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NOTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 Este relatório, no qual se caracterizam as práticas culturais em Soutos da Padrela, 

surge no âmbito do "Projecto de Melhoramento da Produção de Castanheiros". O estudo 

respectivo foi concebido simultanea e complementarmente com um outro, um estudo de 

caso já publicado (Carqueja et al, 1996), o qual se debruça sobre a relevância sócio-

económica da cultura. É mister dizer-se que estes dois estudos não foram explícitamente 

incluídos no protocolo estabelecido entre a UTAD - Departamento de Edafologia/ 

Departamento de Biologia e Ambiente e a Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-

Montes, mas é certo que, no decurso da pesquisa corrente sobre a reciclagem de nutrientes e 

a fitossanidade do castanheiro, acabaram por se impôr como complementos necessários a 

uma melhor compreensão do processo produtivo. Sem se alcançar este desiderato, como 

intervir no sentido do melhoramento da produção de castanheiros? 

 A informação contida neste relatório foi obtida por meio de observação de soutos e 

inquirição dos respectivos proprietários, as quais ocorreram entre Julho de 1995 e Fevereiro 

de 1996. Os autores, membros do Departamento de Edafologia e do Departamento de 

Economia e Sociologia (DES) da UTAD, são naturalmente responsáveis pela direcção 

global do estudo, análise de dados e produção do relatório. Mais especificamente, orien-

taram a elaboração do guião e questionário do inquérito, fizeram várias entrevistas e acom-

panharam a realização de outras. Mas três outros colaboradores do DES deram igualmente o 

seu contributo: Paulo Morgado efectuou o pré-teste ao questionário inicial e realizou grande 

parte do trabalho de inquirição; Jorge Rocha e Luisa Carqueja foram também 

entrevistadores e colaboraram no registo e tratamento informático dos dados. 

 Para a realização do trabalho de campo subjacente a este relatório, utilizaram-se 

verbas sobretudo provenientes do "Projecto de Melhoramento da Produção de 

Castanheiros", financiado pelo PDRITM II - PIDDAC e, ainda, do projecto "Dynamics and 

Function of Chestnut Forest Ecosystems in Mediterranean Europe. A Biological Approach 

For a Sustainable Development", financiado pelo programa "Environment" da CE. 

 
Vila Real, 30/12/1996 

 
Ester Abranches Costa Portela 

Responsável pelo Projecto 

 



  3 

 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................... 4 

2. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 6 

3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS SOUTOS .................................................................................. 9 

3.1. Zona Climática, fisiografia e pedologia .................................................................... 9 

3.2. Povoamentos: dimensão, idades, compassos e variedades ................................ 9 

4. PRÁTICAS CULTURAIS REALIZADAS NOS SOUTOS ............................................................... 11 

4.1. Instalação dos povoamentos  ....................................................................................... 11 

4.2. Culturas sob coberto ...................................................................................................... 12 

4.3. Operações culturais ........................................................................................................ 14 

 4.3.1. Mobilizações .................................................................................................... 14 

 4.3.2. Fertilizações ..................................................................................................... 17 

 4.3.3. Podas .................................................................................................................. 22 

 4.3.4. Regas .................................................................................................................. 23 

5. PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS E ANOMALIAS .................................................................... 24 

5.1. Doença da "tinta" do castanheiro ............................................................................. 24 

5.2. Outros problemas fitossanitários e carências ....................................................... 25 

6. PRODUÇÃO UNITÁRIA DE CASTANHA ....................................................................................... 26 

7. CONCLUSÕES ..................................................................................................................................... 28 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................... 31 

 

 

 

 



  4 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 É incontroverso, mas amiúde subvalorizado, que a castanha tem actualmente, entre 

nós, uma importância considerável, quer no plano nacional, quer no plano regional. A 

título ilustrativo note-se o seguinte: a castanha detém o primeiro lugar no valor das exporta-

ções portuguesas de fruta (INE; 1995); em 1989 a área de soutos em Trás-os-Montes 

representaria mais de 80% do total nacional (INE, 1993) e 90% das exportações da castanha 

são oriundas desta região (Fragata e Condado, 1996). 

 Para além da sua relevância nacional e regional, pode dizer-se que a castanha é 

recurso igualmente valioso em termos locais. Neste plano a informação sistemática 

disponível é limitada, mas atente-se, por exemplo, no que nos dizem dois estudos de caso 

recentes: na aldeia de Redondelo (freguesia de Carrazedo de Montenegro, concelho de 

Valpaços) a venda da castanha constitui a principal fonte de receita monetária, contribuindo 

em 65% para o PAB (Carqueja et al.,1996); em Espinhoso (freguesia de Candedo, concelho 

de Vinhais) em todos os tipos de agricultores a castanha constitui a principal receita das 

explorações (com excepção de duas) e em 1993 o valor da castanha vendida na aldeia 

ascendeu a cerca de 18 mil contos (Fragata e Condado, 1996). As duas aldeias referidas, cuja 

economia está altamente dependente da venda de castanha, não são casos excepcionais. O 

mesmo quadro produtivo e de rendimento pode ser observado noutras localidades das áreas 

de Denominação de Origem da Castanha da Terra Fria e da Castanha da Padrela. 

 Quanto ao futuro, é admissível dizer-se que o elevado peso socio-económico da 

castanha poderá manter-se, ou mesmo crescer. Isto porque, por um lado, tem havido 

desde 1980 um assinalável e sustentado dinamismo de investimento em novos soutos por 

parte dos produtores de castanha, o qual ocorre, sublinhe-se, precisamente num quadro geral 

de estagnação ou declínio da agricultura nacional; e, por outro lado, iniciou-se um processo 

de criação de Denominações de Origem, os quais poderão contribuir para a valorização da 

cultura. Mais adiante neste trabalho apresentar-se-ão dados comprovativos do interesse, 

cuidado e dinâmica gerados pela produção de castanha em três freguesias da área de 

Denominação de Origem da Castanha da Padrela, mas atentemos, por ora, nalguns indica-

dores mais gerais que vão no mesmo sentido: 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. Mais 

especificamente, no concelho de Valpaços a área mais do que triplicou. 
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 A grande importância sócio-económica da castanha, a qualquer nível territorial, e, 

quer hoje, quer possivelmente amanhã, por si só já justificaria mais atenções e esforços 

particulares por parte dos investigadores e estruturas de pesquisa, mas outras duas razões 

bem fortes se podem juntar:  

 - a persistência da escassez de dados empíricos sistemáticos e colectados ao longo 

do tempo no domínio em causa (por exemplo, informação acerca das explorações com 

castanheiros, respectivos soutos, produtores e outros actores na fileira, concorrentes nos 

mercados externos e interno); 

 - a ameaça permanente da doença da "tinta", provocada por um fungo 

(Phytophthora spp., em particular a Phytophthora cinnamomi ) que ataca o sistema 

radicular do castanheiro e que assume entre nós uma relevância particular. Com efeito, a 

quase totalidade dos povoamentos de castanheiros instalados em Portugal são constituídos 

por variedades muito sensíveis àquela doença.  

 O presente estudo, que surge no âmbito do "Projecto de Melhoramento da Produção 

de Castanheiros" e foi concebido simultanea e complementarmente com um outro, um 

estudo de caso já publicado (Carqueja et al, 1996), toma como foco de análise o conjunto 

de práticas culturais a que são sujeitos uma centena de soutos pertencentes a 43 

produtores de três freguesias da área da Denominação de Origem da Castanha da Padrela. 

As práticas culturais estudadas foram as seguintes: instalação dos povoamentos, culturas 

sob coberto, mobilizações, fertilizações, podas e regas. O estudo deveria responder a dois 

objectivos: 

- numa primeira fase, proceder à caracterização das práticas culturais ; 

- e, posteriormente, verificar a sua eventual correlação com a ocorrência da 

doença da "tinta".  

 Até à data, sobre as práticas culturais nos soutos dispunha-se só de informação 

limitada e exploratória, obtida por meio de um inquérito expedito na Região Norte (Bento 

et al, 1989) e de um estudo de caso em Redondelo (Carqueja et al, 1996). Nesta aldeia, 

com 21 famílias residentes que exploram áreas de souto, foram inquiridas 16 famílias-

explorações. O referido inquérito expedito, por sua vez, baseou-se em entrevistas a 201 

produtores de castanha dos distritos de Vila Real, Bragança, Braga, Guarda, Viseu e Porto, 

num total de 30 concelhos. Entre os inquiridos contaram-se 20 agricultores do concelho de 

Valpaços. 

 A busca da conexão acima referida justifica-se porque se admite que a 

susceptibilidade do castanheiro à doença da "tinta" é em grande parte determinada 

por factores ambientais, nomeadamente pelas práticas culturais. Esta hipótese baseia-

se na existência de alguma literatura com informação qualitativa que estabelece relações 
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entre práticas culturais e resistência ao ataque da Phytophthora spp.(Lyda,1981; Duniway, 

1983; Cook, 1984). Esta informação diz respeito a outras culturas que não o castanheiro, 

mas parece igualmente admissível que as práticas culturais nos soutos, através da 

modificação das condições edáficas do meio envolvente da raiz, influenciem não só a 

resistência do hospedeiro ao ataque do fungo, mas condicionem também, de forma 

qualitativa e quantitativa, a composição da microflora do solo (Portela e Abreu, 1994). 

Tenhamos presente, por exemplo, a influência das estrumações na composição da 

microflora do solo e possivelmente no controlo da expansão do fungo; ou a possível 

influência negativa de mobilizações do solo, quer porque conduzem à diminuição do teor 

de matéria orgânica no solo; quer porque, causando danos ao sistema radicular superficial 

dos castanheiros, favorecem a sua debilidade, predispondo-os a um maior ataque a 

potenciais patogéneos do solo; quer porque, através das alfaias agrícolas, vão favorecendo 

a disseminação do fungo. 

 Neste trabalho apresentamos dados que só visam responder ao primeiro dos 

objectivos acima referidos, ou seja, aqui e agora far-se-á tão somente a caracterização 

das práticas culturais em soutos da Padrela. Apesar das limitações existentes ao 

estabelecimento de comparações estritas entre dados de fontes diversas (devido aos 

diferentes fins, objectos de estudo e metodologias utilizadas), sempre que nos pareça 

pertinente, chamaremos a atenção do leitor para a informação disponível.  

 Oportunamente se tomará o segundo objectivo indicado, o que implica uma análise 

dos dados disponíveis e, quiçá, o seu cruzamento com outra informação recolhida no 

âmbito deste mesmo "Projecto de Melhoramento da Produção de Castanheiros" e dum 

outro, "Chestnut ink disease - An integrated approch to its control and release of quality 

improved material" 1. 
 

 
2. METODOLOGIA 

 As observações e medições, bem como o inquérito subjacente a este estudo, tiveram 

lugar entre Julho de 1995 e Fevereiro de 1996 em nove aldeias da área geográfica da 

Denominação de Origem Castanha da Padrela, pertencentes a três freguesias do concelho 

de Valpaços: Carrazedo de Montenegro, Padrela-Tazém e São João de Corveira. Estas 

freguesias são aquelas em que as áreas de castanheiro apresentam maior expressão, 

respectivamente 632 ha, 342 ha, e 673 ha (PDAR Alto Tâmega e Alvão Padrela, 1992). Na 

zona onde decorreu a inquirição é, portanto, relativamente elevada a importância da 

produção de castanha no conjunto da actividade agrícola, mas regista-se simultaneamente a 

                                                 
1 Este projecto desenvolve-se no quadro do programa SCIENCE FOR STABILITY financiado pela NATO. 
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criação de animais de trabalho e/ou ovelhas. Foram inquiridos pelo menos 5% de 

produtores de cada freguesia, num total de 43 agricultores das nove aldeias seguintes: 

Argemil, Carrazedo de Montenegro, Redondelo, Padrela, Tazém, Valdizelos, Rio Bom, 

Seixedo e São João de Corveira. 

 O inquérito sobre as práticas culturais teve como quadro de referência não a 

exploração agrícola de cada respondente, nem a totalidade das suas parcelas com 

castanheiros, mas sim um ou mais dos seus "soutos", sendo esta unidade de observação e 

inquirição definida como um povoamento com a mesma idade e compasso, e sujeito às 

mesmas operações culturais. Ou seja, partimos do pressuposto que um mesmo agricultor-

inquirido poderia adoptar práticas culturais distintas em parcelas/povoamentos distintos. Por 

exemplo, soutos sãos versus soutos com doenças, soutos jovens versus soutos em plena 

produção, soutos em encostas versus soutos em zonas plano-concâvas, soutos em solos 

férteis versus soutos em solos pobres. Para além da aceitação do princípio do saber e agir 

localista-adaptativo dos produtores (a parcela é o lugar por excelência onde o agricultor 

avalia o rendimento de uma dada cultura), partimos igualmente da ideia que a unidade 

produtiva "souto" permitiria delimitar as observações a fazer e minimizar problemas de 

comunicação e memória sobre as práticas culturais adoptadas. Isto seria particularmente 

alcançável se a inquirição fosse feita in loco, como, aliás, sucedeu amiúde, e se os soutos 

fossem relativamente pequenos, o que também se verificou. Com efeito, a inquirição 

abrangeu um conjunto de 101 soutos e mais de 2/3 deles são relativamente pequenos, já que 

possuem menos de 50 árvores. 

 No Quadro 1 encontram-se indicados o número de agricultores entrevistados (total, 

por aldeia e por freguesia), bem como o respectivo número de soutos sobre os quais incidiu 

o inquérito. Para a realização do trabalho de campo, em cada aldeia identificaram-se dois 

a oito produtores de castanha, alguns dos quais foram inquiridos sobre vários dos seus 

soutos, distintos entre si, quer pela dimensão, idade, ou outras razões, como, por exemplo, o 

facto de terem árvores com a doença da "tinta". O número de soutos objecto de inquirição 

por inquirido variou entre 1 e 7, sendo a distribuição total a seguinte: 18 produtores foram 

inquiridos sobre um único souto, 14 agricultores sobre 2 a 3 soutos e os 11 restantes 

agricultores sobre 4 a 7 soutos. O número de soutos objecto de inquirição é relativamente 

maior na freguesia de Padrela-Tazém, 51% do total. 

 Tendo em conta o objectivo de estabelecimento duma eventual correlação entre as 

práticas culturais e a ocorrência da doença da "tinta", procedeu-se a uma "amostragem 

intencional" de soutos afectados com a doença, incluindo para inquirição quer casos já 

devidamente comprovados pelo colega C. Abreu, quer casos alegados pelos inquiridos. 
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Assim, entre os 101 soutos objecto de inquirição acham-se 31 com árvores muito prova-

velmente afectadas com a doença da tinta. Note-se que estes 31 casos mostram grande 

heterogeneidade quanto à manifestação da doença da "tinta", pois acham-se situações 

intermédias distintas entre os dois caso extremos seguintes: soutos que têm todas as árvores 

doentes ou mortas, e soutos em que só uma árvore estará afectada pela doença da "tinta". 

 As entrevistas foram feitas com base num questionário com perguntas abertas e 

fechadas. As perguntas incidiram sobre algumas condições edáficas e práticas culturais 

realizadas nos soutos, incidência de doenças, em particular da "tinta", variedades utilizadas e 

produções unitárias de castanha. Em cada souto fizeram-se ainda medições e registos das 

condições fisiográficas e pedológicas das parcelas e foi caracterizado o povoamento. As 

entrevistas foram parcial ou totalmente realizadas nos próprios soutos sobre os quais 

incidiu o inquérito e as questões foram normalmente colocadas ao chefe de família. Em 

várias situações, porém, registou-se a participação activa de outros membros do agregado. 

As explorações em que os soutos se integram são de tipo familiar, sendo os agricultores 

inquiridos, no geral, os proprietários da terra. 

 
Quadro 1 - Número de produtores de castanha, número de produtores de castanha 

entrevistados e número de soutos objecto de inquirição 
_________________________________________________________________________ 

Freguesias Aldeias Nº de produtores Nº de produtores Nº de soutos 
  de castanha entrevistados 
_________________________________________________________________________ 
Carrazedo de Montenegro Argemil 8 12 
 Carrazedo 4 5 
 Redondelo 4 6 

Total  293 16 23 
_________________________________________________________________________ 
Padrela e Tazém Padrela 8 33 
 Tazém 4 9 
 Valdizelos 3 9 

Total  136 15 51 
_________________________________________________________________________ 
São João de Corveira S.J. de Corveira 4 5 
 Rio Bom 6 8 
 Seixedo 2 7 

Total  232 12 21 
_________________________________________________________________________ 
TOTAL  661 43 101 
_________________________________________________________________________ 
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 Para a elaboração do instrumento de recolha de dados, começou-se por elaborar um 

guião, que deu lugar a um questionário preliminar, o qual foi testado junto de quatro 

agricultores. Este questionário foi aperfeiçoado em duas fases, até se atingir a versão final.  

 
3. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS SOUTOS 
 

3.1. Clima, fisiografia e pedologia  

A designada Rregião Natural da Padrela localiza-se sobretudo na zona climática 

designada por Terra Fria de Planalto (Agroconsultores-Coba, 1991). A temperatura média 

anual é 11°C-12°C e a precipitação média anual varia entre os 600 até valores superiores a 

1200 mm, dos quais cerca de metade ocorrem entre Dezembro e Março.  

A maioria dos soutos onde incidiu o inquérito situa-se em terrenos suavemente 

ondulados a ondulados, com declives entre os 5-15 %. Quase 20% dos soutos encontra-se 

em baixas plano-concâvas e apenas 11% em declives superiores a 15%. As vertentes 

encontram-se sobretudo expostas nas direcções N-E (62%) e um menor número de soutos 

estão virados a S-W (38%).  

Em 28% dos soutos existe a possibilidade de se proceder a irrigação. 

Apenas 8% dos soutos se encontram em solos derivados de granitos, estando a maioria 

implantados em solos provenientes de xistos, quase todos classificados como Cambissolos 

húmicos. Surgem, ainda, pequenas manchas de Paralitossolos húmicos. As parcelas apre-

sentam quase sempre uma boa drenagem e pedregosidade pequena a média. Os terrenos 

com elevada pedregosidade (17% dos soutos) estão em geral associados aos Paralitossolos, 

isto é, a solos pouco espessos, com apenas 20-25 cm de profundidade. A pouca 

profundidade de alguns terrenos foi contornada por cinco agricultores através do aumento da 

espessura de solo com terra que foi transportada doutros locais, nomeadamente de desaterros 

para construção. Houve, ainda o caso dum agricultor que incorporou cascalho no solo 

porque o terreno era demasiado compacto, segundo o próprio. 

 

3.2. Povoamentos: dimensão, idade, compassos e variedades 

Dos 101 soutos sobre os quais incidiu a inquirição, apenas 10 deles tinham um 

número de árvores superior a 100. A maioria dos soutos (47%) possuía entre 20-49 

árvores e os povoamentos com menos de 20 castanheiros, ou com 50-99 castanheiros, 

representavam, cada um deles, 22% do total de soutos.  
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As idades dos soutos encontram-se representadas na Fig 1. Apenas 17 soutos têm 

idades superiores a 50 anos, sendo os restantes bastante jovens. Há 72% dos soutos com 

idades inferiores a 35 anos, ou seja, sensivelmente antes da fase de plena produção, a qual se 

prolongará por mais quatro décadas2 . A maior parte dos soutos foram instalados em antigas 

terras de culturas sachadas (29%), de cereal (9%) ou terras de pinhal ou mato (16%) como se 

mostra na Fig. 2.  

 Cerca de metade dos soutos (47%) apresenta compassos de 10 m x 10 m, ou 12 m x 12 m 

(30%), e os restantes tinham compassos inferiores a 10 m x 10 m (14%), ou superiores 

àqueles. Em apenas 28% dos soutos há coalescência das copas, a qual está relacionada com 

a idade das árvores, os compassos e a não ocorrência da morte de árvores pela doença da 

"tinta".  

 

< 10 anos

10 - 34 anos

35-49 

 anos

  50 anos

50%

17% 2

11%

22%

 

 Fig. 1 - Distribuição dos soutos (em % do total, N=101) segundo a idade 

 

Os compassos mais frequentemente encontrados neste inquérito (10 m x10 m ou 12 m 

x12 m) são também os que Bento et al (1989) referem como predominantes. Com efeito, 

eles foram indicados por 73% dos inquiridos naquele trabalho. 

A variedade Judia é a que ocorre com maior frequência, sendo estreme em 80 soutos 

e associada (12 soutos), sobretudo à Lada, mas ainda a outras variedades como as Longal, 

Côta e Lamela. A variedade Lada só aparece estreme em dois soutos. Nos restantes 

aparecem associações de duas ou mais variedades como a Longal, Lamela, Lada, Côta, 

                                                 
2 Adoptamos aqui, parcialmrnte, uma estratificação sugerida por J. Bento, segundo a qual os soutos seriam 
muito novos com menos de 10 anos, jovens entre os 10 e 35 anos, em plena maturação entre os 35 e 75 anos, 
em envelhecimento depois dos 75 e em decrepitude após os 150 anos. Tomámos como limite superior da 
estratificação ≥ 50 anos, uma vez que os agricultores só raramente faziam discriminações de idade dos 
castanheiros acima daquele valor. 



  11 

Negral e Trigal. Estas últimas associações surgem nos soutos mais antigos. Nos mais jovens 

a Judia domina largamente. 

 
4. PRÁTICAS CULTURAIS REALIZADAS NOS SOUTOS 

 
4.1. Instalação dos povoamentos 

 Aquando da inquirição não foi feito o levantamento do número de soutos possuídos 

por produtor, segundo a idade e outras variáveis, mas colhemos a impressão que 

praticamente todos os inquiridos terão vindo a instalar novos soutos. Os dados acima 

apresentados sobre a distribuição dos soutos objecto de inquirição segundo a idade (Fig. 1) 

apontam nesse sentido, tal como os elementos do mesmo cariz seguintes: entre os 43 

produtores de castanha entrevistados há 22 que possuem soutos com idades até aos 20 anos 

inclusivé, representando estes povoamentos mais de metade dos soutos objecto de 

inquirição. Entre os entrevistados que forneceram informação sobre 4 a 7 soutos, a maioria 

dos soutos de cada um deles tinha idades inferiores a 20 anos. Para a instalação dos 

povoamentos de castanheiros os produtores têm utilizando áreas onde anteriormente se 

praticava a rotação batata (e/ou milho)-centeio, ou mesmo só culturas sachadas. Antigas 

terras de mato e/ou pinhal também são transformadas com alguma frequência em soutos 

(Fig.2).  

1%

Pinhal e/ou Mato

 Sachadas

CerealVinha

Não sabe

16%

45%

29%

9%

 

Fig. 2 - Distribuição dos soutos (em % do total, N= 75) segundo o 

tipo de utilização do solo que precedeu a plantação 

 

 Um dinamismo notório na plantação de novos soutos é igualmente referido por 

Fragata e Condado (1996) para o caso de Espinhoso, onde num período de três decadas e 

meia  
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(1958-1994) a área ocupada por castanheiros aumentou quase 2/3 (64%), passando de 159 ha 

a 260 ha. Ali, o souto recente e novo, com menos de 15 anos de idade, representa 47% da 

área total de castanheiros da aldeia. 

 Os 13 agricultores (1/5 do total) que instalaram povoamentos recentes realizaram 

uma surriba, tendo dois deles feito simultaneamente uma despedrega. Estas operações 

especiais de preparação do terreno, antes da abertura das covas, realizaram-se, no geral, nas 

antigas parcelas de mato e pinhal. Dos 63 soutos sobre os quais foi possível obter dados 

quanto à respectiva instalação, em 60% dos casos foram abertas covas pequenas (cúbicas, 

com cerca de 0,5 m de lado) e em 40% foram abertas covas grandes, com cerca de 0,7-1 m 

de lado. As covas mais pequenas são feitas manualmente, enquanto que as maiores são feitas 

mecanicamente, com retroescavadora. Na altura da plantação nenhum agricultor aplica 

adubos ou calcário directamente ao castanheiro e apenas em 17 soutos foi adicionado 

estrume misturado com a terra da parcela na cova de plantação. Os agricultores fazem sim a 

estrumação e adubação às culturas sob coberto, quando se trate de culturas sachadas.  

 Relativamente à origem dos porta-enxertos todos os agricultores utilizam aquilo a 

que chamam a variedade bravo, que pode ter várias proveniências, indicadas na Fig. 3. 

Como se observa, as plantas provêm sobretudo de viveiros próprios e das matas. O menor 

recurso aos viveiros privados explica-se por razões de economia de custos. O inquérito 

realizado em 1987 (Bento et al, 1989) revela que 80% das plantas são obtidas localmente e 

apenas 15% provêm de viveiristas.  

 A maior parte dos produtores que recorre às plântulas das matas, procuram-nas nas 

matas de Valoura, perto de Vila Pouca de Aguiar. Aqueles inquiridos referem que tais 

plantas são mais rústicas e a percentagem de insucessos de pegamento é menor. E 

acrescentam ainda que as plântulas oriundas das matas de Valoura puxam bem. 

 A variedade enxertada preferencialmente é, como se referiu no início, a Judia, já que 

está sujeita a uma procura mais regular e é paga a preços mais altos. Por razões relacionadas 

com a atribuição de subsídios apenas a variedades autóctenes3 , alguns produtores têm-nas 

associado à Judia. Porém, o número de pés de variedades autóctenes é muito reduzido. 

 

                                                 
3 Apenas as variedades autóctenes têm sido subsidiadas por estarem a ser menos plantadas, para que não se perca 
a variabilidade genética. 
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Viveiro próprio
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21%

29%

 
 

Fig. 3 - Distribuição dos soutos (em % do total, N= 63) 

segundo a proveniência dos porta-enxertos  

 

 Cerca de 2/3 dos soutos mais recentes (isto é, com menos de 10 anos) têm (ou 

tiveram) culturas sob coberto enquanto os castanheiros são muito novos (até aos 6-8 anos). 

Os agricultores procuram protegê-los dos estragos ocasionados pelos animais. Pratica-se 

sobretudo a rotação batata (e/ou milho)-centeio e raramente o cultivo de centeio estreme. 

Grande número de agricultores revela preocupação com os danos que as ovelhas provocam 

nos soutos novos, constituindo esta uma das principais razões de os manterem sob cultivo, 

evitando assim a entrada dos animais. Para além de prevenir este risco, os castanheiros 

beneficiam das fertilizações e regas efectuadas àquelas culturas. Esta é a razão porque a 

maioria dos produtores não aplica fertilizantes na altura da plantação. 

 
4.2. Soutos com culturas sob coberto 

 Na altura da realização do inquérito apenas 11 soutos tinham culturas sob coberto. 

A quase totalidade deles têm árvores com menos de 10 anos. Dois têm castanheiros com 

mais de 35 anos, atacados com a doença da "tinta". Note-se, porém, que outros 44 soutos 

tinham tido culturas por baixo dos castanheiros. Muitos agricultores cultivam os soutos 

enquanto as árvores são novas, para obterem mais rendimento do terreno, enquanto outros 

consideram que o cultivo do terreno é imprescindível para protegerem as plantas jovens dos 

danos provocados pelas ovelhas.  

 A grande maioria dos soutos (85%) são submetidos a pastoreio, sobretudo por 

ovinos e muito raramente por bovinos. O pastoreio não é, em geral, uma decisão deliberada 

pelos proprietários dos soutos. Como estes não costumam ser cercados, são atravessados 

regularmente pelos rebanhos de ovinos. Muitos agricultores queixam-se dos estragos 

provocados pelas ovelhas nos castanheiros muito jovens e da necessidade que têm de 

submeterem os soutos ao cultivo. 
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 O cultivo mais frequentemente praticado sob os castanheiros é a rotação batata-

centeio ou milho-centeio. Também há casos de cultivo estreme de batata ou, ainda, de 

nabos. Estas são sujeitas às operações culturais habituais, isto é, estrumação, adubação, 

sachas e rega. 

 
4.3. Operações culturais 

 4.3.1. Mobilizações do solo 

 A maioria dos soutos (62%) é sujeita a três mobilizações por ano, como se pode 

observar na Fig. 4. Quando se efectuam três mobilizações, a primeira destina-se ao enter-

ramento da folhada, a segunda ao controlo de infestantes, e a terceira ao alisamento do 

terreno, a fim de o preparar para a apanha da castanha. 

 Quando se realizam apenas duas mobilizações, as operações para controlo de 

infestantes e alisamento do terreno são feitas quase sempre simultaneamente. Apenas em três 

soutos a segunda mobilização foi executada por meio duma gradagem com tracção animal. 

 

 

0
2

3

4

7%
9%22%

62%

0=0dd

 
Fig. 4 - Distribuição dos soutos (em % do total, N=101) 

segundo as mobilizações anuais a que são sujeitos 

 

 

 Quando se efectuam quatro mobilizações, isso significa que duas delas visam o 

controlo de infestantes.  

 Os sete soutos em que a doença da "tinta" está notoriamente em progressão, com 

grande número de castanheiros já dizimados, deixaram de ser submetidos às mobilizações 

(Fig.4). Os agricultores entenderam não valer a pena fazer as mobilizações, ou por iniciativa 

própria, ou por meio de conselho externo a fim de se evitar a expansão da doença. 
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 Vejamos, agora, quando e como ocorrem as mobilizações nos soutos. A primeira 

mobilização é realizada por todos os agricultores durante os meses de Novembro e 

Dezembro, e destina-se ao enterramento no solo de folhas e ouriços, por um lado, e do 

estrume e adubos, por outro. Esta operação é executada em 63% dos soutos com escari-

ficador montado no tractor (o que implica uma incorporação superficial daqueles produtos 

no solo) e nos restantes 37 % dos casos executa-se uma lavoura, recorrendo-se quase sempre 

a animais de tracção (Fig. 5). Esta lavoura não ultrapassa a profundidade de  

15-20 cm. Apesar da utililização do tractor ser vantajosa relativamente à tracção animal, em 

termos de economia de tempo e trabalho, alguns agricultores afirmam preferirem fazer as 

lavouras com animais, dado que é mais fácil detectar a prisão do ferro da charrua por uma 

raiz, e assim evitar que esta seja danificada. 

 

Charrua com animais

Charrua com tractor

Escarificador

26%

63%
11%

 
 

Fig. 5 - Distribuição dos soutos (em % do total, N = 94) segundo o 

equipamento utilizado na primeira mobilização anual 
 

 A altura do ano em que se fazem as restantes operações depende do seu número 

(Quadro 2). As mobilizações destinadas ao combate de infestantes são sobretudo executadas 

com escarificador (81% dos soutos) e raramente são feitas através duma lavoura com 

animais (16%), ou grade de bicos (3%) (Quadro 3). Porém, no caso particular da aldeia de 

Redondelo, o controlo de infestantes é efectuado mais frequentemente por meio duma 

lavoura feita com vacas de trabalho (75% dos agricultores) (Carqueja et al, 1996). Os 

restantes utilizam o escarificador. Saliente-se que esta segunda lavoura é feita de modo a 

cruzar a primeira. 

 Os agricultores que fazem quatro mobilizações executam a terceira sempre com 

escarificador (Quadro 3). A profundidade a que é realizada a escarificação varia entre 5-15 

cm. Porém, a maioria dos agricultores diz fazê-la a profundidades de 5-10 cm. 
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Quadro 2 - Número de mobilizações em soutos da Padrela e épocas do ano em que se 
realizam  

_________________________________________________________________________ 

Nº de mobilizações 1ª 2ª 3ª 4ª 
_________________________________________________________________________ 

 2 Nov-Dez Maio-Junho - - 
 3 Nov-Dez Maio-Junho Junho-Out - 
 4 Nov-Dez Março-Abril Maio-Junho Julho-Out 
_________________________________________________________________________ 

 
Quadro 3 - Equipamento utilizado no controlo de infestantes e nivelamento do terreno em 

soutos da Padrela. Percentagem relativa ao número de soutos objecto de inquirição 
_________________________________________________________________________ 

Alfaia 2ª mobilização 3ª mobilização 4ª mobilização 
_________________________________________________________________________ 

Lavoura  com animais 16 - - 
Escarificador 71 31 27 

Escarificador+grade 10* 6+ 5 

Grade 3* 63+ 68 
_________________________________________________________________________ 

* - Trata-se da última operação para os agricultores que só fazem duas mobilizações;  
+ - trata-se da última operação para os agricultores que fazem três mobilizações 

 

 

 A útima operação, de nivelamento do terreno, é geralmente feita com grade e com 

um tronco de madeira, que tanto pode ser montado no tractor, como ser puxado por 

animais. Alguns agricultores, porém, mantêm a utilização do escarificador, mas a pequena 

profundidade. A operação de nivelamento é feita no Verão, nos meses que vão de Junho a 

Setembro, podendo ser executada em simultâneo com uma escarificação, ou seguindo-se 

logo a esta nos meses de Junho-Julho. Muitos agricultores fazem a última operação (a 

gradagem) em Agosto-Setembro, e muito raramente em Outubro, precedendo a apanha da 

castanha. 

 Em geral, as mobilizações correspondem apenas a uma passagem da alfaia. Há, 

porém, alguns agricultores que fazem duas passagens cruzadas, particularmente aquando 

da primeira lavoura (22% dos soutos) e das escarificações destinadas ao controle das 

infestantes (em 21% dos soutos) aquando da segunda mobilização, e apenas 11 % aquando 

da terceira. A passagem cruzada da grade foi efectuada em 13 % dos casos.  

 Para concluir o ponto sobre as mobilizações, atentemos nos factores de que depende 

o número de mobilizações feitas anualmente nos soutos: o maior ou menor crescimento 

das infestantes e a posse, ou não, de tractor por parte dos agricultores. Os produtores que 
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possuem tractor têm tendência a mobilizar os soutos mais frequentemente, inclusivamente 

por um certo brio face aos vizinhos. Um dos inquiridos chegou a dizer: Eu tenho dois 

tractores. Até parece mal os terrenos mostrarem erva. A maioria dos agricultores refere que 

outrora executavam as mobilizações apenas com animais, e só recentemente deixaram de 

fazer lavoura para enterramento da folhada com os animais: vacas, ou mesmo "jumentas", ou 

o cavalo. Alguns agricultores, 21% dos inquiridos, deixou de utilizar a tracção animal muito 

recentemente (há 6 anos ou menos). Em contrapartida, um dos inquiridos refere que há dez 

anos fazia as mobilizações com tractor e passou a fazê-las com animais. Os agricultores são 

unânimes em afirmar que se arrancam e se danificam menos as raízes do castanheiro com a 

tracção animal. Segundo alguns inquiridos, o maior número de mobilizações encontra-se 

igualmente associado aos terrenos mais húmidos, porque criam mais erva. As mobilizações 

podem atingir o número de cinco num só ano, se o ano for particularmente chuvoso, ou o 

solo se apresentar muito húmido. 

 Os dados apresentados por Bento et al (1989) referentes ao inquérito de 1987 

mostram que a percentagem de agricultores que afirmava fazer apenas uma operação para 

controlo das infestantes era de 23%. Os restantes 77% efectuavam esse controlo duas, três ou 

quatro vezes por ano. Para o controlo de infestantes o escarificador era utilizado por 72 % 

dos inquiridos e a charrua puxada por animais observava-se entre 21% dos inquiridos. 

 

 4.3.2. Fertilizações 

 

 A fertilização das plantações de castanheiros através da aplicação de adubos 

minerais ou correctivos orgânicos, ou ambos, é praticada em cerca de 90% dos soutos 

objecto de inquirição. Dentre aqueles com idade superior a 10 anos (num total de 79) apenas 

em 11 não tem sido aplicado qualquer fertilizante. Cerca de 50% dos soutos benificia, ou 

beneficiou, da aplicação de ambos, adubos e correctivos orgânicos. 

 Os soutos com idade inferior a dez anos beneficiam (ou beneficiaram até 

recentemente) das fertilizações praticadas às culturas sachadas sob coberto.  

 Dois terços dos soutos são fertilizados com correctivos orgânicos. Se se considerar 

também as estrumações realizadas às culturas sob coberto esta percentagem sobe para 75%. 

Geralmente, a aplicação de correctivos orgânicos directamente aos soutos só se inicia 

quando o povoamento tem 10 ou mais anos. Dentre os soutos com 10 ou mais anos 49% 

(num total de 28 soutos) foram sempre estrumados com alguma regularidade. Porém, a 

percentagem dos terrenos corrigidos anualmente é mínima. São vários os correctivos 

orgânicos aplicados: em 77% dos casos trata-se de estrume de curral; os restantes são, 

sobretudo, correctivos comerciais ensacados; apenas num caso foi utilizado mato.  
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 A periodicidade de aplicação de correctivos orgânicos nos soutos está indicada na 

Fig. 6. A correcção orgânica dos soutos é efectuada com uma periodicidade de um a três 

anos em metade dos soutos, embora haja uma tendência para ser irregular, porque está muito 

dependente da disponibilidade de estrume. Embora os agricultores considerem vantajosa a 

estrumação anual, têm frequentemente que canalizar o estrume para as culturas sachadas, ou 

distribuí-lo por diversos soutos. A sua escassez tem levado os agricultores a recorrerem, cada 

vez mais, a produtos como o Fertor (produto resultante da compostagem de lixo doméstico) 

e os guanos.  
 
 

 

Irregular

Anual

2 em 2 anos

3 em 3 anos

4 em 4 anos
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34%
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20%
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Fig. 6 - Distribuição dos soutos (em % do total, N= 67) segundo a perio-

dicidade da aplicação de correctivos orgânicos  

 

 O estrume de curral é geralmente aplicado por árvore na área de projecção da copa. 

O quantitativo aplicado por árvore encontra-se indicado no Quadro 4.  

 Como se observa, 41 % dos soutos recebe quantidades iguais ou inferiores 50 kg por 

árvore. Quando os agricultores aplicam valores superiores a 50 kg por árvore é porque a 

peridiocidade é superior a um ano. Com efeito, quando este valor é reportado ao ano 

verifica-se que na maioria dos soutos a quantidade aplicada por ano é igual ou inferior a 50 

kg por árvore.  
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Quadro 4 - Quantidade de estrume de curral aplicada por árvore em soutos da Padrela 
_____________________________________________________ 

 Quantidade (kg árvore-1) Nº de soutos % 
_____________________________________________________ 

 ≤ 50 21 41 
 51-100 15 29 
 101-150 6 12 
 > 150 3 6 
 Não sabe 6 12 

_____________________________________________________ 
 

 A maioria dos agricultores faz a incorporação do estrume durante o inverno, aquando 

do enterramento da folhada. Apenas em 10 soutos ocorreu na primavera. 

 A situação acabada de descrever parece muito distinta da referida pelo inquérito 

realizado em 1987 (Bento et al, 1989). Com efeito, este revela que apenas uma percentagem 

pequena de produtores de castanha (9%) estruma os soutos posteriormente à sua instalação e 

fá-lo com uma periodicidade espaçada, de 5 em 5 anos. As quantidades aplicadas não 

divergem muito das registadas no inquérito de 1995/96. Com efeito, aqueles dados mostram 

que 60% dos inquiridos aplicam menos de 10 t ha-1 (em média 7 t ha-1), isto é, quantitativos 

de 50-70 kg árvore-1. 

 Quanto à aplicação de adubos minerais, apurámos que ela é realizada em 60% dos 

soutos objecto de inquirição e que a generalização desta prática cultural é fenómeno 

relativamente recente. Com efeito, num total de 61 soutos adubados apenas 15 são adubados 

há 10 ou mais anos. O tipo de adubos utilizados encontra-se indicado no Quadro 5. 

 
Quadro 5 - Tipo de adubos minerais aplicados directamente aos 

castanheiros em soutos da Padrela 
____________________________________________________________ 

 Tipo de adubo Nº de soutos % 
____________________________________________________________ 

 Compostos 7:14:14 c/ magnésio e boro 10 16 
 4:16:12 c/ magnésio 9 15 
 7:14:14 8 13 
 15:15:15 1 2 

 Simples Nitrico-amoniacal 20 33 
 Nitrico-amoniacal c/ magnésio 8 13 
 Superfosfato 18 2 3 

 Não sabe  3 5 
____________________________________________________________ 
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 Como se observa, a percentagem de soutos que recebe apenas um adubo simples 

nítrico-amoniacal (46%) é idêntica aos que beneficiam da aplicação de adubos compostos. 

Só oito dos soutos aos quais são aplicados adubos compostos recebem uma segunda 

adubação, na primavera, com um adubo nítrico-amoniacal. Porém, esta segunda adubação é 

irregular, estando muito dependente das condições climáticas.  

 Relativamente à distribuição do adubo, apurámos que em 89% dos soutos ele é 

espalhado na área de projecção da copa. Nos casos restantes a aplicação é feita por todo o 

terreno. A quantidade de adubo aplicado por árvore e a época de aplicação encontram-se 

indicados respectivamente no Quadro 6 e Quadro 7. Os adubos compostos são aplicados 

durante os meses de inverno, enquanto que os adubos azotados nítrico-amoniacais são 

distribuídos na primavera. Em geral os agricultores empregam os adubos com parcimónia, 

ficando os quantitativos aplicados por árvore muito aquém dos sugeridos em brochuras 

difundidas por empresas de fertilizantes. 

 
Quadro 6 - Quantidade de adubo aplicado por árvore em soutos da Padrela 

________________________________________________ 

 Adubo (kg árvore-1) Nº de soutos % 
________________________________________________ 

 ≤ 3 37 61 
 3-6 13 21 
 > 6 8 13 
 Não sabe 3 5 

________________________________________________ 

 

Quadro 7 - Época de aplicação do adubo em soutos da Padrela 
__________________________________________________ 

 Meses  Nº de soutos % 
__________________________________________________ 

 Nov - Dez - Jan. 26 43 
 Fev - Março 6 10 
 Abril-Maio 25 41 
 Não sabe 4 7 

__________________________________________________ 

 

 A periodicidade de adubação dos soutos está indicada no Quadro 8. Repare-se que 

uma proporção relativamente elevada de soutos (28%) só foi adubada uma única vez. Os 

agricultores que informaram ter adubado os soutos apenas uma vez, referem não ter 

observado efeitos da adubação. Por isso não a voltaram a fazer. A adubação regular é 

relativamente limitada, sendo praticada só em 39 soutos. 
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 No caso particular da aldeia de Redondelo, 75% dos agricultores aplicam correctivos 

orgânicos, sobretudo estrume; 94% aduba normalmente os soutos todos os anos, sendo os 

adubos mais utilizados o 7-14-14, ou um nítrico-amoniacal (Carqueja et al, 1996). De 

acordo com este estudo, os encargos com o estrume são muito superiores aos suportados 

com o adubo, representando aquele 73% do total de encargos com fertilizantes. 

 O inquérito efectuado em 1987 (Bento et al, 1989) revela que uma pequena percen-

tagem de agricultores (34%) efectuava a adubação. Na maioria dos casos tratou-se de adubos 

nítrico-amoniacais (68%) e apenas 26 % aplicava adubos compostos (N-P-K). 

 

Quadro 8 - Periodicidade da adubação em soutos da Padrela 
__________________________________________________ 

 Tipo de adubo Nº de soutos % 
__________________________________________________ 

 Uma única vez 17 28 
 Regular  
  Anualmente 27 44 
  2 em 2 anos 12 20 
 Irregular 2 3 
 Não sabe 3 5 

__________________________________________________ 
 
 

 Além dos adubos correntes, há agricultores que aplicaram, ou aplicam, boro na 

forma de borax (borato de sódio) aos castanheiros. Foi aplicado borax em 34 soutos. Repare-

se que o boro também é aplicado em mais 10 soutos (Quadro 5) através do adubo especial 7-

14-14 com boro e magnésio. A aplicação de borax é uma prática recente, tendo vindo a 

ocorrer, na grande maioria dos casos, nos últimos dez anos.  

 Apesar de o borax ser adicionado irregularmente à maioria dos soutos, outros há em 

que uso do boro apresenta alguma regularidade (Fig. 7).  

 À maioria dos soutos (82%) são aplicados quantitativos que vão de 50 g a 500 g por 

árvore. Porém, noutras plantações de castanheiros são aplicados níveis superiores a 500 g de 

borax, podendo mesmo chegar ao valor de 1280 g por árvore. Estas quantidades são clara-

mente excessivos, mesmo para árvores adultas. Com efeito, alguns produtores referiram-se a 

efeitos nocivos da aplicação excessiva de boro, que se traduziram numa quebra elevada de 

produção. Os agricultores que aplicaram boro em excesso têm uma opinião negativa sobre os 

efeitos do boro na produtividade do castanheiro. Contudo, a maior parte dos inquiridos 

encontra no boro efeitos benéficos nomeadamente sobre a frutificação: o ouriço mantém-se 

mais tempo na árvore ou a castanha vem mais cheia. Outros agricultores dizem aplicar o 

borax para desinfectar a terra. 
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Fig. 7 - Distribuição dos soutos (em % do total, N= 34) segundo 

a periodicidade da aplicação do boro nos soutos 

 

 Em 88% dos soutos a aplicação de borax ocorreu no período de Novembro a Março, 

tendo nos restantes sido aplicado na primavera. O borax é quase sempre aplicado sob as 

copas. Apenas num caso foi aplicado em todo o terreno . 

 A aplicação de calcário calcítico em montantes próximos dos 2000 kg ha-1 foi 

efectuada em apenas seis soutos. Três dos agricultores que aplicaram o calcário fizeram-no 

após análise do solo e por recomendação do laboratório. Apenas um agricultor disse ter feito 

a calagem por ouvir dizer que fazia bem aos castanheiros. Este agricultor revelou também 

que foi no ano em que aplicou o calcário que obteve a maior produção de castanha. Refere, 

porém, não saber se foi coincidência. 

 

 
 4.3.3. Podas 

 Os castanheiros são sujeitos a podas diversas, que variam consoante a idade das 

árvores. As primeiras que se efectuam, quando as árvores são ainda muito jovens, são podas 

de condução. Só depois dos 10 anos de idade é que se realizam podas maiores, para 

aumentar a área de exposição e aproveitamento da luz, cortando-se os ramos menos 

produtivos, os estremecidos, e os secos. As podas mais drásticas ocorrem nas árvores mais 

envelhecidas, e são feitas com o objectivo de as rejuvenescer. As podas maiores são, pois, 

uma certa forma de controle da produção de castanha, e, conforme referem os inquiridos, 

elas conduzem geralmente ao aumento do tamanho dos frutos. 
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 A poda dos castanheiros é uma operação relativamente generalizada. Dos 78 soutos 

em que se obteve informação acerca das podas (árvores com ≥ 10 anos), 92% são podados, e 

com uma periodicidade que pode ir de 2 a 6 anos, como se mostra na Fig. 8. Como se 

observa, a maioria dos soutos (85%) são podados em intervalos de 3 a 5 anos. Apenas 8% 

dos soutos não são podados. 

 Na aldeia de Redondelo, na grande maioria dos casos, os castanheiros são podados 

com uma periodicidade de 3-4 anos (Carqueja et al.,1996). O inquérito de 1987 (Bento et al, 

1989) indica uma periodicidade de podas mais apertada (2-3 anos) praticada por 82% dos 

inquiridos. 
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3 em 3 anos

4 em 4 anos
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6%
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26%
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Fig. 8 - Distribuição dos soutos (em % do total, N= 72) segundo a periodicidade das podas 

 

 Quanto aos operadores, pode dizer-se que a poda é geralmente efectuada pelos 

próprios produtores de castanha ou, por vezes, por "podadores", indivíduos com grande 

prática de realização da tarefa e que são amiúde agricultores idosos vizinhos. 

 Relativamente à data da poda observam-se duas possibilidades. No geral, a 

operação é realizada nos meses de inverno. Alguns agricultores, porém, efectuam também a 

poda em Junho, altura em que podem observar melhor o desenvolvimento vegetativo e assim 

seleccionar mais criteriosamente os ramos a cortar. Quase toda a lenha resultante das podas é 

removida dos soutos e utilizada nas lareiras. 

 
 4.3.4. Regas 

 A grande maioria dos agricultores não rega directamente os castanheiros. Apenas 

9% dos soutos são regados, episodicamente, nos períodos de maior secura. Apesar dos 

agricultores disporem de recursos hídricos em 28% dos soutos, a prática de irrigação não é 

muito corrente. Com efeito, os que regam apenas o fazem nos soutos novos e indirecta-

mente, aquando das regas efectuadas às culturas sachadas sob coberto.  
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5. PROBLEMAS FITOSSANITÁRIOS E ANOMALIAS 
 
 5.1 Doença da "tinta" do castanheiro 

 Convém aqui começar por chamar a atenção do leitor para a complexidade da 

questão da doença da "tinta" do castanheiro e para as limitações da informação disponível, 

que reclama atenção redobrada e cuidado particular. Recordemos o que se disse acima: o 

objectivo de estabelecimento duma eventual correlação entre as práticas culturais e a 

ocorrência da doença da "tinta", conduziu a uma "amostragem intencional" de soutos 

afectados pela doença, incluindo para inquirição quer casos já devidamente comprovados, 

quer casos alegados pelos inquiridos, que ascenderam a um total de 31 soutos. Recorde-se 

que estes 31 casos mostram grande heterogeneidade quanto à manifestação da doença da 

"tinta", pois acham-se situações intermédias distintas entre os dois casos extremos seguintes: 

soutos que têm todas as árvores afectadas, e soutos em que só uma árvore estará afectada 

pela doença da "tinta". Em 25 soutos a doença estará em expansão e nos restantes seis a 

doença parece estagnada há alguns anos. Por outro lado, segundo os inquiridos, 37 dos 

101 soutos têm na sua vizinhança outros soutos com a doença da "tinta". 

 Esta informação, insistimos, deve ser tomada com cautela, pois, para além do 

"enviesamento" intencional na inclusão de soutos com a doença, a manifestação desta é 

muito variável e nem todos os casos referidos pelos inquiridos estão comprovados por 

observação de fitopatologistas. Além disto, no terreno colhemos a impressão que um número 

considerável de produtores não saberá identificar com rigor as doenças, situação que parece 

ser semelhente à reportada por Fragata e Condado (1996) com relação a Espinhoso. Note-se 

ainda que mesmo entre os produtores capazes de identificar a doença da "tinta", muitos deles 

o farão tão somente em estádios avançados da doença. Por outro lado, estudos recentes com 

aplicação de fotografia policromada de infravermelho na detecção da doença da "tinta" do 

castanheiro, realizados por Abreu et al (1993) na Padrela mostram que 15% dos castanheiros 

estão em declíneo. 

 O inquérito de 1987 (Bento et al, 1989) realizado a 201 produtores de castanha da 

Região Norte revela que 80% dos inquiridos disse possuir árvores com a doença da "tinta". 

No caso de Espinhoso, Fragata e Condado (1996) descrevem a situação do modo seguinte: 

"Quase todos (95%) os produtores de castanha apontam a ocorrência de doenças nos seus 

castanheiros, numa área total estimada em 13 ha, ou seja cerca de 9% da área de souto da 

aldeia. Na maior parte dos casos não sabem identificar as doenças (60% dos inquiridos); 

outros referem a "tinta" (31%) e o cancro (9%)". 
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 Relativamente aos soutos da Padrela, a maioria dos agricultores inquiridos 

desconhece que seja possível alguma intervenção preventiva do aparecimento ou da 

expansão da doença e referem que tanto dá cuidar muito bem deles ou não, pois a doença 

aparece em ambos os casos. Dentre os 101 soutos, em seis são tomadas medidas para 

impedir o surgimento ou avanço da doença. Entre estas contam-se o tratamento das árvores 

doentes e das sãs com Fosetil de alumínio, conhecido por "Aliette" (um caso), a mobilização 

dos soutos doentes em último lugar (um caso), a diminuição do número e da profundidade de 

lavouras (dois casos) e ainda a estrumação sempre que possível (dois casos). 

 Relativamente às possíveis causas do aparecimento da doença, a maior parte dos 

agricultores começa por dizer que as desconhece, mas após alguma insistência avançam 

hipóteses de explicação. Em 26% dos casos dizem ignorar totalmente. O aparecimento da 

doença é atribuído à litologia, ao tipo de solo e/ou à sua pouca espessura ou, ainda, à sua 

compactação (32%), às mobilizações demasiado profundas e em número excessivo que 

danificam as raízes (16%), à ocorrência de menor precipitação nos últimos anos (16%), ou 

outras causas como excesso de água, águas de rega que transportam a doença, excesso de 

boro e relampâgos.  

 Dentre os agricultores que possuem soutos em que a doença da "tinta" está presente, 

em cerca de metade tem-se procedido à substituição das árvores mortas. Nalguns deles 

(nove) substituíram-se  mais de uma vez. Porém, as novas árvores são quase sempre 

plantadas no mesmo local. Em cinco casos os produtores dizem ter plantado numa cova 

aberta um pouco ao lado. Quanto às dimensões das novas covas, em metade dos soutos os 

inquiridos abrem-nas com 0,7-1 m de lado e noutros tantos foram abertas covas mais 

pequenas, com 0,5 m de lado. Em geral, o terreno não é submetido a preparação especial 

antes da plantação dos novos castanheiros. Exceptua-se um agricultor que diz ter feito uma 

ripagem antes da plantação e um outro que queimou palha de centeio dentro das covas para 

matar o bicho. A substituição de árvores mortas não é precedida, na maioria dos casos, de 

fertilização, a não ser num reduzido número de casos em que foi adicionado estrume. As 

novas plantas são geralmente provenientes de viveiro próprio. Só raramente são oriundas de 

viveiristas. 

  
 5.2 Outros problemas fitossanitários e carências 

 No Quadro 9 resumem-se as respostas obtidas à questão da existência doutros pro-

blemas fitossanitários, ou de carências nutritivas nos castanheiros.  

 Segundo os inquiridos, mais de metade dos soutos objecto de inquirição não terão 

nenhuns problemas fitossanitários e anomalias. Em cerca de mais 20% não haverá 
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igualmente sinais notórios, pois os respondentes afirmam não saber da existência de 

problemas fitossanitários e anomalias. A "carência" nutritiva referida no Quadro 9 deve ser 

carência de magnésio, cuja sintomatologia se traduz no amarelecimento entre as nervuras 

das folhas e que surge primeiro nas folhas mais velhas. Esta anomalia foi por nós observada 

em diversas árvores disseminadas no meio de outras sem essa sintomatologia, ou em casos 

em que a anomalia ocorria em todo o souto. Esta carência tem sido detectada em Trás-os 

Montes e foi recentemente por nós confirmada através da análise foliar. Os resultados 

respectivos serão publicados oportunamente. 
 

Quadro 9 - Outros problemas fitossanitários e carências 
_____________________________________________________ 

 Anomalias Nº de soutos % 
_____________________________________________________ 

 Não tem 55 54 
 Não sabe 19 19 
 Broca e/ou pedreiro 15 15 
 Câncro 8 8 
 Carência 5 5 

_____________________________________________________ 
 

 A broca e/ou pedreiro são pragas que, segundo os respondentes, atacam por vezes a 

parte aérea do castanheiro. A primeira ataca os ramos e os troncos e a segunda os rebentos 

jovens. Cinco agricultores referem ter aplicado sal (cloreto de sódio) nas suas terras para 

desinfecção do solo, nomeadamente destas pragas. 

 

5. PRODUÇÃO UNITRÁRIA DE CASTANHA 
 

 Nos Quadros 10, 11 e 12 apresentam-se dados de produção unitária de castanha para 

o período 1993-95, sendo a produtividade expressa em quilogramas de castanha por árvore. 

Tendo em conta que o espaçamento da maioria dos povomentos é 10 m x 10 m, facilmente 

se pode reportar a produtividade relativamente ao hectare. Tomaram-se os valores fornecidos 

verbalmente pelos agricultores para os soutos objecto de inquirição com mais de 10 anos de 

idade. No geral, relativamente ao ano de 1995 os agricultores não tiveram dificuldade em 

fornecer os dados, enquanto que para 1994 e 1993 tiveram que fazer um esforço de memória 

maior. Acrescente-se ainda que os dados relativos ao ano mais distante, 1993, o qual foi tido 

como um mau ano, podem estar algo sobrestimados, uma vez que não foram consideradas as 

situações em que os agricultores nem chegaram a colher a castanha, devido à relação custo 

da mão de obra para a colheita/produção ser desfavorável. 
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 Conforme se observa nos Quadros 10, 11 e 12, os dados recolhidos foram agregados 

com base em diversas classes de idade dos soutos, a saber: 10-34, 35-49 e com mais de 50 

anos. Além das produtividades relativas à totalidade dos soutos, apresentam-se as 

respeitantes aos soutos sãos e àqueles que estarão afectados pela doença da "tinta". Apesar 

dos dados sobre estes últimos povoamentos de castanheiros serem bastantes escassos, 

apresentamo-los aqui. Possuir e atentar nalguma informação é melhor do que não ter, nem 

atentar, em nenhuma. Mas, como é óbvio, os dados deverão ser apreciados com a reserva 

apropriada às circunstâncias.  

 Para os anos de 1994 e 1995, que os inquiridos consideraram de produtividade 

média, achámos uma média ponderada de 36,5 kg árvore-1, enquanto que para o ano de 

1993, que foi tido como um mau ano de castanha, apurámos um valor de 16 kg árvore-1. As 

baixas temperaturas durante os meses de verão terão, por certo, contribuído para essa 

ocorrência.  

 Apesar das limitações já referidas, os dados disponíveis reflectem o efeito negativo 

da doença da "tinta" sobre a produtividade dos soutos, aparentemente mais acentuado entre 

os soutos com mais idade e em anos "normais". A produtividade dos soutos sãos é 

relativamente maior do que a dos povoamentos com árvores com a doença da "tinta": para 

1994 e 1995, a média ponderada é respectivamente de 39 kg árvore-1 e 24 kg árvore-1. No 

mau ano de 1993 praticamente não existe diferença de produtividade entre soutos afectados 

pela doença e soutos sãos.  
 
Quadro 10 - Produtividade (kg árvore-1) dos soutos com mais de 10 anos de 1993 a 1995 
________________________________________________________________________ 
Classes  Total de  1993 1994 1995 
etárias soutos _________________ _________________ _______________ 
_______________ N N,% P N N,% P N N,% P 
10 - 34 51 29 57 13 49 96 31 33 65 37 
35 - 49 11 7 63 10 9 81 39 7 64 34 
≥ 50 17 12 71 16 15 88 37 10 59 32 
________________________________________________________________________ 
N - número de soutos em que se obteve informação; N,% - percentagem relativamente ao número total de 
soutos sob inquirição; P - produtividade por árvore. 

 
Quadro 11- Produtividade (kg árvore-1) dos soutos sãos com mais de 10 anos de 1993 a 
1995 
________________________________________________________________________ 
Classes  Total de  1993 1994 1995 
etárias soutos _________________ ________________ ________________ 
_________________ N N,% P N N,% P N N,% P 
10 - 34 38 23 61 11 37 97 33 24 63 41 
35 - 49 6 5 83 12 6 100 45 5 83 41 
≥ 50 8 7 88 18 8 100 48 5 63 44 
________________________________________________________________________ 
N - número de soutos em que se obteve informação; N,% - percentagem relativamente ao número total de 
soutos sob inquirição; P - produtividade por árvore. 
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Quadro 12 - Produtividade (kg árvore-1) dos soutos afectados pela  doença da "tinta" com 

mais de 10 anos de 1993 a 1995 
_______________________________________________________________________ 

Classes  Total de  1993 1994 1995 
etárias soutos _________________ __________________ _______________ 
_________________ N N,% P N N,% P N N,% P 

10 - 34 13 6 46 20 12 92 25 9 69 27 

35 - 49 5 2 40 4 3 60 27 2 40 15 

≥ 50 9 5 56 14 7 77 24 5 56 19 
________________________________________________________________________ 
N - número de soutos em que se obteve informação; N,% - percentagem relativamente ao número total de 
soutos sob inquirição; P - produtividade por árvore. 
 

  

 Com base num inquérito feito a 400 produtores de castanha, realizado em todos os 

concelhos de Vila Real e Bragança, Marques (1988) indica uma produção média de 37,3 kg 

árvore-1. Este valor refere-se à "produção média dos últimos anos" (isto é, anteriores a 1986, 

inclusivé), englobando diversas variedades e idades ("5 até mais de 100 anos"). Os dados de 

Bento et al (1989) indicam que num ano considerado normal, por exemplo o de 1986, a 

produtividade média foi de 32,8 kg de castanha árvore-1, dado este obtido por inquirição 

junto de 600 produtores de castanha da Região Norte. 
 
 
 
7. CONCLUSÕES 

 Este estudo baseia-se em informação colhida por meio de observação e inquirição, 

tendo esta sido feita a cerca de 7% do total dos produtores de castanha de nove aldeias de 

três freguesias do concelho de Valpaços. Estas estão integradas na área da Denominação de 

Origem da Castanha da Padrela, localizando-se na designada Terra Fria de Planalto, espaço 

onde o povoamento e as oportunidades económicas se retraem, mas onde a produção de 

castanha sobressai num sistema agrícola policultural e no qual se integra a criação de 

animais. Por motivos diversos, os dados nem sempre se reportam ao mesmo universo, mas 

uma parte considerável deles diz respeito a uma centena de soutos, ou, pelo menos, a várias 

dezenas deles. Este trabalho amplia, assim, a informação disponível sobre a produção 

de castanha em Trás-os-Montes e na Região Norte (Marques, 1988; Bento et al, 1989), 

aprofunda o conhecimento existente sobre as práticas culturais nos soutos da área 

geográfica da Denominação de Origem Castanha da Padrela (Carqueja et al, 1996) e 

permite ainda uma certa comparação de alguns dados com os equivalentes constantes 

num outro estudo de caso (Fragata e Condado, 1996).  
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 A observação e a inquirição efectuadas revelam que os Soutos da Padrela são 

objecto de uma atenção e zelo notórios por parte dos respectivos produtores, o que se 

pode explicar pelo peso da castanha na economia familiar, que sobressai num quadro de 

escassez de rendimentos alternativos. Com efeito, à semelhança do que sucede na área de 

Denominação de Origem da Castanha da Terra Fria, há um dinamismo forte na instalação de 

novos povoamentos, sobretudo em terrenos outrora cultivados com a rotação batata-centeio. 

Grande número de agricultores protegem-nos dos ovinos (em pastoreio de percurso) por 

meio de culturas sob coberto. Para a instalação do souto, os produtores evitam o mais 

possível as terras fracas e alguns há que chegam a transportar terra para aumentar a 

espessura de solo dos soutos (e até mesmo cascalho para o descompactar), e grande número 

deles recorre a viveiros próprios e matas para se abastecerem de porta-enxertos. Os 

agricultores observam amiúde os soutos, andam constantemente de volta das árvores, com 

podas de condução e de rejuvenescimento, e há a preocupação generalizada de substituição 

das árvores mortas. A quase totalidade dos terrenos dos soutos são mobilizados anualmente, 

pelo menos duas vezes, e, em certas situações, quiçá em excesso. Mais de metade dos soutos 

recebe estrumes com alguma regularidade (de anual a trienal), sendo a escassez de estrumes 

uma razão forte para a não observância da prática. Porém, colhemos a ideia que o estrume é 

cada vez mais canalizado para o castanheiro. A adubação mineral é prática bastante recente e 

comedida (os quantitativos distribuídos são relativamente pequenos), mas é feita com 

alguma regularidade: as aplicações anuais e bienais de adubos simples e compostos obser-

vam-se em quase 2/3 dos soutos sujeitos a adubação e o boro é também aplicado com 

alguma frequência. 

 Admitida uma certa comparação entre os dados do inquérito subjacente a este 

trabalho e o realizado há cerca de 10 anos por Bento et al (1989), então parecem notórias as 

diferenças com relação a certas práticas culturais: mobilizações, adubações e estrumações. 

Comparativamente ao que se passava na Região Norte em 1987, actualmente nos soutos da 

Padrela far-se-ão menos mobilizações e mais fertilizações, em particular as estrumações. 

Recorde-se que Bento et al (1989) indicam:  

- 23% dos inquiridos executam uma operação de controlo de infestantes, 

enquanto que 77% efectuam duas, três ou quatro; 

- 34% dos inquiridos efectuam a adubação, e destes 68% utilizam adubos nítrico-

amoniacais e 26% adubos compostos; 

- 9% dos inquiridos estrumam os soutos com uma periodicidade de 5 anos; 

 No inquérito subjacente a este trabalho apurou-se que:  

- 71% dos soutos são submetidos a uma operação de controlo de infestantes, 

enquanto que 22% são sujeitos a duas; 
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- 60% dos soutos são adubados, e entre estes 46% utilizam adubos nítrico-

amoniacais e 46% adubos compostos; 

- 66% dos soutos são estrumados, dos quais metade com periodicidade de 1-3 

anos. 

 

 É mister acrescentar ainda que, no geral, os agricultores revelam dificuldades na 

identificação das doenças e anomalias do castanheiro, manifestam grande preocupação 

pelo alastramento da doença da "tinta" e alguns andam em busca dum fito-fármaco 

para o tratamento da doença. Com efeito, aquando do trabalho de inquirição nos soutos, 

vários produtores não-respondentes nos interpelaram nesse sentido. A estas "procuras" por 

parte dos produtores não correspondem "ofertas" do lado dos serviços oficiais de agricultura, 

escasseando a informação sobre muitos domínios. Há, por exemplo, casos localizados de 

carências de magnésio em diversos soutos, sobretudo jovens, mas todos os produtores 

desconhecem qual a razão da sintomatologia observada nas folhas.  

 Se as práticas culturais descritas favorecem ou não, e de que modo, a ocorrência e o 

alastramento da doença da "tinta" do castanheiro é questão que permanece ainda em aberto. 

Requere-se mais análise, e, quiçá, mais observação, inquirição. Mas, atendendo às 

atitudes e comportamentos dos produtores de castanha, acima descritos, importa 

também reafirmar que mais "extensão" é necessária. 
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 Embora já existam alguns estudos anteriores, sobre a produtividade da castanha e das 

práticas culturais, realizados na região de Trás-os-Montes (Marques, 1988; Bento et al., 

1989), pareceu-nos necessário o seu aprofundamento e actualização. Por outro lado, o facto 

das operações culturais poderem influenciar a expanção da doença da "tinta" reforça a 

necessidade de se realizar este estudo. 

 Assim pretendemos analisar as condições reais em que se encontram alguns 

povoamentos de castanheiros já instalados, considerando uma zona geográfica perfeitamente 

definida, neste caso a área da Denominação de Origem Castanha da Padrela, mais 

precisamente no concelho de Valpaços. Para tanto realizou-se um inquérito para se obter 

informação acerca das práticas culturais realizadas nos soutos: instalação, mobilizações, 

fertilizações, podas, e ainda elementos relativos à ocorrência da doença da "tinta", e por fim 

dados acerca das variedades mais comuns e produtividade da castanha. A partir dos 

elementos aqui recolhidos, e através do seu cruzamento com outros dados a decorrer no 

âmbito do projecto de MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO DE CASTANHEIROS e dum outro 

projecto, poder-se-á, quiçá, estabelecer correlações entre alguns factores ambientais, em 

particular as práticas culturais, e a incidência "tinta".  

 A informação existente acerca da produtividade da castanha e sobre práticas culturais 

em povoamentos de castanheiros foi obtida em 1987 através dum inquérito expedito 

realizado na região norte de Portugal. Esses elementos constam dum relatório publicado no 

âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Regional de Trás-os-Montes: 'Estudo da 

Ecologia das Cultivares Indígenas do Castanheiro Comercialmente mais Valiosas, 

Cartografia da Área Potencial da Cultura e Relações Custos Benefícios' (Bento et al, 1989). 

O referido inquérito foi realizado com base em entrevistas a 201 produtores de castanha dos 

distritos de Vila Real, Bragança, Braga, Guarda, Viseu e Porto, num total de 30 concelhos. 

Entre aqueles constam 20 agricultores do concelho de Valpaços. Devido à diferente 

metodologia utilizada, universo e objecto de inquirição, neste último trabalho e no que agora 

se apresenta, a comparação entre os resultados obtidos num e noutro torna-se difícil. Porém, 

sempre que nos pareça pertinente referiremos alguns resultados do inquérito de 1987. 
 

 

 


