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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 No domínio da investigação há acasos e ideias que surgem ao longo do processo 

e que, por vezes, não obedecem ao percurso previamente traçado. Ora, este relatório é, 

num certo sentido, o produto duma ideia "imprevista". No decurso da execução de 

projectos de investigação sobre as questões relativas ao estudo da reciclagem de 

nutrientes e da fitossanidade do castanheiro (CAST, NATO e PDRITM, projectos estes 

ainda em curso) avivámos a consciência, por um lado, da extraordinária relevância da 

cultura e, por outro, da escassez de informação empírica no plano regional e local. 

Consequentemente, ampliou-se muito a percepção do interesse que haveria em obter 

dados adicionais para superar tal situação. Julgámos curial aprofundar, por um lado, o 

saber acerca dos produtores de castanha e do peso dos seus soutos no quadro das 

respectivas unidades produtivas e, por outro lado, avaliar, mesmo que preliminarmente, 

a relevância socio-económica da cultura. Esta ideia não fora explicitamente formulada 

aquando do delineamento inicial daqueles projectos, mas foi possível inseri-la e 

financiá- 

-la no âmbito do PDRITM, ao abrigo dum protocolo entre a UTAD (Departamento de 

Edafologia, Biologia e Ambiente) e a Direcção Regional de Agricultura de Trás-os- 

-Montes.  

 Este estudo fica também a dever-se à colaboração prestada pelo Departamento de 

Economia e Sociologia da UTAD: José Portela foi responsável pela orientação global e 

revisão geral do estudo e Luisa Carqueja e Jorge Rocha executaram o trabalho de 

inquirição, análise preliminar dos dados e redacção da versão primeira do relatório. 

Como sempre, o tempo e os recursos financeiros disponíveis condicionaram a amplitude 

e a profundidade do trabalho, baseando-se este num único estudo de caso. Não obstante 

o seu cariz exploratório, ele revela-nos dados do quadro socio-económico local de 

grande utilidade e pertinência, quer quando vistos per se, quer quando cruzados com 

outros. Este último exercício, porém, não chegou a ser feito ainda. Temos a esperança 

de o realizar no futuro próximo. Em qualquer caso apressamo-nos a difundir a 

informação disponível, a qual certamente contribuirá para a formulação de hipóteses de 

trabalho mais sólidas. Alguma informação, por pouca e limitada que seja, vale mais do 

que nenhuma. 

 

Vila Real, 29/3/1996 

 

Ester Maria Abranches Costa Portela 

Responsável pelo Projecto PDRITM/Castanheiro 
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1. INTRODUÇÃO 

 No quadro da agricultura portuguesa, o castanheiro é uma cultura com uma 

importância relativamente grande, nomeadamente em Trás-os-Montes, importância essa 

que, amiúde, é insuficientemente reconhecida. O castanheiro mostra uma boa adaptação 

aos factores edafo-climáticos e bióticos constantes nas zonas de altitude entre os 600 m 

e 900 m, distribuindo-se por vastas áreas do Norte e Centro interior. Atinge, porém, a 

maior expressão no Nordeste Transmontano, designadamente nos concelhos de Vinhais, 

Bragança e Valpaços. A sua presença é ainda notória em Resende, Sernancelhe e 

Penedono. Com efeito, a área de soutos em Trás-os-Montes representará mais de 80% 

do total nacional. Em números absolutos tal área ascenderia em 1987 a 12300 ha (P. 

Marques, 1988). Segundo dados recentes do INE (1993), aquele indicador subiria a 13634 

ha.  

 O castanheiro - uma cultura "de exportação" - possui também um valor econó-

mico elevado, a nível nacional, e, sobretudo, a nível regional. A produção média nacio-

nal de castanha desde 1980 situa-se nas 18000 t (INE, 1993). Em 1994 aquela produção 

ascendeu a 18500 t (INE, 1994). Neste mesmo ano cerca de 1/3 da produção total foi 

exportada (5823 t), representando um valor de 1, 64 milhões de contos (INE, 1994). 

 Em Portugal, a partir de 1977 houve uma diminuição progressiva da produção de 

castanha (Fig. 1). Para tanto conjugaram-se razões de cariz diverso. Assinale-se a 

influência convergente de causas económicas - a madeira de castanheiro é muito bem 

paga para marcenaria; factores sociais, como a diminuição acentuada da população 

activa nas áreas tradicionais de implantação da cultura; e, ainda, causas fitopatológicas, 

designadamente a incidência da doença da tinta e, mais recentemente, a do cancro.  

 Como se vê na Fig. 1, desde 1980 tem-se assistido a um aumento progressivo da 

área de souto. Este acréscimo é mais expressivo a partir de 1985 e 1986, sendo particular-

mente notável em 1991 e 1992. Neste ano a área total de castanheiro no país ascenderia a 

quase 17000 ha. A elevação da procura da castanha, por um lado, e a oferta de certos 

incentivos e benefícios para a produção de castanha, nomeadamente por via do pro-

grama NOVAGRI concorrem para tal resultado. Entre 1979 e 1989 e para o conjunto dos 

concelhos de Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Murça, as fontes estatísticas 

oficiais (RAC/79 e RGA/89) assinalam um crescimento de área de soutos de 1372 ha 

para 3698 ha. Ou seja, naquele território e numa década, a área de souto mais do que 

duplicou. No concelho de Valpaços a área mais do que triplicou. 
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Figura 1 - Evolução da produção de castanha e da área de castanheiro entre 1971 e 
1992 em Portugal 

 Em Trás-os-Montes, como vimos, a importância global do castanheiro agiganta- 

-se. Para o conjunto dos concelhos de Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Chaves e Murça, 

o RGA (1989) indica um total de cerca de 4000 explorações com soutos. A expressão 

da cultura na área geográfica da denominação de origem Castanha da Padrela (ver 

Quadro 1) é naturalmente muito elevada. A castanha é uma das principais produções 

nalgumas das freguesias de Valpaços, nomeadamente Carrazedo de Montenegro, S. 

João da Corveira, Padrela e Tazém, Friões e Santiago de Ribeira de Alhariz, havendo 

mesmo aldeias cuja economia está altamente dependente da venda de castanha. A fre-

guesia de Jou, em Murça, também possui uma área razoável de castanheiros, bem como 

a de Tresminas, em Vila Pouca de Aguiar. O concelho de Chaves possui uma área 

menor de soutos, mas ali salientam-se as freguesias de Santa Leocádia e Póvoa de 

Agrações.   
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Quadro 1. Concelhos e freguesias que integram a área geográfica da Denominação de 
Origem Castanha da Padrela 
 
Concelhos Freguesias 

Chaves 
 
Águas Frias                                        78 ha 
Loivos 
Moreiras 
Nogueira da Montanha 
Póvoa de Agrações                            79 ha 
Santa Leocádia                                  82 ha 
S. Julião de Montenegro 

Vila Pouca de Aguiar Bornes de Aguiar 
Tresminas                                        165 ha 
Valoura 
Vreia de Bornes 
 

Valpaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Águas Revês 
Alvarelhos 
Algeriz 
Canavezes 
Castro 
Carrazedo de Montenegro               632 ha 
Curros 
Ervões 
Friões                                               185 ha 
Padrela e Tazém                               342 ha 
Rio Torto 
Sanfins 
Santa Maria de Emeres 
Santiago de Ribeira de Alhariz     172 ha 
S. João da Corveira                       673 ha 
Serapicos, 
Tinhela 
Vales  
Vilarandelo 
 

Murça Jou                                                 103 ha 

Fonte: PDAR Alto Tâmega e Alvão Padrela, Segundo Documento de Trabalho, Junho 

de 1992, pp. 121-122. 

 Como referimos, durante toda a última década (1986-96) tem-se observado um 

interesse inequívoco dos detentores de património fundiário pela plantação de cas-

tanheiros, isto em detrimento de outras actividades. Tal situação explica-se, entre outras 
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razões, pela valorização da castanha relativamente a outras produções que se adaptam às 

mesmas condições edafo-climáticas, nomeadamente a batata de semente e o centeio. 

Note-se, por exemplo, que em 1952, na zona de Bragança, 1kg de castanha era pago a 

0$12 e 1kg de batata de semente e 1kg de centeio a 0$20. Em 1994, o preço do kg de 

castanha era de 130$00, o de batata de semente 75$00 e o de centeio 28$00. Para além 

do exposto, deve notar-se ainda que a castanha é um produto com escoamento relativa-

mente fácil, nomeadamente para o mercado comunitário. O interesse elevado pelo 

castanheiro, a nível local, reside ainda no facto de se tratar duma cultura relativamente 

pouco exigente em trabalho. Isto torna-a uma produção "alternativa" adequada onde há 

pouca disponibilidade de mão-de-obra, nomeadamente as explorações de idosos, de 

pluriactivos e de proprietários ausentes.  

 Além dos factores assinalados, que reflectem a importância do castanheiro, 

poderemos dizer que ele beneficia ainda do muito apreço dos "rurais". Não só os idosos, 

pluriactivos e proprietários ausentes estimam os soutos. Este legado fundiário é 

igualmente estimado por outros "actores" mais jovens e mais dependentes da 

agricultura. Todos eles não querem ver as suas terras ao abandono, e veem no 

castanheiro uma forma de evitar tal situação. 

 O elevado peso do castanheiro em Trás-os-Montes e, sobretudo, a nível de certas 

localidades, bem como as potencialidades da castanha enquanto produto regional com 

boa valorização e relativa facilidade de escoamento, justificam o aprofundamento do 

conhecimento existente acerca da cultura, designadamente do respectivo quadro socio-

económico. A elaboração deste trabalho visou, pois, tal objectivo geral. Mais precisa-

mente, procurou-se: 

 - caracterizar os produtores de castanha, as suas unidades produtivas e os 

respectivos soutos; 

 - descrever as práticas culturais realizadas nos soutos; 

 - quantificar a importância relativa da cultura do castanheiro no conjunto da 

actividade agrícola; 

 - avaliar os custos e as receitas da produção da castanha. 

 Para este efeito admitiu-se como conveniente o "estudo de caso", tomando-se 

uma aldeia que obedecesse aos seguintes critérios: 

 - estar situada na área geográfica da denominação de origem Castanha da 

Padrela, como forma de garantir que as explorações a inquirir estivessem orientadas 

para a produção de castanha; assim, seria de esperar que a produção de castanha, rela-

tivamente ao conjunto das outras produções, tivesse importância elevada; 
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 - ser uma aldeia que se integrasse na área onde já decorriam outros estudos sobre 

a cultura; este critério diminuiria não só as exigências da comunicação entrevistadores-

entrevistados (aspecto muito importante dados os recursos disponíveis) como propi-

ciaria o cruzamento de informação; 

 - ser uma aldeia pequena, com um número de explorações tal que permitisse 

entrevistar todos os produtores de castanha residentes na mesma durante o período de 

tempo disponível para o efeito, cerca de 2 meses; 

 A aldeia seleccionada foi Redondelo (freguesia de Carrazedo de Montenegro, 

concelho de Valpaços), a qual possui apenas 21 famílias residentes que exploram áreas 

de souto. No total inquiriram-se 16 famílias-explorações. As restantes referem-se a casos 

em que o chefe da exploração ou não se encontrava na aldeia no período da inquirição 

ou recusou a entrevista.  

 A elaboração do questionário foi antecedida das fases seguintes: recolha de 

informação bibliográfica sobre a cultura e colecta de elementos sobre a aldeia, com 

vista à obtenção dum certo conhecimento prévio do quadro socio-económico local; esta 

acção teve lugar junto de investigadores e outros informantes-chave; observação directa 

de soutos na aldeia de Redondelo e contactos com agricultores para apresentação dos 

entrevistadores; elaboração propriamente dita do questionário; pré-teste do questionário 

junto de dois agricultores; e, por fim, re-elaboração do questionário. 

 As questões foram normalmente colocadas ao chefe de exploração mas em 

alguns casos houve alguma participação de outros membros da família, nomeadamente 

do cônjuge ou dos filhos. O questionário é constituído por duas partes: uma primeira, 

com o objectivo de recolher os elementos da caracterização das famílias-explorações e 

dos soutos, e avaliar a importância da cultura do castanheiro em termos da área que 

ocupa e rendimento que proporciona. Os aspectos tratados nesta parte do questionário 

foram os seguintes:  

a) Identificação do agregado familiar (composição; idades; instrução e formação 

profissional; actividades e fontes de rendimento dos membros da família; e 

importância relativa das receitas do agregado familiar); 

b) Área da exploração (SAU; superfície agrícola não utilizada; e superfície 

florestal); 

c) Parcelas de souto (número; área; nº de pés; idade; forma de exploração; 

sequeiro ou regadio; e culturas anteriores); 

d) Produções vegetais (área; quantidade produzida e destino da produção); 

e) Produções animais;  

f) Máquinas, equipamento e construções da exploração; 

g) Mão-de-obra. 
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 A segunda parte do questionário permitiu recolher informação com vista ao 

apuramento das contas de cultura, as quais dão a conhecer as receitas e encargos de 

produção da cultura do castanheiro. 

 Aquando do trabalho de campo surgiu a dificuldade da limitada disponibilidade 

de tempo por parte dos agricultores para responder ao questionário. Por motivos de 

cariz diverso, a inquirição teve de se realizar em Outubro e Novembro de 1995, meses 

que coincidiram com a apanha da castanha e da recolha de mato. Este quadro temporal, 

por outro lado, foi, por certo, favorável ao reavivar da memória acerca das questões 

relativas à cultura do castanheiro, designadamente as produções. Cada entrevista durou 

aproximadamente entre 1,5 horas e 2 horas. Houve ainda algumas dificuldades na 

determinação da área das parcelas. Estas acentuaram-se relativamente às parcelas de 

souto, floresta e monte. Dado que não são cultivadas anualmente, o agricultor tem 

dificuldade em avaliar a sua grandeza. A avaliação das áreas, em grande parte dos 

casos, foi feita de modo indirecto. Tomou-se como equivalente a 1ha a área semeada 

com 12 alqueires de centeio. Por ocasião do tratamento dos dados surgiram algumas 

dúvidas, as quais foram eliminadas por meio de breves entrevistas complementares a 

algumas famílias-explorações. 

 Apresentado o contexto deste estudo, os seus objectivos e a metodologia 

adoptada, vejamos agora como está organizada a parte subsequente à Introdução. No 

ponto 2 faz-se uma caracterização dos produtores de castanha e das suas explorações. 

Para tanto utilizam-se variáveis relativas à família (composição das famílias-

explorações; idades dos seus membros; instrução e formação profissional; actividades e 

fontes de rendimento dos membros da família; e importância relativa das receitas do 

agregado familiar) e à exploração (dimensão; mão-de-obra; mecanização; ocupação do 

solo; efectivos pecuários; contribuição das actividades no Produto Agrícola Bruto; e 

destino da produção). No ponto 3, começa-se por caracterizar os soutos inventariados 

relativamente à área, número de pés, disponibilidades de água, forma de exploração, 

idade e ocupação anterior. Mostra-se, seguidamente, a importância do castanheiro nas 

explorações, em termos de área e de rendimento que proporciona. Depois segue-se o 

ponto 4, onde se descrevem as operações culturais, as receitas e encargos bem como os 

resultados das contas de cultura dos soutos. Finalmente, apresentam-se as conclusões. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS-EXPLORAÇÕES INQUIRIDAS 

 Apresentamos aqui alguns elementos que caracterizam as famílias-explorações 

da aldeia seleccionada: Redondelo. 

2.1. A família 

2.1.1. Estrutura do grupo doméstico  

 Como se disse, inquiriram-se 16 famílias-explorações. Em 14 delas o chefe é um 

indivíduo do sexo masculino, tendo 8 idade superior a 60 anos e apenas 1 tem idade 

inferior a 39 anos. Há 13 casados e 3 viúvos. Em relação ao nível de escolarização, os 

chefes de exploração ou possuem nível de instrução primário (10/16) ou menor (6/16). 

Nenhum dos inquiridos frequentou curso de formação profissional agrícola. No que se 

refere aos cônjuges, a classe etária mais representativa é a de 50-60 anos, que engloba 

62% dos indivíduos. Tal como no caso dos chefes de exploração, apenas 1 tem idade 

inferior a 39 anos. O nível de escolarização dos cônjuges é idêntico ao dos chefes de 

exploração e também nenhum possui qualquer tipo de formação profissional.  

 Metade dos inquiridos (8/16) têm filhos a habitar na exploração. Os que têm 

apenas um filho são 4, 3 têm dois filhos e 1 tem seis. Relativamente à idade, 3/8 famílias 

têm apenas filhos com mais 18 anos a habitar na exploração, 2/8 têm somente filhos com 

menos de 18 anos e 3/8 habitam com filhos maiores e menores. Dos 8 filhos maiores, 2 

exercem uma profissão a tempo inteiro, 2 dividem o seu tempo entre a actividade 

agrícola e uma actividade exterior e outros 2 dedicam-se apenas à agricultura na 

exploração dos seus pais. Os restantes filhos maiores não trabalham na exploração uma 

vez que um deles estuda e o outro é deficiente. São 3 as famílias que têm filhos a 

estudar e em 2 delas todos os filhos se encontram nessa situação. A escolaridade dos 

filhos é mais elevada que a dos pais, apresentando 6/16 nível de instrução média ou 

superior, número que tende a aumentar, uma vez que há filhos que continuam a estudar. 

 Em resumo, estamos perante grupos domésticos de reduzida dimensão, na 

maioria dos casos constituídos por dois ou três elementos, em que o chefe de família é 

predominantemente um indivíduo com idade superior a 50 anos e com baixo nível de 

escolarização. Quanto aos filhos, podemos dizer que têm uma escolarização superior à 

dos pais e que tendem a procurar uma profissão fora da agricultura, sem que, no 

entanto, isto signifique o abandono da actividade na exploração. 
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2.1.2. Actividades e rendimentos exteriores 

 A importância do plurirrendimento é evidente. Para além dos proveitos oriundos 

da actividade agrícola, 12 das 16 famílias têm ainda outros rendimentos, exteriores à 

exploração. Estes incluem receitas provenientes de actividades exteriores dos membros 

da família, reformas da segurança social, pensões de invalidez e juros bancários de 

dinheiro ganho durante o período em que o inquirido esteve emigrado. 

 O exercício duma outra actividade, para além do trabalho na própria exploração, 

foi referido por 3/16 chefes de exploração. Dois trabalham como operários na construção 

civil e outro como podador. O tempo dedicado a essa actividade é inferior ao tempo 

dedicado à actividade agrária. Se tomarmos a pluriactividade no âmbito mais alargado 

dos restantes membros do agregado familiar, verificamos que esta duplica, passando a 

existir em 7 casos. Para tanto, contribuem os filhos e as mulheres nas actividades de 

construção civil e geiras agrícolas. 

 As pensões de reforma da segurança social ou de invalidez estão presentes em 8 

famílias-explorações. Dos 16 chefes de exploração 7 referiram ter estado emigrados. Os 

locais onde estiveram foram a França, o Luxemburgo, a Alemanha e a Suiça. São 2 os 

inquiridos que declararam que os rendimentos exteriores são mais importantes que os 

rendimentos agrícolas. 

2.2. As explorações agrícolas 

2.2.1. Área das explorações agrícolas 

 A análise da Fig. 2 mostra-nos que as médias e grandes explorações têm um peso 

muito elevado, quer em número quer em área. Em termos de número de explorações 

verificamos que 75% têm uma área agrícola igual ou superior a 5 ha. A importância das 

grandes explorações vem acrescida se tivermos em conta que no estrato superior a 10 ha 

temos mais de 1/3 (38%) das explorações. 

25%

37%

38%
0 - 5

5 - 10

10 - 20

Classes de área (ha):

7%

32%

61%

 
Figura 2 - Distribuição do número de explorações e SAU segundo as classes de área (%) 
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 No que diz respeito à distribuição da SAU das explorações pelas diversas classes 

de área, verifica-se que são as explorações com mais de 10 ha as que detêm a maioria 

desta superfície (61%). As explorações com área entre 5 ha e 10 ha englobam 32% e as 

que têm área menor que 5 ha apenas 7%. A SAU média das explorações de Redondelo é 

cerca de 8 ha. 

2.2.2. Mão-de-obra 

 Nas explorações em estudo a maior parte (97%) da mão-de-obra utilizada é 

familiar. A entreajuda e a mão-de-obra assalariada englobam apenas 2% e 1% do 

trabalho total, embora o seu contributo seja relevante em certas tarefas, como se verá 

adiante. 

 A mão-de-obra familiar média, contabilizada em Unidade Homem Trabalho 

(UHT)1, é de 1,9 por exploração. Em mais de metade das explorações (56%) a mão-de-

obra varia entre 1 e 3 UHT e são 6 (37%) as que têm cerca de 2 UHT. Acima de 3 UHT 

existem 3 explorações (19%) e apenas numa delas a mão-de-obra é superior a 4 UHT. Das 

4 explorações (25%) em que a família aplica menos de 1 UHT na exploração, 3 pertencem 

a viúvos. 

Š 1,0 UHT
25%

1,1 - 2,0 UHT
43%

2,1 - 3,0 UHT
13%

> 3,0 UHT
19%

 
Figura 3 -  Mão-de-obra familiar 

 No que diz respeito à utilização de mão-de-obra exterior, verifica-se que 13 dos 

16 chefes de exploração recorrem a este tipo de mão-de-obra para a realização de certos 

trabalhos como por exemplo poda, apanha da castanha, distribuição de estrume, 

vindima, arranque da batata, segada e recolha de lenha. O recurso à entreajuda entre 

vizinhos e familiares é praticado por 10 das famílias e o recurso a assalariados 

temporários tem lugar em 10 casos. Destas famílias são 6 as que recorrem a ambas as 

formas de trabalho. Nenhuma exploração recorre a assalariados permanentes. O 

                                                 

11 UHT equivale a 1920 horas de trabalho/ano o que corresponde a 8 horas de trabalho/dia durante 240 
dias de trabalho/ano. 
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consumo de UHT exteriores nunca ultrapassa os 0,27 UHT e representa apenas 3% da 

mão-de-obra total utilizada.  

2.2.3. Mecanização 

 A informação relativa às máquinas e equipamentos existentes nas explorações 

mostra que o nível de mecanização destas é muito baixo. Apenas um dos 16 inquiridos 

referiu ter um tractor, que serve ainda mais dois familiares. Esta exploração tem uma 

SAU de cerca de 7 ha. A potência do tractor é inferior a 50 CV. 

 Não foram inventariados em nenhuma exploração equipamentos para aplicação 

de fertilizantes, equipamentos de sementeira ou plantação e motoceifeiras ou ga-

danheiras . As ceifeiras debulhadoras e as enfardadeiras também não estão presentes em 

nenhuma exploração, mas são utilizadas pela generalidade dos produtores, que as 

alugam. 

 Os motores de rega, as motosserras e os pulverizadores são os equipamentos 

melhor representados, aparecendo os primeiros em 11 das 16 explorações e os segundos 

e terceiros em 9. 

2.2.4. Ocupação do solo  

 Devemos começar por esclarecer que considerámos a área de souto superfície 

agrícola e não florestal, uma vez que nas explorações estudadas a cultura do castanheiro 

é feita com a finalidade da obtenção do fruto e não da madeirta.  

 A SAU representa 68% da área total do conjunto das explorações. A área restante 

é superfície agrícola não utilizada (15%), que corresponde a áreas agrícolas que por 

abandono se encontram incultas, e matas e florestas (17%). 

 A quase totalidade das explorações estudadas (14/16) possuem área de floresta 

ou mata. Destas, 5 têm uma área florestal inferior ou igual a 1 ha. Das restantes, apenas 

3 possuem área florestal superior a 4 ha. É ainda de referir que em nenhuma exploração 

a área florestal representa mais de 40% da área total. 

61%
20%

8%

6% 4% 1%

Souto

Forragens+lameiros

Centeio+pousio

Batata

Vinha+olival

Hortas  
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Figura 4 - Ocupação da área agrícola 

 A grande maioria da SAU (61%) é ocupada pelo castanheiro. Seguem-se as 

culturas destinadas à alimentação animal, prados e pastagens e culturas forrageiras, 

com, respectivamente, 7% e 13% da SAU. O centeio está presente em 10 das 16 

explorações e ocupa 7% da SAU. O pousio representa apenas 1%, uma vez que na maior 

parte dos casos a terra é explorada continuamente ano após ano, isto é sem recurso a 

pousios. A batata aparece em quase todas as explorações (14/16) e ocupa cerca de 6% da 

SAU. A vinha e as hortas ocupam, respectivamente, 3% e 1%. Normalmente, a área 

dedicada à horta é pequena tendo apenas ultrapassado os 0,25 ha em 3 explorações, as 

quais cultivam uma área relativamente grande de feijão. O olival está presente em 2 

explorações e ocupa 0,6% da SAU. Outras culturas que aparecem na maioria das 

explorações são as árvores de fruto, como por exemplo, macieiras, pereiras e 

cerejeiras. Na maioria dos casos, não se encontram alinhadas em pomares mas sim 

dispersas irregularmente nas parcelas. 

2.2.5. Efectivos pecuários 

 A produção de bovinos é praticada por 12 das 16 explorações. Os bovinos de 

trabalho/carne ("serranos") aparecem em 11 casos. Os efectivos variam entre 2 e 3 

animais adultos por exploração havendo uma predominância de 2 animais. Esta situação 

deve-se à necessidade de tracção animal e ao facto das vacas de trabalho fornecerem os 

vitelos, que são uma importante fonte de receita, e ainda de estrume. Existe ainda uma 

outra exploração que tem uma vaca turina. Relativamente a vacas para produção de 

leite verifica-se que não estão presentes em nenhuma das explorações. Segundo alguns 

dos agricultores inquiridos, nos últimos anos assistiu-se a um abandono progressivo 

desta actividade, o que se deve principalmente à inexistência de um local de recolha e 

refrigeração do leite. 

 Os caprinos estão presentes em 2 das 16 explorações, as quais possuem um 

efectivo adulto de 1 e 44 cabeças respectivamente. A exploração com 44 caprinos, para 

além da produção de carne, também se dedica à produção de queijo. Relativamente à 

produção ovina é praticada apenas por uma exploração, que possui 31 cabeças.  

 A produção suína aparece em 9 das 16 explorações, as quais fazem a engorda de 

2 ou 3 leitões que são abatidos com cerca de 14 meses entre Dezembro e Janeiro. 

 Com excepção de uma exploração, a criação de aves de capoeira e coelhos é 

praticada por todas as restantes. 
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2.2.6. Principais actividades e sua contribuição para o PAB  

 Comecemos por recordar que o Produto Agrícola Bruto (PAB) é igual à produção 

bruta (ou seja, tudo o que se produz na exploração) menos os produtos auto-utulizados, 

como, por exemplo, as sementes e as produções utilizadas e camas dos animais. No 

cálculo do PAB, os preços utilizados para a valorização dos produtos foram os preços do 

mercado local. 

 Na distribuição do PAB das explorações pelos sub-sectores vegetal e animal, a 

produção vegetal destaca-se pelo elevado peso que apresenta (82%). O Produto Bruto 

Animal apresenta um valor percentual muito baixo (18%). 

 Como se pode verificar na Fig. 5, em valor absoluto, o PAB varia muito de 

exploração para exploração, apresentando valores entre 209 e 3623 contos. O valor 

médio do PAB é de 1646 contos por exploração. 

13%

19%

19%19%

30%

<500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

>2000

Classes de PAB (contos):

 
 Figura 5 - Distribuição das explorações por classes de PAB (%) 

 A Fig. 6 mostra a contribuição das actividades animais e vegetais na formação 

do PAB. 

Castanha

65%

Outras actividades

vegetais

17%

Actividades

animais

18%

 
Figura 6 - Contribuição das actividades vegetais e animais para a formação do PAB 

 Destaca-se a castanha como a actividade que mais contribui para o PAB (65%). 
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 Além da castanha sobressaem, na repartição do PAB, a batata (11%), a carne de 

bovino (7%), e a produção de suínos (6%). O vinho existe em metade das explorações e 

representa 5%. A produção de ovinos ou caprinos encontra-se apenas em 3 explorações e 

contribui com 2% para a formação do PAB. A produção de animais de capoeira, embora 

esteja presente na grande maioria das explorações, também contribui com apenas 2%. 

Existem ainda várias actividades de pequena dimensão (a sua contribuição individual 

para o PAB não ultrapassa os 0,5%) que, em conjunto, representam 2% do PAB. Destas 

pequenas actividades as mais relevantes são a produção de fruta (maçã, cereja e pera), 

feijão, milho grão, azeite e queijo de cabra. Apesar da importância da produção 

hortícola, sobretudo nas pequenas explorações, não nos foi possível estimar a sua 

contribuição para o PAB.  

2.2.7. Destino da produção 

 As produções das explorações apresentam diversos destinos (venda, auto-

consumo, auto-utilização e outros) consoante os produtos e as quantidades em que são 

produzidos. 

 A produção da castanha, que varia entre 1000 kg e 13100 kg por exploração, 

destina-se, quase exclusivamente, à venda (99%), ficando os agricultores apenas com 

alguma (entre 30 kg e 200 kg) para autoconsumo familiar. 

 A batata é produzida em todas as explorações, excepto em 2, em quantidades 

que variam entre os 1000 kg e 6750 kg. Na grande maioria delas tem duplo destino 

autoconsumo/venda, havendo apenas uma exploração que utiliza toda a produção para 

consumo da família. A quantidade vendida varia entre 400 kg e 4750 kg e representa 57% 

do total produzido. 

 O vinho aparece em metade das explorações. Na maioria dos casos (6) destina-se 

exclusivamente ao autoconsumo, mas 2 explorações praticam a venda de vinho 

comercializando respectivamente 85% e 25% da produção. 

 Apenas 2 explorações produzem azeite. Numa delas destina-se exclusivamente 

ao consumo familiar e a outra comercializa 2/5 da produção. 

 A produção de frutos (maçã, pera e cereja) destina-se apenas ao autoconsumo, 

excepto numa exploração em que foram vendidos 300 kg de cereja. 

 A produção hortícola, presente em todas as explorações, é utilizada para o 

consumo da família e na alimentação dos animais. No entanto, 2 agricultores que 



15 

 

produzem feijão nas suas hortas em quantidades relativamente elevadas, vendem 

metade da produção. 

 A produção de feno, nabo, milho forragem, ferrã e outras forragens é 

utilizada exclusivamente na alimentação dos animais da exploração. Apenas 2 

explorações produzem milho grão para venda. No que diz respeito ao centeio, para a 

grande maioria dos produtores, tem como objectivo principal a produção de palha, que é 

utilizada nas camas dos animais da própria exploração e, posteriormente, como estrume 

que é aplicado em diversas parcelas, nomeadamente nas de souto. Nenhum dos 

inquiridos vende o grão de centeio o qual se destina a ser utilizado como semente ou 

alimento dos animais. 

 Nas explorações com bovinos (12/16) todos os vitelos nascidos são vendidos 

com 6 a 8 meses de idade. Apenas um agricultor ficou com um vitelo para criar na 

exploração. 

 As explorações que se dedicam à produção ovina e caprina vendem cerca de 

60% dos cordeiros ou cabritos produzidos. Os restantes destinam-se a substituir o 

efectivo mais velho ou para autoconsumo da família e pagamento em géneros de 

trabalho ou rendas de parcelas das explorações. 

 Os suínos destinam-se quase exclusivamente ao autoconsumo da família. 

Apenas 1 exploração das 9 que se dedicam à produção suína vendeu leitões. 

 À semelhança do que se passa com a produção suína também a produção de 

pequenos animais como aves de capoeira e coelhos tem grande importância no 

autoconsumo da família. Nenhum agricultor referiu comercializar estes animais. 

  A floresta é unicamente aproveitada para a recolha de lenha para autoconsumo 

e mato para as camas dos animais. Nenhuma das explorações comercializa produtos 

oriundos das matas e florestas. 
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3. IMPORTÂNCIA DA CULTURA DO CASTANHEIRO 

 Conhecido o conjunto de famílias-explorações em estudo vejamos agora as 

características dos soutos que exploram e a importância que a cultura do castanheiro 

tem para as mesmas. 

3.1. Caracterização dos soutos 

 No total da nossa amostra a área de souto é de 97,2 ha, a qual se encontra 

distribuída por 109 parcelas. Cerca de 2/3 das parcelas de souto têm uma área menor que 

1 ha. Os soutos com área igual ou superior a 3 ha são pouco representativos (5%). A área 

média por parcela é de 0,9 ha. 

Parcelas (N=109)

40%

24%

23%

8% 5%

Área (N=97,2 ha)

9%

18%

33%

20%

20%

<0,5

 0,5 - 1

 1 - 2

 2 - 3

 3

Classes de área (ha):

 
Figura 7 - Distribuição dos soutos (parcelas e área) por classes de área (%) 

 O número de árvores por ha é em média de 68 mas este indicador varia muito de 

parcela para parcela. Os valores extremos observados são respectivamente 30 e 150. 

 A grande maioria das parcelas de souto são exploradas em regime de conta 

própria (91% das parcelas e 90% da área). As restantes parcelas são de empréstimo de 

familiares que se encontram ausentes. 

 Conforme se pode observar na Fig. 8, apenas um pequeno número de parcelas de 

souto (15) dispõe de água para rega. Destas, 12 têm menos de 15 anos e são parcelas 

que anteriormente eram ocupadas com a rotação batata/centeio ou batata e 

milho/centeio. Os restantes soutos com fontes de irrigação são soutos com mais de 45 

anos. Apenas 2 destas parcelas são regadas. 
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Figura 8 - Distribuição dos soutos (parcelas e área) por regadio e sequeiro (%) 

 Existe grande diversidade de idades nos povoamentos de Redondelo. Consi-

derando três tipos de soutos, soutos "velhos"2 (de árvores com mais de 40 anos), soutos 

novos (de árvores com idades compreendidas entre 10 e 40 anos) e soutos muito novos 

(com idades até aos 10 anos), verifica-se que, da área total de souto, 25% é ocupada por 

souto "velho" e 75% por povoamentos com menos de 40 anos. Em relação ao número de 

povoamentos as percentagens são de 29% e 71% respectivamente para o souto velho e 

povoamentos com 40 anos ou menos. 

Povoamentos

Souto
velho
29%

Souto
novo
40%

Souto
muito
novo
31%

Área

Souto
velho
25%

Souto
novo
47%

Souto
muito
novo
28%

 
Figura 9 - Distribuição dos soutos (número de povoamentos e área) segundo a idade (%) 

 Recentemente têm sido instaladas novas áreas de souto. Nos últimos 10 anos, 

com excepção de um proprietário, todos os outros o fizeram. Entre os casos estudados 

verificou-se uma instalação de 25,5 ha, distribuídos por 42 povoamentos, que 

representam 28% da área total de souto e 31% dos povoamentos. 

 Conforme se pode observar na Fig. 10 as áreas actualmente ocupadas por 

povoamentos de souto muito jovem (≤10 anos) são áreas que anteriormente eram 

                                                 
2 O termo "velhos" não significa que o souto seja constituído por castanheiros em declínio produtivo ou 
decrépitos, mas sim que se trata de um souto cm idade superior a 40 anos. Segundo Bento et al (1989) a 
fase de plena produção de um castanheiro inicia-se aos 45 anos e podemos ter árvores em produção para 
além dos 100 anos, até ao limite 200 anos, com valores que podem rondar então os 25 kg/árvore. 
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ocupadas pela rotação cereal/cultura sachada (45%), por centeio (38%), por mato (11%) e 

por culturas sachadas como batata, milho e nabal (6%). 

Povoamentos
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Figura 10 - Ocupação anterior do solo, nos povoamentos de castanheiro com idade ≤10 anos (%) 

 Vejamos agora as razões principais, apontadas pelos agricultores, para explicar a 

sua opção por plantar castanheiros em parcelas que anteriormente tinham outra 

ocupação. Segundo a totalidade dos produtores entrevistados, que exploram soutos 

novos, a sua preferência pela cultura do castanheiro relativamente a outras culturas 

como por exemplo, o centeio e a batata, deve-se ao facto de a castanha ser uma 

produção rentável, de escoamento assegurado e que, exceptuando o período da apanha, 

ocupa pouca mão-de-obra. Algumas das respostas que obtivemos quando perguntamos a 

estes produtores porque optaram por plantar castanheiros nas suas parcelas foram as 

seguintes:  

"Aqui na zona a cultura da sobrevivência é a castanha"; 

"A batata não tem procura, é só para a casa e para a cria. O centeio não cobre os adubos e a 

cega, só o faço por causa da palha. A castanha é que cobre tudo"; 

"A castanha é a única cultura que dá rendimento. Tenho boas terras que dão de tudo mas não se 

consegue vender nada"; 

"Já não posso trabalhar devido à idade e a castanha não leva tanta mão-de-obra como o centeio 

e a batata"; 

"Vou plantando os castanheiros nas terras sem água para rega"; 

"Porque os terrenos para além de castanheiro só davam para giestas"; 

"Porque estas terras não dão mais nada, só pinhal. E aos pinhais pegam-lhes fogo". 

 Ainda no que diz respeito aos soutos mais recentes, pareceu-nos importante 

questionar os agricultores se tinham recorrido a alguma ajuda, como por exemplo 

subsídios a fundo perdido ou empréstimos a taxas bonificadas para a sua instalação. 

Contrariamente ao que estavamos à espera, visto existirem ajudas comunitárias para a 

instalação de castanheiros, verificamos que todos os agricultores utilizaram dinheiro 

próprio e que muitos deles não sabiam da sua existência ou como recorrer a elas. 



19 

 

3.2. Peso do souto na área 

 É evidente a importância do souto em termos de ocupação de área. Como vimos, 

considerando globalmente os agricultores inquiridos, a área de souto representa mais de 

60% da SAU total das explorações sendo a principal ocupação do solo. 

 A área de souto varia entre 0,3 ha e 12,0 ha por exploração sendo a área média de 

5,7 ha. A Fig. 11 mostra que mais de metade das explorações (9/16) têm uma área total de 

souto igual ou superior a 5 ha. Na classe de 5 a 10 ha temos 8 (50%) das explorações e no 

estrato superior a 10 ha apenas 1 (6%). Os produtores que exploram menos de 5 ha 

representam 44% do total. 
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Figura 11 - Número de explorações por classes de área de souto 

 O souto representa em todas as explorações mais de 40% da área agrícola. Como 

se pode observar na Fig. 12, são 14 (88%) as explorações em que o souto representa mais 

de 50% da área agrícola. Destas, 10 (71%) têm uma área de souto que representa entre 

50% e 70% do total e 4 (29%) possuem área de souto com um peso superior a 70%. É ainda 

de referir que duas explorações da nossa amostra apenas têm área de souto e horta. Uma 

delas é propriedade de uma senhora idosa, viúva e sem filhos a habitar na exploração. A 

outra é propriedade de um casal de emigrantes que regressaram recentemente a 

Portugal. Este casal afirmou que tencionava, num futuro próximo, comprar terras para 

plantar castanheiros. 
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Figura 12 - Distribuição das explorações por classes de peso do souto na área agrícola (%) 

3.3. Peso da castanha no PAB 

 As receitas da actividade agrária provêm sobretudo do valor da produção das 

explorações. Dentre todas as actividades praticadas nas explorações em estudo, a 

importância económica do souto é realçada pela sua elevada contribuição para o PAB 

(65%). 

 A Fig. 13 mostra que há uma grande variação no PAB da castanha de exploração 

para exploração. Este toma um valor mínimo de 200 contos e um máximo de 2882 

contos, sendo o valor médio de 1071 contos. Em cerca de 1/3 das explorações o PAB da 

castanha tem um valor inferior a 500 contos. São 3 (19%) as explorações que produzem 

entre 500 e 1000 contos de castanha. Na classe de produção 1000 a 1500 contos temos 4 

(25%) explorações e com produção superior a 1500 contos outras 4. Destas últimas, 3 têm 

uma produção que ultrapassa os 2000 contos. 
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Figura 13 - PAB da castanha 

 A produção de castanha constitui em todas as explorações a actividade mais 

importante. Em termos percentuais, esta produção contribui sempre com um peso 

superior a 50% na formação do PAB, excepto numa das explorações em que é apenas de 

35%. 
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Figura 14 - Importância da castanha no PAB e PAB vegetal das explorações (%) 

 Como se pode observar são 9 (56%) as explorações em que a castanha representa 

entre 50% e 70% do PAB. Em 4 (25%) a sua contribuição varia entre 70% e 90% e nas 

restantes (2) o peso da produção de castanha no PAB é superior a 90%.  

 A importância da castanha na economia das explorações vem ainda acrescida se 

tivermos em conta que, em muitas delas, a castanha constitui a quase única, se não 

mesmo a única fonte de receita monetária, visto os outros produtos se destinarem 

essencialmente ao autoconsumo. 
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4. ENCARGOS, RECEITAS  E  RESULTADOS DA PRODUÇÃO 

 Neste ponto pretendemos avaliar os custos e as receitas da produção de castanha 

bem como alguns resultados económicos da cultura. Inicialmente descrevemos as 

diversas operações culturais e seguidamente apresentaremos os dados económicos que 

foram obtidos por inquirição a 16 parcelas de souto, na base de uma parcela por 

exploração da amostra estudada. Cada parcela está identificada com o mesmo número 

de código da respectiva exploração. 

 Este estudo económico apresenta algumas dificuldades em resultado de diversas 

situações, nomeadamente, da variabilidade em idades dos soutos, espaçamentos entre 

árvores de diferentes plantações e até na mesma plantação, intensidade de utilização de 

factores de produção (adubo e estrume) e periodicidade das operações culturais. Tudo 

isto resulta em disparidades de dados quanto às produtividades, encargos variáveis e 

resultados de cada uma das parcelas. 

4.1. As operações culturais 

 A produção de castanha envolve um certo número de operações culturais. Neste 

ponto faremos referência às mais frequentes que são as mobilizações do solo, 

fertilizações, poda, colheita e transporte.  

4.1.1. As mobilizações do solo 

 Nas parcelas de souto, todos os agricultores de Redondelo inquiridos, fazem em 

cada ano três mobilizações do solo. 

 Durante os meses de Novembro e Dezembro, após a apanha da castanha, faz-se 

uma lavoura. Esta operação, por um lado, permite fazer a incorporação do estrume e do 

adubo no solo e, por outro lado, serve para enterrar as folhas e os ouriços caídos. Dois 

agricultores referiram ainda como vantagem desta lavoura o evitar que as folhas que vão 

caindo das árvores sejam retiradas da parcela com o vento. No total das 16 explorações, 

13 (81%) realizam esta operação com charrua puxada por tracção animal (12 com as 

vacas de trabalho e 1 com a burra) e os restantes (19%) utilizam o tractor. A 

profundidade da lavoura não ultrapassa os 15-20 cm para não se danificarem as raízes 

mais superficiais. A duração média desta operação é de 20 horas/ha, no caso de ser 

realizado com animais e 4 horas/ha quando é utilizado tractor. Apesar da utilização do 

tractor ser, em termos de economia de tempo e trabalho, vantajosa relativamente à 

utilização das vacas, alguns agricultores afirmaram-nos preferir fazer as lavouras com 

animais de trabalho. Segundo um destes agricultores "com os animais a sensibilidade 

para se detectar quando a charrua está presa numa raiz é maior do que com tractor. O 
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tractor arranca tudo o que se lhe aparece no caminho e por isso danifica maior número 

de raízes, tornando a árvore mais fraca".  

 Durante a Primavera, em Abril-Maio, faz-se a segunda lavoura com o objectivo 

de combater as infestantes que começam a aparecer nesta altura do ano e, no caso do 

adubo ser aplicado nesta época, fazer a sua incorporação no solo. Repare-se que 

nenhum agricultor utiliza herbicidas no combate das infestantes nos soutos. A grande 

maioria dos agricultores (75%) utiliza a charrua puxada por vacas de trabalho e os 

restantes (25%) realizam a lavoura com escarificador acoplado ao tractor. Os tempos 

necessários para se efectuar esta segunda lavoura são iguais aos indicados para a 

lavoura de Inverno, assim como a profundidade a que esta é feita. É ainda de referir que 

a segunda lavoura é feita de modo a cruzar a lavoura anterior realizada no Inverno. 

 A terceira mobilização do solo, que consiste numa gradagem, é realizada 

durante os meses do Verão (Julho, Agosto ou Setembro), antes da colheita da castanha. 

Tem como funções destruir as ervas que tenham aparecido desde a última lavoura e 

deixar a terra lisa para facilitar a apanha da castanha, operação que se tornaria mais 

penosa e demorada se existissem no terreno os sulcos deixados pela lavoura de 

Primavera. Todos os agricultores realizam esta mobilização com uma grade de madeira 

puxada por animais de trabalho (vacas e num caso cavalo). A sua duração é, em média 5 

horas/ha.  

4.1.2. A fertilização 

 O número de agricultores que procedem à adição de correctivos orgânicos aos 

soutos é de 12. Em 11 casos é utilizado estrume proveniente dos animais da exploração e 

num caso Fertor. 

 Em relação à frequência com que a estrumação de um mesmo souto é realizada, 

verifica-se que 4 dos agricultores estrumam anualmente, 3 de dois em dois anos, outros 

3 com periodicidade de três anos e 1 agricultor estruma de quatro em quatro anos. 

Embora os agricultores considerem vantajosa a estrumação anual dos soutos justificam 

o facto de não a fazerem com a escassez de estrume "os soutos são muitos e é 

necessário estrumar também outras culturas". O agricultor que utiliza Fertor aplica-o de 

dois em dois anos. 

 A adição de correctivos orgânicos aos soutos é feita durante os meses de 

Novembro-Dezembro, antes da primeira lavoura. Apenas 1 agricultor referiu estrumar 

na Primavera, antes da segunda lavoura. O transporte do estrume, das lojas dos animais 

para as terras, normalmente é feito nos carros de bois. A sua aplicação é feita 
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manualmente, "à volta da árvore, até onde chega a rama". Apenas o agricultor que faz a 

estrumação na Primavera, aplica estrume no terreno todo. 

 Normalmente os soutos são adubados todos os anos. Apenas 1 dos 16 inquiridos 

referiu nunca ter adubado. Esta operação realiza-se em cerca de metade das explorações 

(53%) após a apanha da castanha, antes da primeira lavoura, e em 27% na Primavera, 

antes da segunda lavoura. Apenas uma minoria (20%) fazem duas adubações anuais, 

uma no Inverno e outra na Primavera, antes das duas lavouras. A sua aplicação é feita 

manualmente por uma ou duas pessoas, sob a copa da árvore. São vários os adubos 

utilizados, mas os mais frequentes são o 7-7-14 e o nitrolusal (adubo nitrico-amoniacal).   

 Dos 16 agricultores inquiridos, apenas 2 referiram fazer aplicação de boro. No 

que respeita à regularidade com que o borato é aplicado, um referiu que o faz 

regularmente, de 5 em 5 anos, visto que o seu pai já fazia assim. O outro afirmou ter 

utilizado borato apenas uma vez mas que não voltaria a fazê-lo porque os castanheiros 

ficaram muito fracos. Repare-se que, segundo um vizinho, a quantidade de borato 

aplicada por este produtor foi tão elevada que "deixou o terreno tão branco que até 

parecia que tinha nevado". 

4.1.3. A poda 

 A poda é uma operação que se realiza durante os meses de Inverno (Dezembro a 

Fevereiro). A periodicidade com que se faz num mesmo souto é, na grande maioria dos 

casos, de três (9/16) ou quatro anos (5/16). Em 10 das 16 explorações é feita pelo próprio 

produtor ou família e nas restantes (6) é feita com recurso a mão-de-obra assalariada, ou 

seja a podadores. Normalmente os podadores são agricultores idosos da aldeia. A lenha 

resultante da poda é utilizada nas lareiras. 

4.1.4. A colheita e o transporte 

 A apanha da castanha é uma operação particularmente penosa e que exige uma 

grande concentração de mão-de-obra durante o período de tempo em que se realiza. 

Normalmente é feita durante o mês de Outubro e dura entre 2 a 3 semanas. Neste 

período os produtores trabalham na colheita todos os dias, excepto aos Domingos, 

desde manhã cedo até ao fim da tarde. Como quase todos os agricultores da aldeia têm 

soutos, e por isso castanha para apanhar, o recurso à entreajuda para a execução desta 

operação não é possível. Assim, quando a mão-de-obra familiar não é suficiente, os 

agricultores tem necessidade de recorrer à contratação de mão-de-obra assalariada. 

 Dos 16 agricultores inquiridos 7 fazem a colheita apenas com recurso a mão-de-

obra familiar. Nalguns casos, familiares destes agricultores residentes fora da aldeia 
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vêm à exploração para ajudar nesta tarefa. São 9 os produtores que recorrem a mão-de-

obra assalariada. Destes, 4 contratam jovens residentes na aldeia que para além de 

trabalharem nos soutos dos pais "andam também à geira", aos quais pagam 3000$00 por 

dia mais alimentação. São 2 os produtores que se deslocam a aldeias fora da zona de 

produção de castanha para encontrar mão-de-obra disponível para a apanha. Todos os 

dias vão a essas aldeias buscar e levar os trabalhadores que contratam. A geira paga 

nestes casos é a chamada "geira seca", em que não é fornecida alimentação. Os restantes 

agricultores (3), contratam, por quatro semanas, uma ou duas mulheres de outras aldeias 

que ficam a viver na exploração durante esse período. Estas mulheres, a quem os 

agricultores chamam "as criadas", recebem um salário fixo, de 35000$00 num caso e 

50000$00 nos outros dois, e, para além da apanha da castanha, realizam também outras 

tarefas na exploração. 

 Normalmente a castanha é apanhada para baldes de 5 kg, que se vão despejando 

para sacos que contêm cerca de 30 kg de castanha.  

 A operação do transporte dos sacos de castanha, desde o souto até ao assento de 

lavoura na aldeia é normalmente efectuada em carros de bois. Porém, há casos em que é 

feita em reboque do tractor ou em automóveis. Após a castanha chegar ao assento de 

lavoura os agricultores fazem a sua selecção e ensaque. 

4.2. Os encargos e as receitas 

 As receitas aqui calculadas dizem respeito à produção de castanha valorizada 

a preços de mercado para o ano de 1995. O preço do kg de castanha recebido pelo 

produtor apresentou uma variação entre 200$00 e 245$00 consoante o comprador e 

período em que foi vendida. 

 A quantidade de castanha colhida varia muito de parcela para parcela situando-

se entre os 769 e 4500 kg/100 pés dependendo de diversos factores dos quais destacamos 

a idade das árvores, o seu estado fitossanitário e a intensidade da apanha. O valor da 

produção (Fig. 15) toma valores entre 169 e 990 contos/100 pés sendo o valor médio de 

426 contos. Repare-se que todos os soutos que apresentam valores da produção 

inferiores a 240 contos/100 pés têm idade inferior a 15 anos e que todos os outros, à 

excepção do nº 5, têm idade superior a 20 anos.  
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Figura 15 - Valor da produção (contos/100 pés) 

 Os encargos considerados nos custos de produção dizem respeito a tracção, 

adubos, estrume e mão de obra. Em relação aos encargos com tracção temos duas 

situações: explorações que só utilizam tracção animal própria (12) e explorações que 

utizam tracção animal própria e tracção mecânica alugada (4). O custo horário da 

tracção animal própria foi estimada em 273$003 e custo horário do tractor refere-se ao 

preço real de aluguer (3000$00). Os encargos com adubo dizem respeito ao total de 

adubo utilizado nos soutos valorizado a preço de mercado. O estrume utilizado nos 

soutos tem duas origens: próprio e comprado (1 caso). No primeiro caso, que inclui a 

quase totalidade das explorações que utilizam estrume, este foi valorizado a preços de 

mercado ou seja a 15000$00/reboque. No caso em que o estrume foi comprado 

considerou-se o preço a que foi comprado (15000$00/reboque). A mão-de-obra utilizada 

nas operações de mobilização do solo e fertilização é, sobretudo familiar e de 

entreajuda, e por isso não lhe foi atribuído qualquer valor. Na realidade, muitas destas 

explorações podem ter disponibilidade de mão-de-obra mas, as alternativas para a sua 

utilização são reduzidas pelo que o seu custo de oportunidade é baixo. À mão-de-obra 

utilizada nas operações de poda e colheita, que em muitos dos casos é assalariada 

atribuiu-se o valor de mercado, 6000$00/dia e 3000$00/dia, respectivamente. 

                                                 

3Para calcular o custo horário da tracção animal própria considerou-se 21,8% do custo para a tracção 
animal de aluguer (1250$00/hora). Esta taxa foi obtida da relação entre o custo horário de tractor próprio 
e alugado. Uma vez que é nosso objectivo analisar o sistema de produção do castanheiro nas condições 
reais em que este se insere não nos pareceu correcto atribuir à tracção obtida através de animais de 
trabalho próprios o preço de aluguer destes animais. Normalmente, o recurso a tracção animal de aluguer 
só se verifica para operações de curta duração e em que não há a possibilidade de utilização de tractor. É 
provável que, se os produtores tivessem que utilizar tracção animal alugada a preços de mercado não o 
fariam, pelo menos na extensão em que utilizam os animais próprios. 
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 Os encargos variáveis com a cultura do castanheiro variam entre 28 e 217 

contos/100 pés, apresentando um valor médio de 100 contos (Fig. 16). 
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Figura 16 - Total de encargos variáveis (contos/100 pés) 

 Os encargos com a mão-de-obra são os mais importantes e representam 56% do 

total de encargos com a cultura.  
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Figura 17 - Encargos com a mão-de-obra (contos/100 pés) 

  

Os valores extremos observados são de 10 contos/100 pés e 133 contos/100 pés 

sendo o valor médio de 56 contos/100 pés. De um modo geral, podemos dizer que este 

encargo é menor nas parcelas com baixas produções por 100 pés, nomeadamente nas 

parcelas de povoamentos mais jovens, e que está relacionado com a destreza das 

pessoas que realizam a apanha. 

 Os encargos com a fertilização, que incluem o valor dos adubos e estrume 

aplicados na cultura, são os segundos mais importantes e representam 29% dos encargos 

totais. À excepção de um caso (parcela nº 5), os encargos com a fertilização variam 

entre 3 e 52 contos/100 pés consoante as quantidades de adubo e estrume empregues, o 

número de adubações anuais e a periodicidade com que estes factores são aplicados. O 
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valor médio deste encargo é de 29 contos/100 pés mas há grandes variações. É de referir 

que 4 dos 16 agricultores não aplicam estrume, 1 não aduba e 3 fazem duas adubações. 
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Figura 18 - Encargos com fertilização (contos/100 pés) 

 

 Como podemos observar na Fig. 18, em quase todas as explorações que aplicam 

estrume e adubo, os encargos com o estrume são muito superiores aos com o adubo 

representando os primeiros 73% do total de encargos com fertilizantes.  

 Os encargos com a tracção, que incluem o custo com as duas lavouras e com a 

gradagem, representam 15% do total de encargos variáveis e têm um valor médio de 15 

contos/100 pés. À excepção de 3 casos este encargo varia entre 11 e 21 contos. As 

diferenças verificadas no valor deste encargo por 100 árvores, devem-se principalmente 

ao facto do número de pés por ha variar muito de souto para souto e estas operações 

serem realizadas sobre toda a parcela independentemente do número de pés.  
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Figura 19 - Encargos com a tracção (contos/100 pés) 

 As duas lavouras representam em conjunto 88% dos encargos com a tracção e a 

gradagem apenas 12%. 
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4.3. Os resultados 

 Após a apresentação das receitas e das despesas com a produção de castanha, 

vejamos os resultados da cultura através de dois indicadores: Margem Bruta (MB)4 e 

encargos variáveis por kg de castanha produzida. 

 A grande maioria das explorações apresentam uma MB que varia entre 150 e 470 

contos/pés. De um modo geral, podemos dizer que este indicador apresenta valores mais 

baixos nas parcelas com povoamentos jovens, as quais apesar de apresentarem menores 

encargos também apresentam menores produções. A MB média é de 326 contos/100 pés. 

contos/100 pés 

Parcelas

0

200

400

600

800

1000

1200

7 1 11 6 15 13 4 12 2 5 9 14 3 10 8 16

Valor da produção

Encargos variáveis

MB

 
Figura 20 - Margem Bruta (contos/ha) 

Quando se confronta a MB obtida para a cultura do castanheiro (222 contos/ha5) 

com a proporcionada pelo centeio, referido por muitos agricultores como anterior 

ocupação do solo de soutos muito jovens, adaptado às mesmas condições edafo-

climáticas e com baixos consumos de mão-de-obra, verifica-se que ao MB do 

castanheiro é muito superior. Baptista et al (1994)6 apontam para uma MB para o 

centeio de 90 contos/ha.  

 Vejamos agora o segundo indicador considerado. Verifica-se que, para a 

produção de um kg de castanha, os agricultores gastam, em média, 52$00. Assim, a 

                                                 
4A MB corresponde ao valor da produção menos o total de encargos variáveis. 
5 A MB obtida por 100 árvores (326 contos) corresponde a uma MB por ha de 222 contos uma vez que o 
número médio de árvores por hectare é de 68. 
6 Baptista, A. e Carqueja, L. 1994. O centeio na Zona Agrária da Terra Fria: Que futuro?. Vila Real. 
UTAD/DES-UA. Os elementos de base que permitiram aos autores calcular os resultados económicos do 
centeio foram obtidos por inquirição em 14 explorações pertencentes a duas freguesias do concelho de 
Bragança. 
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diferença entre o preço de venda da castanha (220$00/kg) e o valor de encargos variáveis 

é de 168$00/kg ou seja, em cada kg de castanha produzida o agricultor vai ganhar 168$00. 
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5. CONCLUSÕES 

 As ideias-síntese abaixo expostas foram extraídas dos dados relativos a um 

único estudo de caso - a aldeia de Redondelo - localidade onde as explorações têm uma 

orientação marcada para a produção de castanha. Obviamente, tais ideias-síntese não 

constituem uma base sólida para grandes generalizações à escala regional. Todavia, 

ajudam a desbravar caminho para a formulação de hipóteses de trabalho fundamentadas, 

particularmente se tivermos em conta a escassez de informação reinante.  

 Os produtores de castanha de Redondelo não detêm traços demográficos e 

socio-económicos singulares. Como em muitas outras localidades do país, os grupos 

domésticos são de dimensão reduzida, na maioria dos casos constituídos por dois ou 

três elementos, e em que o chefe de família tem predominantemente idade superior a 50 

anos e um baixo nível de escolarização. Os filhos, esses, têm já uma escolarização 

superior à dos pais e tendem a procurar uma profissão fora da agricultura. Isto não 

significa, no entanto, que tenham abandonado totalmente a actividade na exploração. 

 Numa grande maioria de famílias-explorações é evidente o peso dos pro-

veitos externos, ou seja, os oriundos da actividade extra-agrícola (sobretudo se 

tomarmos todo o agregado doméstico) e/ou de fontes de receita não-agrícola (reformas, 

pensões e juros). Como no resto do país, a emigração faz parte do quadro socio-

económico local. Mais de 40% dos chefes de exploração estiveram emigrados em 

países europeus.  

 Em Redondelo a economia local está largamente dependente de dois factores de 

produção: o trabalho e a terra. As explorações agrícolas são de tipo familiar, não 

havendo nenhuma delas que recorra a assalariados permanentes. Contudo, a entreajuda 

vicinal é muito vulgar, aliás como o recurso a assalariados temporários para a 

realização de certas práticas culturais (poda, colheitas, estrumação). Esta mão-de-obra 

exterior pesa mais pela oportunidade e especificidade da sua intervenção do que 

pelo peso relativo de horas de trabalho prestado. Quanto ao factor terra, podemos dizer 

que a SAU média das explorações de Redondelo é cerca de 8 ha, tendo as médias e 

grandes explorações um peso muito elevado. Em termos de número de explorações 

verificamos que 75% têm uma área agrícola igual ou superior a 5 ha. As explorações 

com mais de 10 ha detêm a maioria da SAU (61%) e as que têm área menor que 5 ha 

apenas 7%. 

 Os produtores de castanha são muito mais agricultores do que produtores 

florestais. Embora a quase totalidade das explorações estudadas possua área de floresta 

ou mata, em nenhuma exploração a área florestal representa mais de 40% da área total. E 
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a área florestal serve só para a recolha de lenha para autoconsumo e mato para as camas 

dos animais. Nenhum deles comercializa produtos oriundos das matas e florestas, 

embora vendam por vezes os "níscaros" que aparecem nos soutos.  

 Como agricultores, os produtores de castanha são muito mais cultivadores do 

que criadores de animais. Isto não significa, porém, que a produção de pequenos 

animais como aves de capoeira e coelhos não tenha grande importância para o auto-

consumo da família e que um número considerável deles crie tabém suínos para o 

mesmo fim. Note-se, por outro lado, que um grande número de agricultores (12/16) se 

socorre dos bovinos para tracção, estrume e venda de vitelos. Mas há tão só 2 ou 3 

animais adultos por exploração. Reflecte tudo isto a distribuição do PAB das 

explorações pelos sub-sectores vegetal e animal. O Produto Bruto Animal apresenta um 

valor percentual muito baixo (18%). A produção vegetal destaca-se pelo elevado peso 

que apresenta (82%). 

 Enquanto cultivadores os agricultores de Redondelo não se preocupam só com o 

castanheiro. A batata, vinha e hortas aparecem praticamente em todas as explorações, 

embora a área respectiva seja pequena. Na grande maioria das explorações os prados, 

pastagens e culturas forrageiras para os animais estão presentes, aliás, como o centeio. 

Porém, 61% da SAU é ocupada pelo castanheiro e a castanha destaca-se como a activi-

dade que mais contribui para o PAB (65%). Ela é a cultura comercial por 

excelência. Recorde-se que a produção da castanha, que varia entre 1000 kg e 13100 kg 

por exploração, se destina quase exclusivamente à venda (99%), ficando os agricultores 

com quantidades muito reduzidas para autoconsumo familiar: entre 30 kg e 200 kg.  

 A exploração dos soutos é assunto exclusivo da família-exploração. A larga 

maioria dos soutos são explorados por conta própria (91% das parcelas e 90% da 

área). Quando assim não é trata-se de um regime de "empréstimo" por parte de fami-

liares ausentes. Como vimos os agricultores locais dedicam a sua atenção a um leque 

variado de produções, mas têm um inequívoco e continuado interesse e preocupação 

com o castanheiro, sendo efectivamente guardiãos da paisagem agrária. A implantação 

de soutos surge como uma prática generalizada e permanente ao longo do tempo. Note-

se que na última década, só um proprietário não plantou castanheiros. E tudo isto 

foi feito com dinheiro próprio, não com ajudas comunitárias para a instalação de 

castanheiros. A não utilização de tal via ocorreu, por certo, porque muitos deles não 

tinham informação bastante acerca dessa possibilidade ou do modo específico de 

recorrerem a ela. No mesmo sentido do interesse pela cultura ser forte e antigo apontam 

outros dados. Em Redondelo os soutos mostram uma grande diversidade de idades, 

mas predominam os povoamentos recentes. Da área total de souto, 25% é ocupada por 

soutos em que as árvores têm mais de 40 anos e 75% por povoamentos com menos de 40 
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anos. Os soutos muito jovens (≤10 anos) ocupam sobretudo áreas com algum fundo de 

fertilidade, onde se praticava a rotação cereal/cultura sachada (45%), e centeio (38%).  

 Nas circunstâncias actuais pode certamente falar-se duma preferência dos 

agricultores pelo castanheiro relativamente a outras culturas, como por exemplo, o 

centeio e a batata. São várias as razões subjacentes. A castanha é produção rentável - o 

centeio não cobre os adubos e a sega, só o faço por causa da palha. A castanha é que 

cobre tudo; tem escoamento assegurado - a batata não tem procura, é só para a casa e 

para a cria; ocupa, no geral, pouca mão-de-obra - a castanha não leva tanta mão-de-

obra como o centeio e a batata. As características da terra disponível e a percepção de 

um menor risco de incêndio dos soutos podem reforçar tal preferência: os terrenos para 

além de castanheiro só davam para giestas; estas terras não dão mais nada, só pinhal. 

E aos pinhais pegam-lhes fogo.  

 Em Redondelo os soutos constituem a principal ocupação do solo a nível da 

aldeia (mais de 60% da SAU total) e das explorações (em 88% das explorações o 

souto representa mais de 50% da área agrícola). Estão, porém, implantados predomi-

nantemente em parcelas pequenas (cerca de 2/3 das parcelas têm menos de 1 ha, sendo 

a área média de 0,9 ha), sem água de rega disponível, com um número de árvores 

muito variável: entre 30 e 150 árvores/ha. A área de souto por exploração varia muito, 

entre 0,3 ha e 12 ha, sendo a área média de 5,7 ha. Mas os detentores de pequenos soutos, 

ou seja, os que exploram menos de 5 ha de castanheiros, são relativamente numerosos, 

representando 44% do total. 

 Referimos já que o castanheiro goza de elevada reputação a nível local. A 

atenção e o cuidado postos na cultura do castanheiro são igualmente bem 

reflectidos pelas práticas culturais. Há produtores que preferem lavrar com os ani-

mais, assim evitando uma maior danificação das raízes e é relativamente generalizada a 

incorporação de estrume e adubo no solo. O enterramento de folhas e ouriços é feito por 

todos eles. Ora, todas estas operações conduzem a uma efectiva reciclagem de nutri-

entes e à conservação do solo, designadamente da sua fertilidade. O combate às 

infestantes nos soutos é feito segundo técnicas que são verdadeiramente "amigas do 

ambiente": nenhum agricultor utiliza herbicidas; 75% dos agricultores utilizam a charrua 

puxada por vacas; e os restantes recorrem ao escarificador acoplado ao tractor. Com 

relação à terceira e última mobilização do solo (gradagem feita no Verão), todos os 

agricultores a realizam com uma grade de madeira puxada por animais. 

Os resultados obtidos mostram que o castanheiro é uma cultura 

economicamente rentável. Quando se confronta a MB do castanheiro com a do centeio, 
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cultura adaptada às mesmas condições edafo-climáticas e anterior ocupação do solo de 

muitos dos soutos muito jovens, verifica-se que a do castanheiro é muito superior. 

Existe uma grande variação nas receitas proporcionadas pela cultura, indo dos 

169 contos aos 900 contos/100 pés dependendo da idade das árvores, do seu estado 

fitossanitário e da densidade da apanha. No que diz respeito aos encargos, a sua 

variação é menor sendo o valor médio de 100 contos/100 pés. Os encargos com a mão-

de-obra são os mais importantes, representando 56% do total. O facto das variações 

no valor da produção obtida para cada parcela serem mais importantes do que as que 

ocorrem no valor dos encargos leva-nos a pensar que os valores de MB relativamente 

elevados verificados em alguns soutos devem-se relativamente mais à quantidade de 

castanha produzida do que à redução dos encargos variáveis. 

 É inquestionável a importância económica do souto, mas ela convive com uma 

grande variação no PAB da castanha de exploração para exploração: entre 200 e 

2882 contos, sendo a média 1071 contos. A relevância económica da castanha é realçada 

pelos valores relativamente elevados do PAB da castanha observados em metade dos 

casos estudados: na classe de 1000 a 1500 contos achámos 4/16 das explorações e com 

valor superior a 1500 contos outras 4/16 explorações. Destas últimas, 3 têm uma 

produção que ultrapassa os 2000 contos. Em termos relativos, e à excepção de 1/16 das 

explorações, a produção de castanha contribui sempre com um peso superior a 50% 

na formação do PAB. A importância dos castanheiros na economia local vem ainda 

acrescida se tivermos em conta que, em muitas das famílias-explorações, a castanha 

constitui a principal, se não mesmo a única, fonte de receita monetária. 
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