e é comercializado em fresco ou processado, 

quando transformado pela indústria apresenta-se na forma de concentrado enlatado (cubos 

ou pedaços) ou desidratado. O principal produto industrial, a partir do qual se fabricam os 

molhos, sumos, ketchup e sopas, é o concentrado-base (Almeida, 2006). 

 

 2.2 - A cultura do tomate em Portugal 

A cultura do tomate é considerada uma das principais culturas industriais agroalimentares do 

país e este sector exporta 95% da produção (INE, 2014). Por estes motivos, Portugal encontra-

se no 4º lugar do ranking dos maiores exportadores mundiais de tomate para indústria e 

consumo em fresco. 

No ano 2014, esta cultura hortícola, teve registo de produção de tomate para indústria de 1,4 

milhões de toneladas, ocupando uma área de 17.210 ha (INE, 2014). No entanto, no ano de 

2015, houve um aumento nas áreas de produção da cultura do tomate, perfazendo 19.262 ha 

(GPE-APEP, 2015) 
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Em Portugal esta cultura, localiza-se em especial na região do Ribatejo com cerca de 80% da 

produção. 

Na classificação do tomate de indústria em Portugal, são considerados 2 parâmetros 

importantes, o pH do fruto e o teor de sólidos solúveis, TSS. O pH deverá apresentar um valor 

inferior a 4,5 e o valor de TSS deverá variar entre 3 a 8%, caso este valor seja demasiado baixo, 

os frutos podem ser rejeitados pela fábrica (Almeida, 2006). 

 

 2.3 - Os sistemas de cultura de tomate em Portugal 

Atualmente, são considerados 3 tipos distintos de cultura do tomateiro: horto-industrial, 

onde a cultura é instalada ao ar livre de forma extensiva e destinada à indústria do tomate 

concentrado, a cultura em estufa no solo, estabelecida para comercialização de tomate em 

fresco e ainda a cultura sem solo, hidroponia, geralmente praticada em estufas (Almeida, 

2006). 

Ao longo deste trabalho, será dada especial atenção ao primeiro sistema de cultura, o horto-

industrial destinado ao tomate de indústria 

A cultura do tomate tem um ciclo cultural que inicia em março e termina em outubro, tendo 

em conta que esta cultura necessita cerca de 1570ºC de temperatura acumulada. Geralmente 

as plantações são escalonadas durante aproximadamente 10 semanas, com inicio no final do 

mês de março e finalizadas em junho. As colheitas começam no mês de julho até outubro, 

com auxílio de máquinas apropriadas e quando cerca de 80 a 90% dos frutos estão maduros 

(Almeida, 2006). 

Ao longo dos anos, a produção de tomate para indústria tem aumentado no nosso país. O 

sucesso desta cultura deve-se às características do solo e clima em Portugal que influenciam 

a qualidade do fruto obtido. As principais regiões produtoras de tomate para transformação 

em Portugal situam-se maioritariamente no Centro do país, grande Lisboa e Alentejo, com um 

total de 41 concelhos onde se localiza a produção desta cultura (figura 1). 
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Figura 1: Mapa de Portugal com as respetivas regiões produtoras de tomate para indústria. 

 

O Centro do país, a verde, corresponde à região de Leiria, Oeste e Médio Tejo, onde as áreas 

declaradas para produção de tomate equivalem a 182 ha com apenas 11 produtores. O 

concelho de Alenquer, no Oeste, contribui para a maior produção de tomate na região do 

Centro, com 90 ha de área (GPE – APEP, 2015). 

A roxo, a área da grande Lisboa e Península de Setúbal, que perfazem uma área de produção 

de 3242 ha, cujo número de produtores corresponde a um total de 76. O concelho de Vila 

Franca de Xira, grande Lisboa, é responsável por 2735 ha de produção de tomate, 

correspondendo ao concelho com maior número de área declarada (GPE – APEP, 2015). 

Por último, a região do Alentejo, composta pelo Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo 

Central, Baixo Alentejo e Lezíria do Tejo, onde o número de produtores atinge os 540 e área 

total é de 15.839 ha. 

O Ribatejo, em especial na Lezíria do Tejo, é a região do país onde há uma maior produção de 

tomate para indústria cujas áreas declaradas correspondem a 13.235 ha e o número de 

produtores inscritos são 455. O concelho de Benavente, Salvaterra de Magos, Azambuja, 

Almeirim e Cartaxo, são os concelhos da Lezíria do Tejo, que apresentam um maior número 

de produtores e áreas de produção, representado na tabela 1, sendo estes valores bastante 
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significativos no que respeita a produção de tomate para transformação em Portugal (GPE – 

APEP, 2015). 

 

Tabela 1: Produção por concelho da Lezíria do Tejo 

Concelho Nº Produtores Áreas declaradas (ha) 

Benavente 36 1637 

Salvaterra de Magos 55 1463 

Azambuja 59 2889 

Almeirim 66 1568 

Cartaxo 90 3264 
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3- Tomate verde 

 

 

Sabe-se que durante o amadurecimento, ocorrem diferentes mudanças nos frutos do 

tomateiro: a cor verde dos frutos converte-se em amarelo-laranja e depois em vermelho, 

devido à forte acumulação de licopeno e à diminuição de β-xantofilas e de clorofilas (Su et al. 

2015) verificando-se que o teor de Brix aumenta e a acidez titulável diminui (Sagar et al. 2013; 

Gautier et al. 2008). O tomate verde é geralmente mais imaturo do que tomate vermelho 

(Qin, Chao, and Kim 2012) 

O mercado do concentrado de tomate é muito exigente na cor. Assim, tem-se vindo a verificar, 

nos últimos anos, uma maior preocupação com a cor que o fruto apresenta à entrada em 

fábrica, sendo condição necessária que o tomate tenha uma cor vermelha intensa, quer no 

exterior quer ao nível do meso e endocarpo.  

Este facto leva a que durante a colheita exista uma seleção dos frutos, verificando-se nos 

tapetes das colhedoras uma triagem, manual ou através de sensores cromáticos, de forma a 
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que as cargas, a seguir para a fábrica, sejam maximizadas com frutos vermelhos. Os restantes 

frutos são deixados no campo para serem incorporados como adubo verde. 

A não utilização em Portugal de grandes volumes destes frutos imaturos, deixados nos 

campos sem mais valorização, representa enormes perdas de energia, água e alimentos. No 

entanto mostra-se necessário quantificar qual a produção real para validar propostas de 

aproveitamento enquadráveis com o potencial existente 

O Centro de Competências para o Tomate Indústria (CCTI) promoveu um pequeno estudo 

para estimar a quantidade de tomate não amadurecido que é deixada nos campos. 

Os dados foram obtidos em 4 regiões diferentes da Azambuja, Benavente, Cartaxo e Vila 

Franca de Xira, de 2 de agosto a 22 de setembro de 2018 (figura 2). 

 

Figura 2: Posição geográfica do concelho do Cartaxo [fonte: CCDRLVT] 

 

Na figura 3 mostra-se o processo de colheita mecânica e o aspeto do campo após a seleção 

cromática durante a colheita. 
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Figura 3: a) Colheita mecânica de tomate. b) Aspeto do campo após a seleção cromática 
durante a colheita de tomate. 

 

Durante o estudo garantiu-se as condições de acesso às parcelas e o fornecimento de tomate 

verde à equipa de laboratório nas quantidades necessárias e nos momentos adequados, com 

a máxima qualidade possível, e foram realizadas as seguintes atividades: 

• Identificação e monitorização dos campos/parcelas/variedades com potencial interesse 

para eventual colheita de tomate verde 

• Participação na colheita única e manual de aproximadamente 400Kg de tomate não 

amadurecido, em simultâneo com a colheita mecânica 

• Recolha de dados – potencial produtivo – estudo, tratamento estatístico e produção de 

relatórios com os resultados. 

Na componente de produção foi realizada a avaliação do potencial produtivo nas seguintes 

condições: 

• 92 plantas, seleção aleatória, sãs 

• solos argilosos, argilo-calcários e aluvião 

• as amostras foram colhidas aleatoriamente entre variedades H1301; H1015; H1311; H9665, 

instaladas nos diferentes campos selecionados. 

• a recolha foi feita em cada campo no dia da colheita. 

• no dia da colheita realizou-se a pesagem e a contagem de frutos maduros, laranjas e verdes. 

a) b) 
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Em cada linha, durante o processo de colheita, foram recolhidos frutos rejeitados pela 

colhedora, durante 10 metros contínuos. O cálculo por hectare levou em consideração que a 

preparação da cultura na região é feita em camalhão, e compreende a utilização de 13,2 m2 

para preparar uma linha com 10 metros de comprimento. 

Os resultados obtidos, considerando as variáveis: solo, condições meteorológicas, 

fitossanidade, rega, fertilização, variedade, data de colheita, apresentam-se nas figuras 4, 5 e 

6. 

Verifica-se uma diferença acentuada entre os resultados obtidos na parcela 5 e 6 e as 

restantes parcelas do estudo. Nestas parcelas verifica-se uma produção de tomate verde na 

ordem das 26 e 22 ton/ha, contrariando a moda das restantes parcelas de 9 ton/ha. 

Este facto resulta de condições de microclima, que no ano do estudo levou a problemas 

fitossanitários nessas parcelas. Embora sejam desvios consideráveis aos restantes valores, 

eles têm que ser assumidos como componentes da realidade, percebendo-se que para cada 

campanha existirá sempre regiões com problemas no amadurecimento da produção. 

 

 

Figura 4: Peso dos frutos (tomates) por planta (kg) nos campos onde o ensaio se realizou. 
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Figura 5: Percentagem da distribuição dos pesos dos frutos (tomates) por planta nos campos 
onde o ensaio se realizou. 

 

 

Figura 6: Potencial produtivo de tomate verde (ton/ha) em cada um dos campos de ensaio. 

 

A situação de recusa em campo é realizada para todo o tomate que não apresenta uma cor 

uniformemente vermelha. Assim, se considerarmos os valores de produção para o tomate 

que não apresenta uma cor uniformemente vermelha, verifica-se um aumento substancial 

nas quantidades (peso) da produção que fica no campo, como podemos comprovar na tabela 

2. 
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Tabela 2: Soma da produção (ton/ha)  de tomate que não apresenta uma cor uniformemente 

vermelha e do tomate verde que fica em campo  

 
 +  

SEARA 1 15,8 

SEARA 2 20,3 

SEARA 3 21,4  

SEARA 4 17,3 

SEARA 5 34,6 

SEARA 6 33,0 

 

A variação corrobora o que já tinha sido verificado relativamente ao tomate verde, mostrando 

duas dispersões na amostragem, associadas com as questões de microclima das duas últimas 

parcelas. 

Analisando os resultados deste estudo, o CCTI conclui que 23% dos frutos produzidos são 

rejeitados pelas máquinas colhedoras, correspondendo a uma média de 24 ton/ha. Por outras 

palavras, do esforço necessário para produzir 100 toneladas de tomate, só 77 ton é que 

chegam à fábrica para processamento e correspondente compensação económica para o 

agricultor. 

Se considerarmos uma média produtiva nacional de cerca de 10.000 ha/ano, o cálculo de 

desperdício chega aos 240.000 ton/ano de frutos que ficam no campo. Desta forma conclui-

se que a componente de desperdício apresenta uma parcela substancial no custo de cultura, 

que teria um peso importante no rendimento da atividade e do setor. 

Salienta-se ainda que, embora estes frutos não sejam totalmente pigmentados, o tomate não 

amadurecido mantem o seu valor nutricional potencial, podendo ser exploradas novas linhas 

de I&D para a criação de produtos inovadores. A título de sugestão apontamos a criação de 

molhos a partir de tomate fermentado (fermentações láticas) com valor nutricional e 

funcional agregado. 

A título de conclusão verifica-se a existência de um grande potencial para o incremento de 

conhecimento científico que permita promover o uso racional de tomate não amadurecido, 

permitindo desenhar novos produtos alimentares. Simultaneamente, apoia-se o setor de 

produção de tomate para industria, de forma a promover uma agricultura mais responsável, 
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cumprindo com as diretrizes da União Europeia que se focam na importância de controlar o 

desperdício alimentar, bem como na boa gestão de energia, água e alimentação. 
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4- Fita de rega 

 

 

Ao longo dos anos o uso de plásticos na agricultura tem vindo a ser cada vez mais comum e a 

sua utilização aumentou significativamente a partir de meados do século XX, este aumento 

deve-se às características comuns dos diferentes tipos de plástico, assim como leveza, 

resistência e o baixo custo (Mugnozza et al., 2011). 

O uso intensivo destes plásticos origina por ano milhares de toneladas de resíduos, alguns dos 

quais não sofrem ainda processos de tratamento adequados, constituindo uma preocupação 

a nível ambiental, uma vez que terminada a sua utilidade deverão ser tratados e valorizados. 

Atualmente a eliminação de resíduos plásticos pode ter quatro destinos finais diferentes, tais 

como, aterro sanitário, incineração, reciclagem mecânica e reciclagem química (Miskolczi et 

al., 2009). 
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O sector agrícola é responsável pela utilização de diversos plásticos usados na proteção de 

silagem, cobertura do solo, cobertura de estufas, assim como tubagens utilizadas nos sistemas 

de rega. O sistema de rega localizada, microaspersores e gota-a-gota, tem uma maior 

utilização nos Estados Unidos, Israel, África do Sul, Austrália, México, Espanha e França. Em 

Portugal, nos últimos anos a utilização deste sistema tem aumentado, em especial no Algarve, 

Ribatejo, Alentejo e Oeste. A rega gota-a-gota, foi implementada e melhorada no início dos 

anos 60 em Israel, podendo ser empregue para diversas culturas, semeadas ou plantadas em 

linha (Raposo, 1996). 

Na cultura do tomate para indústria, cultura instalada ao ar livre de forma extensiva, um dos 

fatores mais relevantes para a produção é a disponibilidade de água e nutrientes e o sistema 

de rega implementado é geralmente a gota-a-gota. Esta rega permite por intermédio de 

gotejadores que libertam a água sob a forma de gotas, o humedecimento de uma área parcial 

do terreno, de forma gradual e lenta, permitindo ainda a aplicação de fertilizantes, ao longo 

do ciclo cultural da planta. Este método, pode atingir elevada eficiência de rega sendo 

também recomendada para regiões de elevada escassez de água e em solos de baixa 

fertilidade. No final do ciclo da cultura, a fita de rega é em parte retirada do terreno e enviada 

para a reciclagem, a restante que não se consegue retirar fica acumulada no próprio terreno. 

Este projeto permitiu avaliar e conhecer as características dos plásticos que são usados no 

sistema de rega gota-a-gota na cultura do tomate. Os resultados deste estudo, possibilitaram 

a obtenção de importantes informações assim como dados que serão bastante relevantes 

para a implementação de soluções e medidas, que sejam adequadas no que diz respeito à 

valorização dos resíduos plásticos resultantes do sistema de rega gota-a-gota na cultura do 

tomate. 

 

 4.1 - Caracterização da fita de rega e acessórios usados no tomate para indústria 

Ao longo deste subcapítulo, serão apresentadas as principais características da fita de rega 

gota-a-gota mais utilizada nesta cultura, diferentes modelos de gotejadores e acessórios 

necessários para o sistema de rega. 

As informações associadas às características dos diferentes plásticos, serão referidas neste 

subcapítulo embora este tema não seja a especialidade do CCTI, no entanto é importante 
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referi-las uma vez que poderão servir de base de estudo para futuras entidades que 

pretendam analisar e investigar este tema do ponto de vista do potencial da reciclagem destes 

resíduos. 

Os dados apresentados foram retirados dos catálogos das respetivas marcas com a 

colaboração dos representantes das mesmas. 

Na tabela 3, estão expostas as principais características das fitas de rega mais usadas em 

Portugal, de diferentes marcas, para a cultura de tomate para indústria, tendo em conta que 

a informação apresentada desde a) até o) corresponde à fita de rega cujos gotejadores estão 

dispostos apenas junto do orifício enquanto os outros tipos de fita, de p) até y), o gotejador 

acompanha todo o comprimento da fita, denominando-se por cinta de gotejamento. No 

entanto o seu comportamento é idêntico, uma vez que são gotejadores planos unidos à 

parede da fita, em formato de labirinto de fluxo turbulento. Dependendo das características 

do local, declive, tipo de solo e clima o produtor escolhe a fita de rega que melhor se adequa. 

Na figura abaixo estão representados os 2 tipos de gotejadores. 

  

b) a) 

 

Figura 7: Tipo de gotejador: a) junto ao orifício; b) ao longo do comprimento da fita. 

 

Como é possível verificar, atualmente a fita de rega mais utilizada pode ser de dois modelos 

distintos cujo diâmetro varia sobretudo entre 16 e 22 mm, no entanto em Portugal utiliza-se 

com mais frequência a fita de diâmetro 22 mm, dado que esta permite que o seu manejo seja 

facilitado e também porque é mais resistente à ocorrência de fugas de água. 

A distância entre os gotejadores varia entre os 20 e 30 cm e a espessura da parede mais 

comum é 0,15 e 0,20 mm. O tipo de plástico que constitui a fita de rega é o polietileno, PE, 

dividindo-se em polietileno virgem de alta densidade, PEAD, e o polietileno virgem de baixa 

densidade, PEBD, consoante as diferentes marcas. 
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Diâmetro 

nominal 

(mm) 

Espessura 

da parede 

(mm) 

Distância 

entre 

gotejadores 

(m) 

Pressão 

máxima 
Tipo de 

de 

trabalho plástico 

Tabela 3: Características típicas de fitas de rega mais usadas em Portugal 

 
 
 
 
 
 

 
 (bar)  

a. 22,00 0,20 0,15 – 0,25 0,65 PEAD 

b. 16,00 0,20 0,20 – 0,30 1,00 PEAD 

c. 22,00 0,20 0,20 – 0,30 1,80 PEAD 

d. 16,00 0,20 0,30 0,85 PEAD 

e. 22,00 0,20 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

f. 22,00 0,15 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

g. 22,00 0,20 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

h. 22,00 0,25 0,20 – 0,30 0,90 PEBD 

i. 22,00 0,15 0,20 – 0,30 0,50 PEBD 

j. 16,00 0,25 0,20 – 0,30 1,10 PEBD 

l. 16,00 0,15 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

m 
. 

17,00 0,25 0,20 – 0,30 1,00 PEBD 

n. 17,00 0,20 0,20 – 0,30 0,90 PEBD 

o. 17,00 0,15 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

p. 16,00 0,15 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

q. 22,00 0,20 0,20 – 0,30 0,70 PEBD 

r. 16,00 0,20 0,20 – 0,30 1,00 PEBD 

s. 22,00 ou 16,00 0,20 0,25 – 0,20 0,70 PEBD 

t. 22,00 ou 16,00 0,15 0,25 – 0,20 0,60 PEBD 

u. 22,00 ou 16,00 0,15 0,20 – 0,30 0,70 PEAD 

v. 22,00 ou 16,00 0,20 0,20 – 0,30 0,70 PEAD 

w. 22,00 ou 16,00 0,15 0,20 – 0,30 0,56 PEAD 

x. 16,00 0,20 0,20 – 0,30 0,56 PEAD 

y. 22,00 0,20 0,20 – 0,30 0,55 PEAD 

                   PEAD – Polietileno de alta densidade                       PEBD – Polietileno de baixa densidade 
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O polietileno, PE, ficou conhecido em 1933, pelos investigadores Gibson, Fawcett e 

Swallow, e é obtido através da polimerização do etileno, cuja estrutura está 

representada na figura 8, assim como o polímero do PE. A unidade repetitiva do 

polietileno é constituída por um átomo de carbono e dois átomos de hidrogénio. No 

fabrico de materiais de PE são geralmente utilizados corantes, dependendo do tipo de 

produto que se pretende, uma vez que o PE é claro e translúcido (Smith,1997). As suas 

propriedades têm interesse para a indústria, uma vez que apresenta resistência 

mecânica elevada, resistência a temperaturas extremas e flexibilidade. 

 

 

 

  

Figura 8: Estrutura molecular do etileno e polímero de polietileno 

 

O polietileno de alta densidade, PEAD, é obtido a partir de métodos de polimerização 

de coordenação, e o polietileno de baixa densidade, PEBD, conseguido através de 

métodos de polimerização por adição. 

O PEAD, consiste num polímero sintético classificado como termoplástico e foi 

descoberto na década de 50, graças ao avanço da investigação científica e 

desenvolvimento industrial após a 2ª Guerra Mundial (Challa, 1993). 

A estrutura do PEAD é em cadeia linear o que provoca a existência de reduzidas 

ramificações, no qual as cadeias se podem juntar de forma mais condensada, permitindo 

que este tipo de plástico apresente uma elevada cristalinidade, que pode atingir 95% e 

também elevada resistência mecânica (Smith, 1997). 

Os materiais obtidos a partir do polietileno de alta densidade, são característicos por 

serem bastante flexíveis, resistentes a temperaturas entre os – 40 e 90°C, assim como à 
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humidade e a químicos, no entanto são facilmente inflamáveis (United Plastics 

Components, 2016). 

O polietileno virgem de baixa densidade, PEBD, possui um grau de ramificação superior 

quando comparativamente ao PEAD, e desta forma as moléculas não se agrupam de 

forma tão organizada pelo que a cristalinidade é aproximadamente 65%. Também a 

densidade, a resistência mecânica e a rigidez são mais baixas comparativamente ao 

PEAD, devido à sua estrutura ramificada (Smith,1997). Resistente a temperaturas entre 

os – 40 e 90°C, facilmente inflamáveis e de baixo custo (United Plastics Components, 

2016). 

Na tabela 4, estão descritas algumas propriedades mais importantes do polietileno de 

alta densidade e de baixa densidade. 

 

Tabela 4: Propriedades PEAD e PEBD (Adaptado de Callister, 2007; Smith, 1997) 
 

Densidade (g / cm3) 0,95 – 0,97 0,92 – 0,93 

 

Resistência à tração (MPa) 22,00 – 31,00 8,00 – 31,00 

 
Temperatura máxima de utilização (º C) 80,00 –120,00 80,00 – 100,00 

 
 

Na tabela 5 estão representadas as principais características dos gotejadores utilizados 

nas fitas de rega referidas na tabela 5, assim como o caudal, dimensão dos gotejadores 

e também o tipo de plástico que são fabricados. Os dados apresentados foram retirados 

dos catálogos das respetivas marcas. 

 

 

 

 

Polietileno de Polietileno de 

alta densidade baixa densidade 
Propriedades 
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Tabela 5: Caraterísticas do gotejador da fita de rega 

Caudal* 

(l/h) 

Caudal a 

Pressão 

máxima 

Dimensões do 

gotejador 

(mm x mm x mm) 

Tipo de 

plástico 

 
 

 
 
 
 
 
 

 (l/h)  

a. 0,72 0,56 0,58 x 0,33 x 25,00 PP 

b. 0,72 0,72 0,58 x 0,33 x 25,00 PP 

c. 1,05 1,05 0,51 x 0,42 x 13,00 PP 

d. 1,05 0,98 0,51 x 0,42 x 13,00 PP 

e. 1,00 NA NA NA 

f. 1,70 NA NA NA 

g. 1,50 NA 0,65 x 0,65 x 40,00 PEBD 

h. 1,10 NA 0,60 x 0,55 x 40,00 PEBD 

i. 1,10 NA 0,60 x 0,55 x 40,00 PEBD 

j. 1,50 NA 0,80 x 0,95 x 78,00 PEBD 

l. 0,80 NA 0,45 x 0,50 x 40,00 PEBD 

m. 1,00 NA NA NA 

n. 1,70 NA NA NA 

o. 1,00 NA NA NA 

 

NA - Não apresenta; PP - Polipropileno; PEBD - Polietileno de baixa densidade; * a 1 Bar 

 

A ausência de informação no que respeita o tipo de plástico deve-se a sigilo profissional 

e a restante informação em falta corresponde apenas à ausência de informação nos 

catálogos. 

Na tabela 6, está exposta informação correspondente às cintas de gotejamento, caudal 

e tipo de plástico dos gotejadores, a informação foi obtida a partir dos catálogos das 

respetivas marcas. A falta de informação no que respeita o tipo de plástico deve-se a 

sigilo profissional. 
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Tabela 6: Características do gotejador da cinta de gotejamento 

 

 

NA - Não apresenta; PP - Polietileno; PEBD - Polietileno de baixa densidade 

 

Para a cultura do tomate o caudal dos gotejadores varia geralmente entre 0,60 e 1,70 

l/h. E o tipo de plástico que os constitui é o PEBD e o polipropileno, PP. Relativamente à 

informação do PE a marca não especificou qual dos tipos de polietileno é constituído. 

O sistema de rega gota-a-gota necessita de diversos acessórios para o seu 

funcionamento. Para a cultura do tomate os principais acessórios utilizados são dois 

tipos de união de fita, a primeiras estabelece a ligação fita-fita e a segunda ligação 

manga-fita. Na figura abaixo, mostra-se à direita uma união de ligação fita-fita e na 

imagem da esquerda uma união manga-fita. 

 

   

Figura 9: a) união manga-fita b) união de ligação fita-fita 

a) b) 
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O tipo de plástico que constitui estes acessórios é o polipropileno, PP, que é obtido a 

partir de métodos de polimerização por coordenação, como o PEAD, também 

classificado como termoplástico. A sua estrutura molecular e o polímero estão 

representados na figura abaixo. 

 

Figura 10: Estrutura molecular do propileno e polímero do polipropileno. 

 

Devido a esta estrutura obtém-se um plástico com elevada resistência química, a 

elevadas temperaturas e humidade, embora seja menos flexível, mas mais resistente 

mecanicamente do que o PE (Smith, 1997). As principais propriedades do PP, estão 

descritas na tabela 7. 

 

Tabela 7: Propriedades do Polipropileno (Adaptado de Callister, 2007; Smith, 1997). 

 

Densidade (g / cm3) 0,90 – 0,91 

Resistência à tração (MPa) 31,00 – 41,00 

Temperatura máxima de utilização (ºC) 105,00 -150,00 

 

A bobine consiste num rolo de suporte onde é transportada a fita e é também usada na 

colocação da mesma com auxílio de máquinas, são geralmente constituídas em papel e 

plástico, mais concretamente em polipropileno 

Propriedades Polipropileno 
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 4.2 - Propostas de reutilização de fita de rega 

4.2.1 - Ensaio de reaproveitamento da fita de rega para 2ª campanha 

do tomate de indústria 

O ensaio consistiu no estudo da capacidade de utilização da fita de rega gota-a-gota, 

para uma segunda campanha de tomate para indústria, tendo em conta que a fita não 

é retirada da parcela até ser novamente utilizada. A fita de rega utilizada no ensaio, 

diâmetro de 16 mm, corresponde à fita 4 descrita na tabela 3, no subcapítulo 4.1. em 

avaliação qualitativa. O campo em estudo foi instalado no concelho de Salvaterra de 

Magos em Porto de Muges, tendo iniciado em agosto e terminado no mês de setembro 

do mesmo ano. 

 

Figura 11: Ensaio, reaproveitamento da fita de rega 

 

A preparação do ensaio foi relativamente simples, uma vez que após a colheita do 

tomate para indústria, a fita de rega foi deixada na parcela sendo apenas necessário ligar 

o sistema de rega para verificar a existência de danos na fita, isto é, detetar locais na fita 

que estivessem furados ou rasgados, como demonstrado na figura 12. Tendo em conta 

que a fita permaneceu na parcela cerca de 5 meses, duração da campanha, e para o 

ensaio mais 1 mês. 
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Figura 12: Fita de rega danificada. 

 

Neste estudo foram contabilizadas apenas 4 linhas de fita de rega, cada uma com cerca 

de 50 m de comprimento, perfazendo assim 200 m de fita de rega em estudo. 

Após ser ligado o sistema de rega e verificada a área danificada, essa foi retirada e foi 

colocada uma união de fita de rega, como representado na figura seguinte. 

 

 

Figura 13: Fita de rega e união de fita 

 

No inicio do ensaio foram detetados 9 pontos de fuga, tendo sido corrigidos conforme 

descrito. 

Nos gotejadores não foram observados problemas. 

O sistema de rega assim instalado, durou até ao fim do ensaio, sem danos, e estando à 

carga 2 vezes por dia. Esta solução poderá fazer sentido, num cenário em que se consiga 
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realizar uma segunda campanha de tomate, no mesmo ano e utilizando a mesma 

parcela. 

 

4.2.2 - Destino da fita de rega após a campanha 

Após a colheita do tomate a fita de rega é retirada do terreno, como mostra a figura 14, 

e passa a ser considerada um resíduo que deverá ser reaproveitado e/ou valorizado da 

forma mais adequada. Para consolidar este estudo e apresentar soluções de gestão para 

este resíduo, foi necessário avaliar e estudar os resíduos associados ao sistema de rega 

gota-a-gota, consoante as suas características qualitativas e também quantitativas. 

 

Figura 14: Fita de rega após ser retirada do campo 

 

 4.3 - Avaliação qualitativa 

A avaliação qualitativa consistiu na caracterização da fita de rega e acessórios do sistema 

gota-a-gota do ponto de vista material e funcional, sendo estas as condicionantes de 

partida deste estudo. 

Do ponto de vista material foi analisado o tipo de componentes geralmente agregados 

à fita de rega e acessórios. 

Para o estudo da capacidade de funcionamento, degradabilidade, da fita de rega no final 

da campanha realizou-se um ensaio no Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, 

COTR, que permitiu estudar o tipo de danos comuns em 4 fitas de rega assim como 
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analisar a relação Pressão-Caudal de fitas de rega novas e usadas durante a campanha 

do tomate para indústria, segundo as 2 campanhas e 3 tipos de solos. 

No que respeita aos 3 solos, foi realizada uma análise de textura de campo que 

corresponde a uma estimativa aproximada da classe textural, esta consiste no conjunto 

de texturas que apresentam características semelhantes a nível químico e físico. 

Nesta análise foi recolhida uma pequena amostra de solo e foi avaliada no estado seco, 

onde se colocou na palma da mão e esfregou-se entre os dedos de forma a verificar se 

a amostra seria áspera ou macia ao tato, no estado húmido a amostra foi humedecida e 

moldada em filamento, formando uma curvatura de forma a verificar se os materiais são 

pegajosos ou plásticos (Madeira, 2013). 

Durante o ensaio as fitas de rega foram instaladas ao longo de uma tubagem e a sua 

parte terminal foi tapada para evitar a fuga de água. Desta forma foram submetidas à 

pressão máxima de trabalho, consoante o modelo em estudo. A figura 15, mostra o 

ensaio montado. 

Ao longo da tubagem estava instalado um manómetro de líquidos para indicar qual 

pressão hidráulica, em bar, a que o sistema estava a funcionar. 

 

Figura 15: Ensaio da capacidade de funcionamento da fita de rega após uma campanha 

 

O ensaio era composto ainda por uma válvula de entrada e um regulador de pressão, na 

qual era imposta a pressão desejada 
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Figura 16: Válvula de entrada e regulador de pressão 

 

Ao longo do ensaio foram estudados 4 modelos distintos de fita de rega com amostras 

de 20 m para cada modelo. 

No ensaio, e para cada modelo, foi contabilizado o débito de 20 gotejadores, durante 2 

minutos, permitindo assim obter o caudal debitado por cada um. Na presença de furos, 

retirou-se a parte danificada e uniu-se a fita de rega com uma união. 

Na tabela abaixo, mostra-se as características dos 4 tipos de fita de rega utilizadas no 

ensaio e recolhidas na exploração agrícola. Na 1ª campanha desde abril até agosto foi 

considerada a fita 4 e para a 2ª campanha de julho a outubro, as restantes. Deverá ter-

se em conta que as fitas 1,2 e 3 são da mesma marca. 
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Diâmetro

interno 

(mm) 

Diâmetro Espessura 
externo da parede 

(mm) (mm) 

Distância 

entre 

gotejadores 

(m) 

Caudal Pressão 

sob máxima 

pressão  de 

máxima trabalho 

Tabela 8: Características das fitas de rega utilizadas no ensaio. 

 

 
 
 
 
  

 (l/h) (bar) 

Fita 1 22,20 22,6 0,20 0,20 0,56 0,65 

Fita 2 16,20 16,6 0,20 0,20 0,72 1,00 

Fita 3 16,20 16,6 0,20 0,30 0,98 0,85 

Fita 4 16,10 16,5 0,20 0,20 1,10 0,90 

 

 

4.3.1 - Resultados da avaliação qualitativa 

No estudo da componente material, foi possível observar a presença de solo agregado 

ao longo de toda a fita de rega e também nas uniões. Durante o ensaio no COTR 

verificou-se excesso de matéria orgânica no interior da fita 1, o que indica que o sistema 

de filtragem usado na exploração não está adequado, o que provocou um maior 

entupimento nos gotejadores. 

No que respeita ao ensaio para avaliar a componente funcional, degradabilidade da fita 

de rega, submetida à pressão máxima em catálogo, apresenta-se na tabela abaixo os 

respetivos caudais obtidos para os 4 tipos de fita. Respetivamente às análises de textura 

de campo realizadas para os 3 solos, obteve-se uma classe textural que corresponde a 

argilosa, onde foram recolhidas amostras de fita de rega 1 e 3, arenosa, fita 2, e franco- 

limoso a franco-arenoso para a fita 4 
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Tabela 9: Resultados do ensaio, relação P-Q. 

Caudal 

(l/h) 

 

 

Fita 1 Nova 0,61 
  Usada 0,60  

Fita 2 Usada 0,75 

Fita 3 Nova 1,00 

  Usada 1,00  

Fita 4 Usada 1,15 

  

Após submeter a fita 1 a uma pressão máxima de 0,65 bar obteve-se um caudal de 0,61 

l/h para a fita nova e 0,60 l/h para a fita de rega usada durante uma campanha de tomate 

para indústria, tendo em conta que no catálogo o caudal indicado seria 0,56 l/h. 

Concluiu-se que a fita usada durante uma campanha, cerca de 4 meses, não apresentou 

desgaste quando submetida à pressão máxima. No entanto foram verificados 

gotejadores entupidos em metade da fita, neste caso em concreto devido ao excesso de 

matéria orgânica presente no interior da fita, o que põe em causa o funcionamento da 

mesma. O resultado obtido para a fita nova corresponde às características apresentadas 

no catálogo. 

Para a fita 2 o ensaio foi realizado apenas para a fita de rega usada, as características em 

catálogo indicam que sob pressão máxima esta fita debita por cada gotejador 0,72 l/h 

para 1 bar, com a realização do ensaio obteve-se um caudal igual a 0,75 l/h, o que indica 

que a fita de rega manteve as suas características após ser usada durante uma 

campanha. No entanto, apresentou furos e alguns gotejadores danificados e entupidos. 

O caudal sob pressão máxima exercido para a fita 3, nova e usada, correspondeu a 1 l/h, 

para uma pressão de 0,85 bar. Novamente o valor obtido está de acordo com os dados 

fornecidos no catálogo da marca da fita. Foi possível verificar entupimento dos 

gotejadores e ruturas na mesma. 

Por último, a fita 4 usada cujo caudal debitado foi 1,15 l /h, para uma pressão de 0,90 

bar, verificando-se que a fita de rega não sofreu alterações na relação P-Q, uma vez que 
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o valor no catálogo corresponde a 1,10 l/h. No entanto, foram verificados entupimentos 

e ruturas assim como no ensaio das fitas anteriores. 

Desta forma, foi possível concluir com o estudo dos 4 tipos de fitas de rega que a relação 

P-Q disponível nos catálogos corresponde às testadas no ensaio. Assim como, as fitas de 

rega depois de serem usadas numa campanha de tomate para indústria também 

mantêm a mesma relação P-Q, o que indica que podem ser reaproveitadas uma vez que 

não iriam colocar em causa as necessidades da cultura. No entanto, a presença de 

gotejadores entupidos pode ser um problema no reaproveitamento deste material, tal 

como as ruturas ao longo da fita, geralmente causadas pela máquina que colhe o 

tomate. 

Relativamente às diferentes campanhas e tipo de solo não se verificaram anomalias 

específicas para cada um desses fatores, o que indica que estes não influenciaram de 

forma particular o funcionamento da fita de rega. No entanto, é importante salientar 

que um bom funcionamento do sistema de rega, com boa filtragem, implica que este 

seja mais eficiente evitando o entupimento dos gotejadores. 

 

 4.4 - Avaliação quantitativa 

Relativamente à avaliação quantitativa dos resíduos do sistema de rega gota-a-gota foi 

possível obter um inventário dos resíduos originados ao longo da campanha. 

Este inventário foi construído a partir de informação proveniente da exploração de 

Salvaterra de Magos, como base para uma extrapolação para a realidade nacional. 

Desta forma, os dados utilizados para a realização desde inventário, foram os metros de 

fita necessários para 1 ha, o comprimento e peso médio do rolo da fita utilizada na 

exploração, apresentado na tabela 10, e também os dados estatísticos de produção de 

tomate para indústria, fornecidos pelo Gabinete de Planeamento Estratégico e Área de 

Planeamento Estratégico e Projetos, GPE-APEP 
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Tabela 10:. Dados utilizados no inventário. 

Dados necessários para o inventário 

 
 
  

Fita necessária por ha 6700 m 

Comprimento do rolo 1600 m 

Peso médio do rolo 23,6 kg 

  

A área total declarada para produção de tomate para indústria em Portugal, no ano de 

2017, corresponde a 19.220 ha (máximo histórico), verificando-se uma média de 14 056 

ha nos últimos 5 anos (2015-2019). 

De forma a obter as toneladas de fita de rega necessárias para esta cultura no nosso 

país, multiplicou-se os metros de fita usada por ha pelo total de área declarada para esta 

cultura. Com os dados do peso do rolo e o seu comprimento obteve-se o peso da fita 

em toneladas. 

 

4.4.1 - Resultados da avaliação quantitativa 

Ao longo deste estudo e com o apoio da exploração foi possível obter os resíduos 

associados ao sistema de rega gota-a-gota e a partir destes foi realizada uma avaliação 

quantitativa para todo o país para a cultura do tomate para indústria. Os principais 

resíduos em estudo para a avaliação quantitativa, são os seguintes: 

 

I. Fita de rega 

II. União de fita de rega 

III. União fita-manga 
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A nível nacional a fita de rega necessária para a cultura do tomate de indústria, 

considerando a média de área dos últimos 5 anos, corresponde a 1.391 toneladas de 

fita. Se considerarmos o ano com mais área (e, portanto, o potencial de utilização para 

a cultura), verificamos que foram necessárias 1.903 toneladas de fita de rega para a 

campanha de 2017 (máximo histórico de área).  

As uniões de fita de rega são variáveis uma vez que dependem do comprimento do rolo, 

para este estudo foram utilizadas cerca de 77.054 uniões de ligação fita-fita. No que 

respeita as uniões que unem a fita de rega à manga, foram necessárias 2 por cada 

camalhão para mangas com 2 ligações de uniões, ou 1 união por camalhão para mangas 

com 1 ligação de união, utilizando assim uma união de modelo em “T”, que consiste 

numa peça com duas ligações para a fita de rega. 

Desta forma, o resíduo que contribui para um maior impacto ambiental é a fita de rega, 

uma vez que são necessárias elevadas toneladas só para esta cultura. Importante referir 

que os acessórios utilizados neste sistema de rega, tal como as uniões, podem ser 

utilizados em mais do que uma campanha de tomate, desde que estejam em boas 

condições. Basta serem retirados quando a fita de rega é recolhida do campo (facto que 

acontece na prática). 

 

 4.5 - Soluções propostas de valorização para a fita de rega e acessórios 

Assume-se assim a importância de estudar e apresentar soluções viáveis e sustentáveis 

com o propósito de melhorar a gestão e tratamento dos resíduos agrícolas originados 

nesta cultura, uma vez que são produzidas anualmente elevadas quantidades. Tendo 

em conta que as medidas de tratamento atualmente praticadas não são muito rigorosas 

e em muitos casos estes resíduos têm como destino final a incineração para obtenção 

de energia. 
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4.5.1 - Reaproveitamento da fita de rega 

De forma a diminuir os resíduos gerados durante uma campanha de produção de 

tomate, uma das soluções consiste no reaproveitamento da fita de rega numa 2ª 

campanha de tomate para indústria ou para outras culturas. 

O ensaio no COTR, permitiu concluir, como já foi anteriormente referido, que ao nível 

da capacidade de funcionamento da fita de rega no que respeita a relação P-Q não 

houve qualquer alteração. No entanto ao longo do ensaio, a presença de furos e 

entupimento nos gotejadores, permitiu chegar à conclusão que o reaproveitamento 

para grandes produtores de tomate para indústria não é compensatório, porque irá 

implicar gastos elevados no arranjo da fita de rega danificada, elevada mão-de-obra. 

Em média um rolo de fita tem um custo de 0,035€/metro, o que implica que para um 

produtor que tenha cerca de 100 ha, terá de fazer um investimento aproximado de 

23.450€, apenas para a fita de rega. Considerando que a este preço terá de acrescentar 

o valor da mão-de-obra da instalação, custo das máquinas e também necessidade de 

substituir fita de rega que não esteja a funcionar adequadamente, ao longo da 

campanha. 

Para haver reaproveitamento da fita, terão de ser considerados os mesmos custos 

associados, no entanto como a fita apresenta diversos danos, deverá ser substituída em 

cada furo e gotejador entupido após a sua instalação e também ao longo da campanha, 

tornando do ponto de vista económico pouco viável para um grande produtor. 

No entanto, a fita de rega poderá ser reaproveitada para pequenos produtores que 

necessitam de menores quantidades de fita de rega, ou até mesmo para produtores 

individuais que tenham uma horta. Esta fita seria vendida como material reutilizável e a 

um preço mais baixo. 

Atualmente os diferentes tipos de uniões de fita de rega, costumam ser reutilizadas 

entre uma a duas campanhas. 

De forma a guardar a fita de rega para reaproveitamento, as bobines poderão ser 

utilizadas para reenrolar a fita de rega quando essa é retirada do terreno. 
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4.5.1 - Reaproveitamento da fita de rega para fins industriais 

Quando os resíduos agrícolas não têm mais utilidade e não se conseguem reutilizar, uma 

das soluções consiste na reciclagem desses materiais, que deverá ocorrer de acordo com 

o tipo de plástico que constitui o material, permitindo assim produzir matéria-prima 

secundária para a produção de outros materiais, considerando que os plásticos têm a 

capacidade de ser reciclados mais do que uma vez, mantendo o seu valor e propriedades 

(Hestin. M., Faninger. T. and Milios. L., 2015). 

A reciclagem é um processo vantajoso no que respeita o destino a dar aos resíduos, 

evitando o processo de extração de matéria-prima, redução em aterro ou inceneração 

(Rajendrana, S. et al., 2011), reduzindo também energia usada para a produção de 

materiais virgens (Journal of Cleaner Production, 2002). 

Os principais impactos causados pelo fabrico de plásticos, são as emissões de CO2 e o 

consumo de energia. Segundo um estudo no Reino Unido a produção de materiais em 

PE produzido a partir de matéria-prima virgem gerou emissões de 2014 Kg CO2 eq. e a 

energia gasta 80 MJ, enquanto para a produção de materiais em PE provenientes de 

materiais reciclados as emissões de CO2 foram cerca de 672 Kg CO2 eq. e a energia 

despendida apenas 11 MJ (Andreoni, V. et al., 2015). 

Antes de iniciar um processo de fabrico de novos materiais, os resíduos em causa são 

triturados, lavados, separados e secos (Meng et al. 2015), de forma a evitar problemas 

no processamento dos plásticos, ou mesmo impedir a sua produção. Atualmente um 

dos desafios para assegurar a eficácia do processo de reciclagem, está na separação e 

limpeza dos resíduos, pois este processo é muito sensível a impurezas (Wu, G., Li, J. and 

Xu, Z., 2012). 

É importante evidenciar que alguns fatores limitam a capacidade de reciclagem, tais 

como, os resíduos contaminados com solo, areia e pesticidas, quando há mistura de 

diferentes tipos de plásticos, aditivos e pigmentos presente nos resíduos e também o 

envelhecimento do plástico que foi exposto demasiado tempo ao sol, radiação 

ultravioleta, tornando-o inútil de ser reciclado (Briassoulis et al, 2012). 
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As técnicas de produção de materiais apresentadas como soluções para os resíduos do 

sistema de rega são apenas aplicáveis a polímeros termoplásticos uma vez que podem 

ser reciclados. Sugerem-se assim diferentes métodos de processamento de materiais 

plásticos, a partir dos resíduos agrícolas: moldagem por injeção, Roto moldagem, 

extrusão e moldagem por sopro. 

Os polímeros termoplásticos usados nestes processos podem ser de diferentes tipos 

como são o caso o PE, PP, poliestireno, PS, politereftalato de polietileno, PET e 

policloreto de vinilo, PVC, dadas as suas diferentes características é possível fabricar 

materiais de diferentes tamanhos, formas e para diversas utilidades. De forma geral, 

possibilitam o fabrico de mobiliário, alguns utensílios domésticos, materiais utilizados 

na indústria e também equipamentos médicos. 

Neste estudo são apenas considerados os polímeros de PEAD, PEBD e PP, dadas as 

características da fita de rega, gotejador, uniões e bobine. 

A partir do PEAD e PEBD é possível obter garrafas, tubos, cabos de isolamento e alguns 

tipos de brinquedos (United Plastics Components, 2016). O PP utiliza-se para fabricar 

geralmente embalagens, utensílios de laboratório e no sector automóvel é usado no 

revestimento de ventiladores e tubagens de aquecimento (Smith, 1997). Atualmente, é 

muito usado em eletrodomésticos e também no fabrico de sacos de plástico (United 

Plastics Components, 2016). 

No entanto, as embalagens recicladas não são consideradas seguras para guardar 

alimentos uma vez que os aditivos presentes no plástico podem contaminar os 

alimentos (Briassoulis et al., 2013). 

 

4.5.2 - Moldagem por injeção 

Neste processo os fragmentos de plástico são colocados no funil de alimentação, até 

chegar a um parafuso em rotação que vai empurrando o plástico no sentido do molde, 

o movimento rotativo desempenhado pelo parafuso provoca o contato dos plásticos 

com a parede aquecida do cilindro e devido ao calor de compressão do atrito provoca o 

derretimento do material plástico num líquido viscoso. O parafuso para de funcionar, 
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quando na sua extremidade tem material fundido suficiente, impulsionando esse 

material para as cavidades do molde fechado, mantendo a pressão até o material 

solidificar. O molde arrefece com água, é aberto e a peça é ejetada (Smith, 1997). 

Abaixo na figura 17, apresenta-se um esquema de uma máquina de moldagem por 

injeção. 

Funil de alimentação 

Molde 

Parafuso 

Camâra de aquecimento 

Pressão 
hidráulica 

 
 
 

 

 
  

Figura 17: Secção de uma máquina de moldagem e injeção (Adaptado de Callister, 
2007) 

 

Este é um processo bastante vantajoso uma vez que a produção de peças ocorre a 

elevada velocidade e as peças produzidas geralmente apresentam um bom acabamento 

e é possível fabricar peças complexas. No entanto, só é possível obter um produto de 

elevada qualidade se houver um controlo rigoroso (Smith, 1997). 

 

4.5.3 - Rotomoldagem 

Neste processo, o plástico em pó é colocado nos moldes que vão ser aquecidos e 

submetidos a um movimento biaxial, este por sua vez em conjunto com o calor do forno, 

provoca então o processo de moldagem. A peça é retirada e arrefecida com jatos de ar 

ou água e finalmente será retirada do molde (Rotovedras, 2016). 
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4.5.4 - Extrusão 

As frações de plástico são colocadas no funil de alimentação aquecido, provocando o 

amolecimento do plástico que é obrigado a entrar numa matriz, devido a ser forçado 

por um parafuso rotativo e assim podem obter-se diferentes formas. Após sair do 

molde, a peça tem de ser arrefecida, geralmente a partir de jatos de ar ou água. Este 

processo permite produzir materiais cuja constituição tem diferentes tipos de plásticos 

e diversas formas como tubos, filamentos e estruturas (Smith, 1997). 

Funil de alimentação 

Aquecedores 

Parafuso 

 
 
 
 

 
Diversas formas 

 

 

 
  

Figura 18: Secção de uma máquina de extrusão (Adaptado de Callister, 2007) 

 

4.5.5 - Moldagem por sopro 

Uma pré-forma, tubo de plástico aquecido, é colocado num molde de duas peças com 

a configuração desejada, a peça é obtida a partir de sopragem que pode ser através de 

ar comprimido ou vapor de água sob pressão, de forma a forçar o plástico contra as 

paredes do molde (Callister, 2007) 
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5- Considerações finais 

Com este levantamento pretendeu-se estudar, em concreto na cultura do tomate para 

indústria, os resíduos associados ao sistema de rega gota-a-gota, de forma a conhecê-

los melhor do ponto de vista das suas características qualitativas e também 

quantitativamente, bem como o tomate verde que é deixado em campo, dado que 

atualmente no nosso País esta cultura assume uma elevada importância a nível social e 

económico. Dados estatísticos indicam que no ano 2014, exportou-se cerca de 95% da 

produção nacional (INE, 2014), sendo esta uma cultura bastante industrializada. 

Relativamente ao tomate verde, salienta-se que embora estes frutos não estejam 

totalmente pigmentados, o tomate não amadurecido mantem o seu valor nutricional 

potencial, podendo ser exploradas novas linhas de I&D para a criação de produtos 

inovadores. A título de sugestão apontamos a criação de molhos a partir de tomate 

fermentado (fermentações láticas) com valor nutricional e funcional agregado. 

Quanto à fita de rega, Através do inventário obtido neste trabalho, foi possível conhecer 

os resíduos em causa nesta cultura. A fita de rega é o resíduo/subproduto que 

representa o maior impacto ambiental, uma vez que para cada campanha anual de 

tomate para transformação em Portugal são necessárias 1900 toneladas de fita. 

Concluindo-se assim que as fitas de rega mais utilizadas nesta cultura são geralmente 

de PEAD e PEBD e as uniões são em PP, proveniente de materiais virgens. 

De acordo com este levantamento, foram apresentadas 3 medidas que pretendem ser 

eficientes, assim como o reaproveitamento da fita de rega e uniões para outras culturas, 

reciclagem dos resíduos agrícolas quando não há possibilidade de reaproveitar e 

também a apresentação de uma hipótese futura de fabricar fitas de rega biodegradáveis 

Após o ensaio de reaproveitamento da fita de rega para uma 2ª campanha de tomate 

foi possível concluir que o reaproveitamento da fita de rega é mais adequado para 

pequenas hortas, onde não são necessários muitos metros tornando a manutenção mais 

simples uma vez que para grandes produtores, como na cultura do tomate para 

indústria, os entupimentos e furos podem ser um inconveniente demasiado relevante 

pondo em causa a cultura. 
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O ensaio no COTR, uma vez realizado o estudo da relação P-Q em fitas rega novas e 

usadas, verificou-se que não houve alteração nessa relação apenas foram verificados 

furos e alguns entupimentos, por este motivo seria interessante no ponto de vista dos 

avanços técnicos e tecnológicos desenvolver e/ou melhorar as alfaias utilizadas na 

colheita do tomate para indústria de forma a diminuir o número de rasgões e furos 

provocados durante a colheita. As uniões de fita de rega geralmente são utilizadas 2 

campanhas, estas podem ser usadas até que deixem de exercer a sua função 

adequadamente 

Também a reciclagem dos resíduos agrícolas através de processos industriais como a 

moldagem por injeção, rotomoldagem, extrusão e moldagem por sopro, possibilitam o 

fabrico de novos materiais em plástico, como por exemplo diferentes tipos de 

embalagens, sacos, mobiliário ou utensílios domésticos. 

Atualmente em Portugal existem empresas responsáveis pela receção de material 

agrícola e da sua reciclagem. Como é importante que o processo de reciclagem seja 

eficaz é também essencial consciencializar os produtores agrícolas de forma a 

encaminharem os resíduos gerados nas explorações, para empresas responsáveis pela 

sua gestão adequada e eficiente (Richard, G.M. et al.,2011). 

Atendendo a todo o trabalho realizado e segundo os resultados obtidos conclui-se que 

de forma a minimizar os impactos ambientais gerados pelos resíduos agrícolas, deverão 

ser tomadas medidas mais rigorosas na gestão sustentável desses mesmos resíduos. 

Futuramente seria interessante fabricar produtos agrícolas, tal como a fita de rega, as 

uniões e também as bobines, a partir de material reciclado, uma vez que o fabrico desses 

materiais na sua grande maioria é feito a partir de material virgem, como constatado 

neste estudo. É importante refletir sobre o desperdício alimentar que se verifica no 

descarte do tomate verde, como foi referido anteriormente cerca de 240.000 ton/ano 

de frutos ficam no campo. Reforçamos a necessidade de se desenvolverem novos 

produtos à base deste subproduto. 

A título de conclusão verifica-se a existência de um grande potencial para o incremento 

de conhecimento científico que permita promover o uso racional de tomate não 

amadurecido, permitindo desenhar novos produtos alimentares, bem como o 
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desenvolvimento de soluções biodegradáveis para as fitas de rega. Simultaneamente, 

apoia-se o setor de produção de tomate para industria, de forma a promover uma 

agricultura mais responsável, cumprindo com as diretrizes da União Europeia que se 

focam na importância de controlar o desperdício alimentar, bem como na boa gestão 

de energia, água, alimentação e ambiente. 
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