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RESUMO EM 20 PONTOS 

1. As condições naturais do Barroso impõem limites estritos à produção 
agrícola. Contudo, as respostas dos agricultores aos constrangimentos de ordem física 
são bastante peculiares e os sistemas agrários são diversificados, complexos e 
dinâmicos. 

2. Os agricultores procuram aproveitar todos os recursos disponíveis. Os 
estrumes de bovinos, de ovinos/caprinos e de suínos são as principais fontes de 
nutrientes e de matéria orgânica do terreno agrícola. 

3. A quantidade de estrume produzida por bovino é, em Paredes do Rio, cerca 
de 5 t por ano. Os estrumes são incorporados no solo, sobretudo nas culturas da batata e 
do milho, à razão de 20 t ha-1, e menos frequentemente, e em quantidades reduzidas, na 
do centeio ou nos lameiros de feno ou de erva. 

4. As camas dos animais são compostas por uma sucessão de camadas, que vão 
sendo acrescentadas ao longo do ano, em função das condições de humidade das cortes, 
do tempo de permanência dos animais no seu interior e da precipitação. Os matos são o 
componente mais abundante, representando cerca de 80% das camas. 

5. As camas dos animais desempenham, sob o ponto de vista dos agricultores, 
duas funções indispensáveis: contribuir para o conforto dos animais e para a obtenção 
dum correctivo orgânico de elevado valor fertilizante. Do ponto de vista ecológico 
desempenham, porém, outras funções, embebem a urina, impedindo assim as perdas de 
azoto amoniacal por volatilização e, ainda, outras perdas de azoto nítrico e de potássio 
por lixiviação. 

6. A recolha dos matos constitui uma forma sábia de aproveitamento dum 
recurso endógeno no aumento da fertilidade dos solos. Muito particularmente por via da 
transferência do azoto e ainda de algum potássio, cálcio e magnésio do baldio para as 
terras agrícolas. 

7. Os estrumes de bovinos são divididos pelos agricultores em várias 
categorias, consoante o grau de maturação e esmiuçamento: estrumes mal curtidos, 
medianamente curtidos, bem curtidos e, ainda as varreduras. Em todas as cortes é 
normal encontrar as quatro categorias, pois o processo de acréscimos de camas é 
permanente. Contudo, a predominância duma das categorias depende muito da 
precipitação do ano e das condições de humidade das cortes. Anos com maior 
precipitação e cortes mais húmidas originam estrumes com grau mais avançado de 
maturação. 

8. Os estrumes de bovinos bem curtidos e mais esmiuçados são aplicados na 
cultura da batata. Os que apresentam troços de maiores dimensões, particularmente de 
giestas, são destinados ao terreno de milho. Os estrumes mais húmidos, por exemplo, os 
de suíno, são geralmente incorporados nas terras com menor capacidade de retenção de 
água, enquanto que os menos curtidos, por ventura mais palhosos, são incorporados nas 
terras mais húmidas. 

9. As varreduras constituem um tipo de estrume que se apresenta bem curtido 
e muito esmiuçado, sendo, por estas razões, muito apreciado. Os agricultores reservam-
nas, em geral, para aplicação nos lameiros de feno. Além de aumentarem a 
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produtividade de erva, também melhoram a sua composição vegetal, promovendo o 
aparecimento mais frequente de espécies com maior valor nutritivo, particularmente 
leguminosas. 

10. O estrume de ovinos e caprinos é muito apreciado, por possuir qualidades 
diferentes dos outros. É reconhecida a sua capacidade para elevar a temperatura do solo, 
o que o torna apreciado para ser usado nas culturas Outono-Invernais, como a do 
centeio e os lameiros. 

11. Alguns agricultores preparam estrume por compostagem, para ajudar o 
resolver a escassez deste tipo de fertilizante. Contudo, consideram que este estrume tem 
menor valor fertilizante, sendo "mais frio" do que o saído das cortes. 

12. A selecção criteriosa e algo diversificada das plantas constituintes das 
camas dos animais, a engenhosa construção destas, mediante a formação de estratos de 
vegetação, a distribuição diferenciada dos estrumes pelas parcelas, consoante o seu grau 
de humidade, de fragmentação e de curtimenta, são práticas reveladoras dum conheci-
mento empírico inequívoco, valioso, e que foi acumulado ao longo de gerações. 

13. O decréscimo do preço dos adubos levou ao seu maior consumo, sobretudo 
nas culturas mais compensadoras, como a batata, e mais recentemente nas pastagens, 
devido a uma maior intensificação da produção leiteira. A grande diferença entre os 
sistemas agrários reside no nível das adubações. Com efeito, as adubações nos sistemas 
leiteiros são bastante mais elevadas do que nos sistemas orientados para a produção de 
carne. 

14. Apesar duma progressiva substituição dos estrumes pelos adubos, a 
quantidade de nutrientes fornecida às culturas pelos adubos é significativamente menor 
que a fornecida pelos estrumes, com excepção do fósforo, quer nos sistemas leiteiros, 
quer nos sistemas orientados para a produção de carne. Não há dúvida de que estes 
últimos estão mais dependentes da estrumação do que aqueles. Tem sido, porém, 
reconhecido por todos os agricultores que os adubos não podem substituir os estrumes. 

15. Os estrumes são apreciados pelos efeitos que produzem no solo e nas 
culturas, os quais não podem ser alcançados com a aplicação do adubo. Os agricultores 
valorizam muito o efeito dos estrumes, e referem em particular as seguintes cinco 
dimensões: (1) efeitos sobre a capacidade de armazenamento de água no solo; (2) 
efeitos sobre a agregação, melhorando a estrutura do solo; (3) efeitos sobre a 
temperatura; (4) efeitos na capacidade de retenção dos nutrientes e como fonte de 
nutrientes; e (5) efeitos na limitação de doenças provenientes do solo. 

16. O chorume passou, nos sistemas leiteiros intensivos, a ter um papel 
importante como fertilizante, sendo aplicado em culturas como os prados temporários e 
pastagens permanentes, substituindo quase na íntegra o estrume. Por vezes, é aplicado 
como complemento do estrume, como no caso da batata e do milho. 

17. Nestas últimas culturas, é opinião generalizada entre utilizadores e não 
utilizadores, que o chorume não substitui o estrume. Por esta razão, alguns agricultores, 
mesmo nos sistemas leiteiros mais intensivos, mantêm algumas cortes tradicionais, ou 
parques adjacentes às vacarias, para disporem de estrume para as culturas sachadas e 
hortícolas. 
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18. Todo o processo, desde a colheita do mato até à fase de incorporação do 
estrume no solo envolve um grande número de operações. Por exemplo, o fazer da 
cama dos animais consiste na ida ao baldio, cortar, juntar, carregar, atar, transportar, 
descarregar e espalhar o mato nas cortes.. Os factores que contribuem para o declínio da 
estrumação são, pois, poderosos. De facto, todo o processo de fabrico do estrume até à 
sua incorporação no solo exige inúmeras operações laboriosas e penosas, que se tornam 
tanto mais insuportáveis quanto mais envelhecidos forem os agricultores. 

19. Enquanto a escassez de mão-de-obra e a penosidade do trabalho favorecem 
o declínio da estrumação, o incremento de culturas como a batata, batata de semente, 
milho, centeio e a valorização do gado barrosão contribuirão para a sua preservação. 

20. Algumas alternativas, tendo em vista a diminuição da intensidade e 
penosidade do trabalho respeitantes à produção e aplicação do estrume, são: 

1) O melhoramento dos caminhos para os baldios; 
2) A concepção de equipamento apropriado à paisagem do Barroso, isto é, aos 

declives acentuados e pequenas distâncias entre os muros de vedação ou de 
suporte; 

3) A construção de vacarias, que poderá, nalguns casos, resolver a escassez de 
mão-de-obra, sobretudo a dos produtores intensivos de carne ou de leite; 

4) O recurso a soluções alternativas intermédias, como a construção de 
estábulos onde se continuem a fazer as camas dos animais, mas com 
dimensões que permitam a entrada do tractor e de equipamento para 
carregar o estrume. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Barroso é essencialmente uma região pecuária, e os seus sistemas agrários 

têm-se baseado na produção animal, na diversidade cultural, na reciclagem de nutrientes 

e na utilização de recursos endógenos disponíveis. Entre esses recursos naturais, vitais 

para o funcionamento desses sistemas, contam-se os estrumes. Naturais, sim, mas não 

espontâneos, pois exigem uma participação elevada de trabalho humano, a par de um 

apurado saber local. 

A compreensão das actividades ligadas à estrumação e à produção de estrumes 

no Barroso é um dos objectivos do projecto de investigação "Design Methods for 

Endogenous Regional Development" (Camar-CE), e é um componente do estudo dos 

sistemas agrários do Barroso, cujos resultados preliminares foram apresentados por A. 

Cristovão, H. Oostindie e F. Pereira (1993) e E. Portela (1993). Neste relatório pretende-

se dar a conhecer os resultados alcançados no estudo de caso na aldeia de Paredes do 

Rio durante os anos de 1992 e 1993, e ainda outros estudos respeitantes à fertilização, 

durante no mesmo período, em dez aldeias do Alto Barroso, realizados por A. Cristovão, 

H. Oostindie e F. Pereira. 

Com este estudo pretendeu-se conhecer as práticas e actividades ligadas à 

produção do estrume e à estrumação, determinar em que grau são aproveitados os 

recursos endógenos, avaliar da intensidade e penosidade do trabalho e, por fim, 

compreeder quais os principais constrangimentos à manutenção da prática da 

estrumação. Devido à especificidade dos assuntos tratados, optou-se por apresentar o 

estudo em dois relatórios de modo a poderem ser lidos e utilizados separadamente, 

apesar desta opção implicar algumas repetições ou sebreposições. Reconhece-se, porém, 

que eles se completam e, como tal, sugerimos a consulta da segunda parte: Estrumação 

no Sistema de Agricultura do Barroso. II - Estrumes e seu Valor Fertilizante. 

A fertilidade do solo tem sido tem sido assegurada pela aplicação persistente de 

estrumes de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Na região do Barroso, e até muito 

recentemente, os estrumes foram utilizados como o único fertilizante através do qual 

eram veiculados os elementos essenciais à nutrição das plantas. Com efeito, Pires (1970) 

refere que os estrumes eram tão importantes que a criação de ovinos e caprinos tinha 

como objectivo principal a sua produção. A utilização dos adubos era, segundo Taborda 

(1986), praticamente desconhecida no Barroso no início dos anos trinta. Santos (1992), 

com base em dados de Gomes (1945), refere que, nos anos trinta a adubação se limitava 
à aplicação de 11 kg ha-1 P2O5. Pires (1970) estimou para o concelho de Montalegre e 

para o ano de 1964-65 um consumo médio de 15 kg ha-1 N, 35 kg ha-1 P2O5 e 11 kg ha-

1 K2O.  
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A agricultura barrosã não tem estado muito dependente de entradas significativas 

de recursos externos ao sistema, nomeadamente os adubos, pesticidas, ou concentrados 

para animais. Mais recentemente, a maior intensificação bovina levou naturalmente a 

um maior consumo destes factores. Nos sistemas leiteiros, em que houve condições para 

uma maior intensificação da produção, aplicam-se maior quantidade de adubos 

(Santos,1992). Porém, a adopção da produção leiteira continua a ter pouco significado 

na região, representado o gado leiteiro menos de 12% do efectivo bovino (RGA, 1989). 

Como mostrou Santos (1992) e Cristóvão et al. (1993) nos sistemas de produção que se 

especializaram na produção de leite houve um manifesto desaproveitamento do recurso 

endógeno mais abundante, o baldio. Este, para além da pastagem, fornece o mato para as 

camas dos animais. Sendo o mato um componente importante dos estrumes, ele constitui 

uma fonte permanente de entrada de nutrientes no terreno agrícola. Santos (1992) 

evidencia na sua monografia sobre o aproveitamento de recursos naturais do Alto 

Barroso a importância do baldio na sustentação da agricultura desta zona. 

A grande maioria das explorações agrícolas do Barroso tem-se dedicado à 

actividade pecuária, dispondo, portanto, de quantidades sigificativas de estrumes 

naturais de bovino. Estes são incorporados no solo, sobretudo nas culturas da batata e do 

milho, e menos frequentemente nas do centeio ou nos lameiros de feno ou de erva. 

Segundo Pires (1970) aplicam-se à batata e milho 25-30 t de estrumes de bovino e 12-18 

t ao centeio, sempre que este não é precedido da batata.  

A disponibilidade de estrumes, por um lado, e o elevado custo dos adubos, por 

outro, parecem justificar, pelo menos nas culturas de baixo rendimento, a utilização 

limitada dos adubos. Efectivamente, dados recolhidos entre 1982 e 1985 por Portela et 

al (1986) e Bernardo (1988) revelam, por exemplo, que a maioria dos agricultores não 

aplica adubos na cultura do centeio e quando o fazem é em quantitativos reduzidos, 

cerca de 27 kg de N /ha em 1982-1985, numa cobertura na Primavera, sob a forma 

nitrico-amoniacal. O recurso aos adubos é, pois, restrito nesta cultura, também devido ao 

facto da batata, que a precede, ser estrumada e adubada. Pires (1970) refere igualmente 

que apenas nas searas de centeio com aspecto mais fraco era aplicado um nítrico-

amoniacal durante a primavera, e na cultura do milho a adubação era praticamente nula 

(Pires, 1970). Mais recentemente tem-se divulgado a prática da adubação azotada de 

cobertura de Primavera, nos lameiros e nos prados melhorados, como refere Bernardo 

(1988) para a freguesia de Morgade, Montalegre. A adubação da batata sempre foi a 

mais difundida, e aquela onde os agricultores a executavam de forma mais liberal. Por 

vezes, em quantidades aparentemente excessivas. Pires (1970) apresenta como adubação 
média da batata 60 kg ha-1 N, 143 kg ha-1 P2O5 and 46 kg ha-1 K2O para uma 

produtividade média de tubérculos de 12,8 t ha-1 no Alto Barroso, e Bernardo (1988) 
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indica como valores médios, para 1986, 60 kg ha-1 N, 80-100 kg ha-1 P2O5 and 70-100 

kg ha-1 K2O. 

Apesar de ter havido um decréscimo do preço dos adubos, a sua aplicação tem-se 

mantido baixa. Tem sido indiscutivelmente reconhecido pelos agricultores que os 

adubos não podem substituir os estrumes. Muito embora os teores de matéria orgânica 

do solos do Barroso sejam elevados, atingindo, não raramente, valores superiores a 10% 

(Bento, 1980; Coba-Agroconsultores, 1991), os agricultores consideram indispensável a 

aplicação do estrume. De facto, a estrumação tem efeitos, essencialmente indirectos, 

sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo e sobre a produtividade das 

culturas. A substituição dos estrumes pelos adubos conduziria a uma redução drástica na 

produção das culturas sachadas e hortícolas. A estrumação é, pois, imprescindível.  

O processo utilizado no fabrico do estrume envolve um contributo elevado de 

força de trabalho e de tempo. Por conseguinte, os estrumes e as actividades relativas à 

estrumação estão intimamente ligados às condições de trabalho dos agricultores, à 

economia de recursos energéticos e ao desenvolvimento sustentado da agricultura. 

Todos estes aspectos estão estreitamente relacionados com o futuro da agricultura e dos 

agricultores transmontanos.  

Neste relatório começamos por uma breve caracterização das condições 

ecológicas e do sistema agrário de Paredes do Rio. Descrevem-se, seguidamente, as 

diversas práticas relativas à estrumação, particularmente à preparação das camas dos 

animais, recolha e aplicação do estrume e os tempos gastos nestas operações. 

Comparam-se as práticas de estrumação e adubação nos diversos sistemas agrários do 

Barroso e procura-se sumarizar os efeitos produzidos pela aplicação do estrume, tal 

como são percepcionados pelos agricultores. No último capítulo discute-se o papel das 

camas dos animais na agricultura sustentada do Barroso, em confronto com outras 

soluções em que elas estão ausentes, como é o caso da produção de chorumes. Por fim, 

chama-se a atenção para os principais contrangimentos relativos à prática da estrumação 

e discutem-se algumas alternativas que visam a revitalização desta prática. 
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METODOLOGIA 

1. Caracterização da área de estudo  

O estudo foi realizado no Barroso, mais especificamente no Alto Barroso. A 

altitude no Alto Barroso varia entre os 700-1300 m. O clima é característico das zonas 

homogéneas da Terra Fria de Planalto, Terra Fria de Montanha e Terra Fria de Alta 

Montanha (Agroconsultores-Coba, 1991). A temperatura média anual varia entre valores 

< 8oC a 12oC e a precipitação entre os 1200 mm até valores superiores a 1400 mm.   

A maioria do terreno arável encontra-se em encostas com declives <15% e as 

áreas de pastagem encontram-se em zonas cujos declives podem ir até valores >25%. Os 

solos são, na sua maioria, derivados de granitos ou de xistos e classificados como 

Leptossolos ou Cambissolos úmbricos, ou ainda, Regossolos úmbricos 

(Agroconsultores-Coba, 1991). Apresentam texturas franco-arenosas, possuem teores 

elevados de matéria orgânica, são ácidos, têm baixos teores de bases de troca e teores 

elevados de alumínio de troca.  

As baixas temperaturas durante a maior parte do ano a par dos períodos de secura 

estival são as principais limitações de ordem climática. A precipitação elevada no 

período de Outono-Inverno cria condições de reduzido arejamento, particularmente nas 

depressões, e deficiência hídrica no Verão. Os declives acentuados restringem a área de 

terreno arável devido à susceptibilidade dos solos à erosão e condições difíceis de 

mecanização. A textura grosseira dos solos e a sua acidez são os factores edáficos mais 

limitantes. O primeiro propicia uma baixa disponibilidade de água utilizável e uma 

parca reserva de nutrientes. A acidez do solo, quase sempre associada a uma 

solubilização do alumínio, diminui a disponibilidade de alguns nutrientes e restringe o 

desenvolvimento radicular. Ambos os factores, climáticos e edáficos, são responsáveis 

pelo elevado teor de matéria orgânica dos solos e pela sua baixa taxa  de mineralização. 

 

2. Estudo extensivo 

Foi recolhida informação em 10 aldeias do Alto Barroso Oriental e Ocidental 

(Fig.1), pertencentes todas ao concelho de Montalegre (Padroso, Lamachã, Morgade, 

Torgueda, Pitões das Júnias, Vila da Ponte, Linharelhos, Amiar-Tabuadela, Bostofrio e 

Atilhó). Nestas duas zonas é elevada a importância relativa da produção animal no 

conjunto da actividade agrícola e regista-se simultaneamente a produção de leite e de 

carne. Em cada zona foram visitadas cinco aldeias, escolhidas de acordo com os 

seguintes critérios:  
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- Marcada orientação para a produção animal ( carne e leite e elevada importância dos 
ovinos e caprinos); 

- Relativamente extensa área de baldios;  
- Existência de agricultores com projecto 797. 

Nas dez aldeias foram inquiridos 68 agricultores, tendo sido utilizado um guião 

de inquérito contendo perguntas abertas e perguntas fechadas. Cada entrevista levou, em 

média, cerca de duas horas. As entrevistas foram parcialmente gravadas e as questões 

foram normalmente colocadas ao chefe de família, mas em várias situações registou-se a 

participação activa de outros membros do agregado.  

O objecto de inquirição ultrapassou largamente os aspectos referentes à fertili-

zação, apresentados neste relatório. No caso da produção agrícola foi também recolhida 

informação pormenonorizada sobre a estrutura da exploração, as pastagens e forragens, e 

a comercialização de carne, que constam dum outro relatório (Cristóvão et al., 1993). 

 

3. Estudo de caso em Paredes do Rio 

3.1 Localização e condições físicas 

Paredes do Rio é uma aldeia da freguesia de Covelães, concelho de Montalegre. 

Confronta nos seus limites geográficos, a Norte com o termo de Pitões das Júnias, a 

Nascente com o de Covelães, a Poente com os termos de Outeiro e Parada e a Sul com 

os termos de Fiães do Rio e Vilaça. A delimitação a sul é perfeitamente definida pelo rio 

Cávado, que no sopé das suas encostas corre até à barragem de Paradela do Rio. O clima 

desta aldeia é característico da Terra Fria de Montanha, com precipitação superior a  

1200 mm e temperaturas médias entre 8 e 10˚C. Os solos são de origem granítica. A 

precipitação no ano de 1991/92 foi inferior à média, especialmente nos meses de 

Inverno.  

Os terrenos agrícolas são quase sempre inclinados, já que todo o termo se 

estende pela encosta, desde a Serra do Ouroso, com altitude de 1256 m (nas fraldas da 

serra da Mourela) até ao rio Cávado, com altitude de 850 m. 

 

3.2. Breve caracterização das explorações agrícolas 

Paredes do Rio tem 42 famílias, das quais 7 são bastante idosas e já não cultivam 

as terras. Apenas 35 trabalham na agricultura, verificando-se que 9 destas famílias não 

possuem ou possuem um ou dois bovinos, criam porcos, cultivam alguns lameiros e 

poucos fazem horta. Nos restantes 26 agregados familiares a média de idades é cerca de 

50 anos, sendo 5 delas constituídas apenas pelo casal, com idades compreendidas entre 
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os 65 e 74 anos. Nas outras 21 famílias o agregado é composto por 3 a 7 pessoas, 

incluíndo crianças. 

A produção animal, orientada para a produção de carne, é relativamente 

importante no conjunto da actividade agrícola. Tendo em atenção os critérios definidos 

por Cristóvão et al. (1993) na categorização dos diversos sistemas agrários do Barroso, 

as explorações agrícolas estão incluídas no sistema extensivo de carne. 

A área média das explorações agrícolas é de 14,3 ha, variando o terreno arável 

entre 1 e 10 ha, situando-se o valor médio por exploração agrícola em 3,5 ha. As famílas 

mais idosas apenas cultivam 1-2 ha de terreno arável, estando a maioria da terra ocupada 

por lameiros. 

 

3.3. Metodologia 

As actividades relativas à estrumação foram sujeitos a observação directa, 

sistemática e pormenorizada. Foram feitas observações, registos e medições durante o 

período que decorreu entre Abril de 1992 a Dezembro de 1993. Um dos elementos da 

equipa do projecto permaneceu na aldeia de Paredes do Rio durante várias semanas 

entre Abril e Outubro de 1992. O conhecimento alcançado resultou igualmente da 

realização dum inquérito, com auxílio de um questionário com perguntas abertas e 

fechadas.O guião de inquérito encontra-se em Cardoso (1994). 

A inquirição incidiu em 26 das 35 explorações agrícolas existentes, naquelas 

com mais do que duas vacas. Grande parte da inquirição teve lugar precisamente 

enquanto os agricultores executavam diversas tarefas respeitantes à estrumação. Cada 

inquérito foi posteriormente completado em casa do agricultor, na presença da esposa, 

que ia confirmando ou precisando, com comentários, a informação já recolhida. 

A selecção de Paredes do Rio teve em conta não só a orientação produtiva 

dominante, mas também o conhecimento anterior, através de estadias temporárias, dum 

dos elementos da equipa, devido a relações de parentesco com habitantes da aldeia. 
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RESULTADOS 

 

1. Descrição do sistema agrário de Paredes do Rio 

Em Paredes do Rio, para além das limitações de ordem climática e edáfica já 

referidas, o declive do terreno é fortemente restritivo da actividade agrícola. Mesmo 

assim, a actividade produtiva é diversa e a intensidade de uso da terra é variável. A 

superfície agrícola útil média é 8,2 ha e a área média de incultos (tapados) é 6,1 ha. 

Na Figura 2 estão representados os diversos componentes do sistema agrário: o 

terreno agrícola (inclui as hortas, os lameiros, as culturas arvenses e as sachadas), a 

pecuária e o baldio. São indicadas as principais ligações entre os componentes referidos, 

destacando-se os fluxos internos de material orgânico e de nutrientes (palhas, matos, 

estrumes, dejectos), e ainda as entradas (fixação do N, meteorização das rochas e fertili-

zantes) e saídas de nutrientes do sistema.  
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Figura.2 - Diversos componentes do sistema de produção e fluxos de material orgânico 
e de nutrientes 
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As saídas de nutrientes são devidas uma perda natural de nutrientes por 

lixiviação ao longo do perfil, eventualmente perdas por erosão, volatilização do 

amoníaco proveniente dos dejectos dos animais e dos estrumes, e ainda, saídas de 

nutrientes devido ao consumo e venda de géneros como carcaças, leite, grão de cereais e 

batatas. Repare-se que há um fluxo evidente de nutrientes do baldio para o terreno 

agrícola. 

Nas secções seguintes são analisados de forma genérica os diversos 

componentes do sistema agrário. 

 

1.1. Pecuária 

Em Paredes do Rio a produção animal, orientada para a produção de carne, e a 

produção de erva para os animais são relativamente importantes no conjunto da 

actividade agrícola. O gado bovino fornece, ainda, o trabalho de tracção e o estrume. A 

criação de porcos e de ovinos-caprinos proporciona também algum estrume. O número 

médio de animais por exploração é 4,3 bovinos e 3 suínos. O efectivo de ovinos e 

caprinos, 180 cabeças, está distribuído por apenas 6 famílias. O número de bovinos na 

aldeia é de 200, sendo quase todos cruzados. O gado indígena, o barrosão ou o 

português, outrora predominante, é hoje raro, embora se notem alguns dos seus traços 

característicos num ou noutro animal cruzado. Só existem 6 vacas leiteiras (turinas), 

cujo leite é consumido na própria aldeia. O encabeçamento médio é 0,7 bovinos por 

hectare. 
 

1.2. Lameiros 

Os lameiros destinam-se à produção de forragem e/ou pastoreio directo. 

Beneficiam frequentemente de rega, cuja água de irrigação é utilizada para melhorar a 

qualidade das pratenses e aumentar o seu crescimento, tanto no Verão como no Inverno. 

Os lameiros  são categorizados em três tipos de acordo com o uso que se faz deles. A 

sua utilização depende, por sua vez, de factores como a proximidade à aldeia e dos 

acessos, da disponibilidade de água de rega e, ainda, da capacidade produtiva do solo. 

Assim, existem três categorias de lameiros: os de erva, os de feno e os de pasto. 

Os lameiros de erva (ou lameiras de sega) são os que produzem erva de melhor 

qualidade, sendo também os mais bem cuidados, por se encontrarem mais perto das 

habitações. A área destes lameiros é muito reduzida, sendo, por vezes, apenas uma tira 

de terreno com 50 m2 e vão até ao máximo de 2000 m2. Cerca de metade dos 

agricultores, 46%, possuem lameiros deste tipo. Destinam-nos ao corte em verde para 

alimentar os porcos, as crias de cabras ou ovelhas e, quando existe em quantidade 

suficiente também é fornecida às vacas. Os restantes agricultores não dispõem de 

lameiros de erva, mas utilizam os lameiros de feno para o corte da erva em verde. Neste 
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caso, esta é cortada nos locais mais perto das poças de rega, onde a erva é mais 

abundante e mais tenra. O lameiros de erva são regados mais frequentemente e os solos 

têm maior capacidade produtiva. Esta deve-se, em parte, ao facto de beneficiarem de 

aplicação regular das cinzas das lareiras, varreduras, água de surro e adubos. 

A distinção entre os lameiros de feno e os lameiros de pasto nem sempre é 

rígida. A maioria dos agricultores considera que não se distinguem quanto ao solo, à 

disponibilidade de água e acessos às máquinas. A diferença reside apenas no facto de 

nos lameiros de feno a entrada dos animais ser interdita a partir de Março, para que se 

dê o crescimento da erva destinada à produção de feno, enquanto que os de pasto podem 

ser pastados todo o ano.  

Cerca de 40% dos inquiridos faz uma distinção nítida entre os lameiros de feno e 

os de pasto, que está relacionada com uma maior disponibilidade de água de rega, dos 

solos serem mais profundos e férteis e os acessos serem mais fáceis. A maior 

capacidade de retenção de água dos lameiros de feno é expressa pela designação de 

terra lenta, enquanto que os terrenos de pasto, com menor capacidade de 

armazenamento de água, recebem a designação de terra areneira. Além disso, o acesso 

às máquinas também é mais fácil nos lameiros de feno. Aliás, alguns lameiros só são de 

pasto porque é difícil ou impossível o acesso a máquinas. Os terrenos destinados ao 

corte de feno estão geralmente situados nas partes mais baixas da aldeia, junto à estrada 

ou junto a caminhos, com acesso fácil às parcelas, de modo a permitir a entrada das 

máquinas de corte e a passagem dos animais ou tractor para o transporte do feno. Esta 

localização tem ainda a vantagem dos solos serem mais profundos e de para aí serem 

facilmente canalizadas as águas de surro  (ver adiante no item 2.3.3). Na maioria dos 

casos existem nestes lameiros as chamadas pedras de engenho, instrumento feito em 

pedra de granito que funciona como um sifão que escoa automaticamente a água de 

rega. 

A área média de lameiros de feno  nas explorações agrícolas de Paredes do Rio é 

4,7 ha, enquanto que as áreas de lameiros de pasto são um pouco superiores àquelas,  

6,1 ha. Os lameiros de pasto estão geralmente mais afastados da aldeia, situando-se em 

zonas mais altas e inclinadas, os solos são delgados e a disponibilidade de água de rega 

é menor. A produção de erva é, portanto, muito reduzida quando comparada com os 

outros lameiros. Hoje em dia muitos dos lameiros de pasto foram abandonados, 

crescendo aí plantas arbustivas. São os pasteiros, também designados por tapados, 

terrenos incultos onde cresce sobretudo a giesta, que atinge 4 metros ou mais de altura, 

podendo ser pastoreados em certas épocas do ano. As copas das giestas chegam a fechar 

a cerca de 2 m, permitindo o crescimento da erva por baixo, onde hoje, raramente, o 

gado pasta. Nestes terrenos, por serem murados, o gado era frequentemente deixado sem 

pastor durante grande parte do dia nos meses de Verão.  

A área de lameiros tem vindo a aumentar para 54% dos agricultores, à custa de 

terra anteriormente arável, por ter aumentado o efectivo bovino. Os restantes 



  17 

 

agricultores têm mantido as áreas de lameiros. Alguns destes vezes abandonam os 

terrenos menos produtivos ou mais distantes da aldeia, transformando em lameiros 

terras anteriormente aráveis. Estes não aumentaram o efectivo bovino devido à idade 

avançada, mas vão deixando de cultivar as terras, as quais passam a lameiros. 

 

1.3. Baldio 

O baldio é o componente extensivo do sistema.  Nesta vasta área de terreno 

inculto predominam os Leptossolos, solos delgados e pedregosos com afloramentos 

rochosos. Estas áreas são sobretudo utilizadas para pastoreio, mas também 

proporcionam o mato para as camas dos animais e lenha. Em Paredes do Rio os bovinos 

pastam em média no baldio cerca de 6,5 horas por dia (cerca de 4 h no Inverno(1) e 10 h 

no Verão), enquanto que os ovinos e caprinos se alimentam quase exclusivamente 

nestes incultos. 

O mato também é cortado em propriedades muradas, os tapados, onde, em geral, 

são obtidas as giestas. O corte é, normalmente, efectuado no Inverno, ficando em 

molhos a secar até serem utilizadas nas cortes em Maio-Junho. Nestes giestais apenas 

são cortados os ramos inferiores, de modo a permitir que as pratenses cresçam por 

baixo, constituindo, também, uma protecção contra a geada e a neve. No passado os 

agricultores chegavam a semear as giestas nestes terrenos. Quando estas atingem 

grandes alturas tombam naturalmente, devido ao desequilíbrio entre a parte aérea e 

radicular. Os troncos são depois utilizados como lenha. 

O baldio mais próximo dista 4,5 km da aldeia, e é alcançado por meio dum 

caminho de terra batida, por vezes, muito pedregoso. Os agricultores que utilizam este 

baldio para o corte de mato são os que só dispõem de carro de bois para o transporte.  

O baldio mais utilizado pelos agricultores de Paredes do Rio situa-se no planalto 

da Mourela. O início da Mourela, o Ramiscal, dista 6,5 km e prolonga-se por áreas até 

15 km da aldeia, por estrada. A estrada que atravessa a Mourela foi aberta "pelo povo", 

e em 1966 foi melhorada pelo Estado. Reduziram-se então o número de curvas e o piso 

foi asfaltado. O baldio da Mourela serve ainda mais duas freguesias, Pitões das Júnias e 

Covelães. Nos locais mais acessíveis, isto é, mais próximos da estrada, menos 

declivosos e sem pedregosidade, existe sobre-exploração do mato. Devido às melhores 

condições observa-se uma utilização intensa da motogadanheira.  

 

1.4. Terra arável 

Como referimos, anteriormente, o terreno arável varia entre 1 e 10 ha, e a área 

média por exploração agrícola é 3,5 ha. As famílas mais idosas apenas cultivam 1-2 ha 

de terreno arável. As culturas tradicionais entram numa rotação bienal, ferrã + batata 

                                                 
(1) O Inverno corresponde aos meses de Outubro a Abril e os de Verão aos meses de Maio a Setembro. 
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(ou milho) + centeio ou numa outra, ferrã + batata (ou milho) +ferrã + milho. A batata e 

o milho são as culturas que beneficiam sempre de maiores quantidades de estrume.  

A batata de consumo é cultivada hoje em áreas muito menores que outrora,  e é 

quase toda utilizada para consumo próprio. Quando excede as necessidades do 

autoconsumo é vendida ou, por vezes, fornecida aos animais. Além de estrumada, a 

batata é sempre adubada e regada. Raros agricultores produzem batata de semente, 

porque a maioria do terreno arável está infestado de nemátodos. O cultivo de batata de 

semente é apenas efectuado em pequenos lameiros, que são previamente mobilizados, 

os chamados lameiros virados. No ano de 1991/92 produziu-se batata de semente em 7 

destes lameiros. Nos lameiros virados a cultura não é estrumada, nem regada. Esta 

semente é geralmente consumida na própria aldeia. 

Só se cultiva milho regional, que se destina à alimentação dos animais, 

sobretudo dos suínos e das aves. A palha é fornecida aos bovinos, que raramente a 

comem, acabando por fazerem sobretudo parte das camas. O milho é regado e 

estrumado, mas raramente adubado. 

O centeio, além de ser cultivado para obtenção do grão, é também semeado para 

produzir forragem verde, as ferrãs ou ferranhas. As palhas são destinadas, na quase 

totalidade, às camas dos animais. O centeio entra quase sempre na rotação com a batata. 

Contudo, um pequeno número de agricultores cultiva nalgumas áreas, em geral nas mais 

afastadas da aldeia ou nos solos marginais, apenas o centeio, as terras centeeiras, numa 

rotação bienal centeio/alqueive. Parte das palhas podem ser utilizadas para astrar os ter-

renos mais inclinados, ou mais susceptíveis à erosão, onde se semeia o milho. Esta 

prática consiste na cobertura das entrelinhas da cultura do milho nos terrenos inclinados, 

com o objectivo de diminuir as perdas de solo por erosão quando são executadas as 

regas. 

Alguns agricultores possuem hortas perto da casa de habitação, destinadas 

apenas ao autoconsumo. Eles são a minoria, 38%, cultivando pequenas parcelas com 

100 a  

3000 m2, situando-se o valor médio em 690 m2. Os restantes cultivam couves 

juntamente com as batatas, ou então, não produzem nenhumas hortícolas devido 

sobretudo à idade avançada. As hortas são regadas e estrumadas todos os anos, 

beneficiando ainda da água de surro e das cinzas das lareiras. 

 

2. A produção do estrume 

O termo esterco  é o mais vulgarmente usado no Alto Barroso para designar o 

estrume. É obtido dentro das chamadas cortes, local onde são feitas as camas dos 

animais e onde estes se encontram estabulados durante uma grande parte do ano. O 
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esterco resulta, pois, da mistura dos dejectos sólidos e líquidos dos animais com mato, 

palhas de cereais e restos de alimentos, após terem sofrido maior ou menor fermentação 

no interior das cortes.  

As cortes encontram-se sob o soalho do sobrado ou da cozinha da casa de 

habitação. Além destas, e como nem sempre são suficientes para alojar todos os 

animais, quase todas as famílias dispõem de outras cortes, espalhadas pela aldeia. Estas 

cortes, que se situam junto ao caminho, têm um único piso, quase sempre cobertas de 

colmo, com uma só porta, bastante estreita, por onde apenas passa um animal de cada 

vez. O chão da corte pode ser de terra batida, ou, mais frequentemente de rocha ou lages 

de granito. O chão tem nível inferior ao do caminho, mas como está coberto do mato 

que constitui a cama, o piso acaba por ficar ao nível do caminho exterior. 

A produção do estrume, desde a colheita do mato e preparação das camas, até à 

fase da sua incorporação no solo, envolve um grande número de operações. Faremos 

referência a algumas dessas operações, nomeadamente a quem as desempenha, qual o 

equipamento utilizado e os tempos gastos na sua execução. O processo de produção do 

estrume, incluindo os aspectos relativos à composição das camas, estrume produzido 

por animal e valor fertilizante do estrume encontram-se descritos no relatório 

complementar deste. 

 

2.1. O corte do mato 

Como veremos adiante (no item 2.2), o mato é separado em duas categorias, a 

giesta e o roço. O roço é, geralmente, cortado em terrenos adjacentes à aldeia ou num 

baldio comum, no planalto da Mourela, enquanto que as giestas são cortadas em 

terrenos próprios designados por tapados. Por vezes, alguns agricultores também obtêm 

o roço  nestes terrenos.  

Os terrenos da Mourela, extenso planalto situado junto à Serra do Gerês, onde os 

agricultores cortam o mato, distam da aldeia entre 7 e 15 km por estrada. Os 

agricultores que vão à Mourela, por estrada, utilizam o tractor e o atrelado para o 

transporte do roço. Quando não o possuem alugam-no ou servem-se dele por troca  com 

outro serviço. Os agricultores que apenas podem dispôr do carro de bois utilizam um 

caminho mais curto, que fica na serra do Ouroso (nas fraldas da Mourela), a 4,5 km da 

aldeia. Neste caso o tempo mínimo para se alcançar o baldio é de 1,5 horas. O caminho 

que liga a aldeia a este baldio é de terra batida, por vezes bastante pedregoso e 

declivoso, havendo em diversos locais do percurso nascentes de água, que secam 

durante o Verão. As nascentes de água destroem o piso, tornando a sua travessia, 

durante o Inverno, particularmente difícil. São os próprios agricultores que o consertam 

todos os anos. 
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O equipamento mais utilizado para o corte do mato é a motogadanheira. 

Contudo, um terço dos agricultores, os mais idosos, utiliza o gadanho (mais conhecido 

pelo gadanhote). Os restantes dispõem de motogadanheiras ou alugam-nas. A 

motogadanheira, mais divulgada a partir de 1971, facilitou bastante a tarefa do corte do 

roço, não só na economia de esforço, como na de tempo. Dum modo geral, para cortar a 

mesma quantidade de mato demora-se 2,5 vezes mais com o gadanho do que com a 

máquina. Anteriormente, quando menos pessoas possuíam motogadanheira, demorava-

se ainda menos tempo. Com efeito, a introdução da motogadanheira não deixou de ter 

efeitos perversos. Passou a haver sobre-exploração do roço nos locais mais acessíveis, 

menos pedregosos e inclinados. Por um lado, as motogadanheiras não cortam as plantas 

tão rentes ao solo, sendo preciso cortar superfícies mais vastas para obter a mesma 

quantidade de mato. Alguns agricultores dão a indicação de que "sítios onde se roçam 2 

carros com a máquina, roçam-se 3 com o gadanhote". Por outro lado, a escassez de 

mato naqueles locais faz com que seja cada vez menor o lapso de tempo para que o 

mato volte a crescer. Isto é, o porte das plantas quando se efectua o corte é cada vez 

menor, obrigando assim ao corte de áreas cada vez maiores. A altura das plantas quando 

se efectua o corte não atinge, muitas vezes, os 20 cm. 

Como vimos em certos locais, em especial nos mais acessíveis e adequados ao 

uso da motogadanheira, existe sobre-exploração do mato. Esta sobre-exploração ficou a 

dever-se, também, aos incêndios esporádicos e ao arranjo da estrada. Com efeito, a 

estrada, depois de melhorada em 1966, atraíu aqui um maior número de agricultores. No 

passado a Mourela servia três aldeias: Paredes do Rio, Pitões das Júnias e Covelães. 

Depois da estrada melhorada, passou a ser utilizada também pelos agricultores de 

Parada, Outeiro, Vilaça, Lamas, e até Montalegre: " Desde que a estrada foi melhorada 

até os da vila (Montalegre) vêem ao roço à Mourela ". 

Com o gadanho é possível roçar o mato em locais onde as máquinas não 

chegam, nomeadamente os mais pedregosos e os que são servidos por caminhos que 

impedem a entrada do tractor. É igualmente possível cortar menores superfícies, já que 

se podem aparar os arbustos mais rente ao solo.  

A giesta merece uma referência separada do restante mato, pelas funções que 

desempenha nas camas, como veremos adiante, mas também porque é cortada separa-

damente do roço. A giesta é obtida, em geral, em terrenos próximos da aldeia, nos 

tapados. Contudo, não é invulgar ver os agricultores cortá-la em locais acessíveis em 

terrenos públicos, adjacentes à estrada. Os ramos de giestas são cortados com o 

foucinho, com um comprimento aproximado de 1,5 m, e, frequentemente atados em 

molhos e deixados secar antes de serem introduzidos nas cortes. A giesta é geralmente 

transportada em carros de bois ou, mais raramente, em atrelados. 

O corte do mato é uma operação que é sobretudo efectuada por homens. Às 

mulheres cabe apenas o juntar do roço, carregá-lo nos carros ou acomodá-lo nos 

atrelados. O transporte, para e do baldio, é realizado pelos homens. As tarefas relativas 
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ao corte, ao transporte, à descarga, ao atar dos molhos de giesta e até á sua colocação no 

fundo da corte são realizadas pelos homens. 

A frequência com que um agricultor corta o roço  (Quadro 1), depende não só do 

número de animais que possui e da posse de tractor, mas também depende muito da 

época do ano, sendo naturalmente maior no Inverno. A maioria dos agricultores (75%) 

corta mensalmente o roço  durante o Inverno, os restantes cortam todos os quinze dias 

(12,5%) ou de 2 em 2 meses (12,5%). No Verão o roço  é cortado de 2 em 2 meses 

(50% dos agricultores), ou de 3 em 3 meses (42% dos agricultores) e apenas um 

agricultor o corta mensalmente e outro de 4 em 4 meses. 

 

Quadro 1 - Tempos gastos por duas pessoas no corte de mato e frequência com que esta 
tarefa é realizada  

______________________________________________________________________ 
  Frequência Tempo (horas)  
Corte de matoa (vezes ano-1)  __________________________ 
 Média Variação 
______________________________________________________________________ 

1 carro de giesta   (400 kg)b  4-8 4,6 3-7 
1 carro de roço     (400 kg)c 15-20 6,5 5-11 
1 atrelado de roço (2000 kg)c 8-12 11,0 6-12 
______________________________________________________________________ 
a - inclui o deslocamento, corte, o carregar, o atar e o regresso até à aldeia; b - inclui saída da aldeia até 
ao tapado e regresso; c - inclui saída da aldeia até ao baldio da Mourela e regresso. 

 

Repare-se que a frequência do corte é muito maior quando o agricultor não 

dispõe de tractor e atrelado, na medida em que o quantitativo de mato colectado é 

menor. Com carro de bois o tempo mínimo que um agricultor gasta, só no transporte, 

são 3 horas. Em Paredes do Rio dois terços utilizam o carro de bois no transporte do 

roço e os restantes possuem ou alugam o tractor e atrelado. As distâncias percorridas 

para obtenção de mato são maiores no Verão, e os terrenos mais próximos da aldeia são 

reservados para os cortes no Inverno, pois os dias são mais curtos. Aqueles que dispõem 

de tractor também percorrem maiores distâncias para alcançar terrenos pouco 

inclinados, sem calhaus, ou afloramentos rochosos, para facilitar o uso da 

motogadanheira. Como referimos, o facto das zonas mais acessíveis estarem sobre-

exploradas obriga a percursos maiores. A sobre-exploração de algumas áreas está 

também relacionada com a abundância de determinadas espécies vegetais, pois o corte 

de mato não é feito indiscrimadamente. Por exemplo, a carqueja e o sargaço são as 

plantas mais desejadas pelo conforto que proporcionam aos animais, enquanto que 

locais com maior abundância de urzes são evitados, porque estas espécies dão origem a 

um estrume com menor valor fertilizante. 
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2.2. As camas dos animais 

As camas dos animais desempenham diversas funções consideradas 

indispensáveis para o conforto destes e para a obtenção dum correctivo orgânico para 

aplicar nas terras. As camas, como o nome sugere, destinam-se, sobretudo, a manter os 

animais confortáveis. Por um lado, provocam um aumento considerável da temperatura 

no interior do estábulo, e, por outro, mantêm o recinto e os animais mais secos. 

As camas são constituídas por uma mistura de mato, palha de cereais e ainda por 

restos de feno. No Quadro 2 estão indicadas as quantidades médias de cada um dos 

constituintes das camas utilizadas por animal ao longo dum ano. O mato é separado em 

duas categorias, a giesta (Cytisus multiflorus e Cytisus setriatus) e o roço. No roço  

identificaram-se as seguintes espécies vegetais: tojo (Ulex minor), carqueja 

(Chamaespartium tridentatum), urze (Erica australis), sargaço (Halimium allyssoides) e 

fetos (Pteridium aquilinum), em proporções variáveis. As espécies leguminosas são 

largamente dominates no roço, variando entre 52% a 97% dos seus constituintes 

(Portela et al., 1994), enquanto que a urze apenas aparece episodicamente e em 

quantidade reduzida. 

 

Quadro 2 - Quantidade média dos componentes das camas consumida por 
animal e por ano  

__________________________________________________________________ 
 Componentes Quantidade por animal e por ano 
 ________________________________ 
 Unidades aproximadas kg 

__________________________________________________________________ 

 Mato 

 Giesta (30% de humidade) 1,25 carros 620 

 Roço (30-40% de humidade) 1 atrelado médio 2600 

 Palha a (10% de humidade) 13 fardos b 200 

 Fenoc (15-20% de humidade) 13 fardos 220 
__________________________________________________________________ 
a- Palha de centeio e milho; b- fardo de 15 kg; c- peso médio do fardo é 17 kg e o desperdício 
médio considerado foi 10%. 

 

As camas do gado são compostas por uma sucessão de camadas, que vão sendo 

acrescentadas ao longo do ano em função das condições de humidade das cortes, do 

tempo de permanência dos animais no seu interior e da precipitação. A primeira camada 

é de giesta, segue-se uma camada espessa de roço e, por fim, os agricultores costumam 

colocar uma camada fina de palha de centeio, ou, mais raramente, de milho.  

A quantidade de giesta que anualmente forra o chão da corte varia bastante 

dumas cortes para as outras, de 250 kg a 1200 kg por animal. Ela é bastante maior nas 
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mais húmidas, sobretudo naquelas em que surgem nascentes de água, já que uma das 

suas funções é a de dificultar a ascenção da humidade. A quantidade de roço também 

apresenta alguma oscilação, dependendo não só da humidade das cortes, mas também 

da quantidade de palha disponível, variando entre 1300 kg e 4400 kg por animal e por 

ano. Efectivamente, alguns agricultores, os mais idosos, possuem pouca palha ou 

mesmo nenhuma. Assim a quantidade de palha colocada nas camas variou entre 50 e 

200 kg por animal e por ano. Não existem dúvidas, porém, que a quantidade de mato 

utilizado nas camas é muito superior à de palha. Se a humidade do material indicado no 

Quadro 2 for todo referido a 10%, a proporção de mato representa 80% do total das 

camas. 

As razões subjacentes ao processo de preparação das camas, o papel 

desempenhado pelos diferentes constituintes das camas e valor que é atribuído pelos 

agricultores às diversas espécies vegetais estão mais pormenorizadamente referidas no 

relatório complementar deste. 

Os tempos necessários para se efectuar a preparação das camas e sobretudo a 

frequência com que as fases seguintes, de adição de roço e palha, são executadas 

depende muito do número de bovinos e do tamanho e número de cortes  de cada 

agricultor. No Quadro 3 estão indicados os tempos necessários para uma pessoa 

executar algumas tarefas referentes à preparação das camas e a sua frequência. 
 
Quadro 3 - Tempos gastos por uma pessoa e frequência das operações referentes à 

preparação da cama de apenas uma corte  (2-3 vacas) 
______________________________________________________________________ 
  Frequência Tempo, minutos 
 Operações média __________________________ 
 Média Variação 
______________________________________________________________________ 
Fazer a cama pela 1ª vez  
 Giesta + roço 1 vez ano-1 174 120-180 
Acrescentar as camas 
 Com roço   no Invernoa 1 vez  mês-1 18 10-30 
 Com roço  no Verãob 0,4 vezes mês-1   
 Com palhac  no Inverno 22 vezes mês-1 12 5-15 
 Com palhac no Verão 3 vezes mês-1   

______________________________________________________________________ 
a - o Inverno corresponde a cerca de 7 meses; b - o Verão corresponde a cerca de 5 meses; c - poderá 
tratar-se de roço quando o agricultor não dispõe de palha. 
 

A colocação da primeira camada de giesta é quase sempre desempenhada pelos 

homens, exigindo grande esforço físico. Os troços de giesta estão muitas vezes atados 

em molhos que pesam 15-20 kg, os quais são, por vezes, desmanchados na altura de 

serem espalhados no chão da corte. A tarefa de colocar o roço e de acrescentar as camas 

é indistintamente desempenahada por homens ou mulheres. Repare-se que a distribuição 
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da palha, embora expedita e pouco exigente em esforço, é executada quase diariamente 

durante o Inverno, porque os animais permanecem mais tempo nas cortes e entram 

muitas vezes molhados. O tempo total gasto depende obviamente do número e tamanho 

das cortes. 

 

2.3. Estrumes e outros correctivos orgânicos 
 

2.3.1. Os estrumes 

Todos os agricultores produzem dois tipos de estrume, o de bovinos e de suínos. 

Apenas 15% dos agricultores possui ovinos e/ou caprinos, portanto apenas uma pequena 

minoria dispõe de estrume de rês.  

A quantidade média de estrume de bovino produzido por animal, ao longo dum 

ano (4,9 t) foi calculda com base nos valores relativos ao estrume produzido pela 

totalidade dos animais de cada um dos 26 agricultores inquiridos. Relativamente a este 

mesmo parâmetro, publicado já no volume II deste relatório, mas obtido pela medição 

do estrume em dez cortes de Paredes do Rio, o valor obtido foi 4,8 t . 

Os estrumes de bovinos são divididos pelos agricultores em várias categorias, 

consoante o seu grau de maturação e de esmiuçamento: estrumes mal curtidos, 

medianamente curtidos, bem curtidos e, ainda, as varreduras. Em todas as cortes é 

normal encontrar todas as quatro categorias de estrumes, pois o processo de acréscimo 

das camas é permanente. Contudo, a predominância duma das categorias depende muito 

da precipitação do ano e das condições de humidade das cortes. Anos com maior 

precipitação e cortes mais húmidas originam estrumes com grau mais avançado de 

maturação. Embora metade dos agricultores considere que obtem estrumes bem curtidos 

(e a outra metade medianamente curtidos), os estrumes retirados das cortes de Paredes 

do Rio no ano de 1992 eram na sua maioria medianamente curtidos, devido à 

precipitação reduzida que ocorreu durante 1991/92. A composição das camas também 

influencia o grau de maturação dos estrumes. Os agricultores que apenas utilizam o 

mato na preparação das camas dos animais, por não disporem de palhas de cereais, 

obtêm um estrume mais bem curtido.  

Os estrumes de bovinos bem curtidos e mais esmiuçados são aplicados na 

cultura da batata. Os estrumes que apresentam troços com maiores dimensões, 

particularmente de giestas, são destinados aos terrenos de milho, isto porque os troços 

de giesta que não chegam a apodreçer dificultam o arranque mecânico dos tubérculos, 

provocando, por vezes, lesões nas batatas. 

Os estrumes mais húmidos, por exemplo os de suíno, são geralmente 

incorporados nas terras com menor capacidade de retenção de água. Enquanto que os 
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menos curtidos, por ventura mais palhosos, são incorporados nas terras mais húmidas. 

Com efeito, estes últimos apresentam um menor teor de água (38-65 %) sendo, por isso, 

destinados aos terrenos com maior capacidade de retenção de água ou, em que a posição 

topográfica propicia um maior potencial mátrico. Caso contrário, tornar-se-ia difícil a 

sua decomposição. Além disso, a elevada retenção de água pelos compostos orgânicos 

em decomposição reduziria a quantidade de água disponível para as plantas. Os 

estrumes de suínos também são muitas vezes aplicados juntamente com os de bovinos, 

nas hortas e nos terrenos de milho. 

A varreduras são um remanescente dos estrumes de bovinos. As varreduras do 

pátio encontram-se depositadas nos pátios das casas e resultam da mistura de resíduos 

de plantas com dejectos sólidos e líquidos. Existem, ainda, as varreduras do fundo da 

corte, que são os resíduos que se encontram agarrados ao chão das cortes. Estes devem-

se ao pisoteio dos animais, que provoca o desprendimento das folhas ou dos limbos dos 

componentes do roço, que por sua vez atravessam a camada de giesta e se acumulam no 

fundo das cortes, desempenhando a função de ensopar o excesso de dejectos líguidos 

que são drenados para o chão da corte.  

As varreduras constituem um tipo de estrume que se apresenta bem curtido e 

muito esmiuçado, sendo, por estas razões, muito apreciado pelos agricultores. Todavia 

rareia. As varreduras  costumam ser acumuladas a um canto até serem utilizadas. Os 

agricultores reservam-nas, em geral, para as aplicar nos lameiros de feno. O apreço 

revelado pode atribuir-se ao facto de ser um material que se apresenta em geral pouco 

húmido, fácil de esboroar e, portanto, fácil de espalhar. As varreduras, além de 

aumentarem a produtividade da erva, também melhoram a sua composição vegetal, 

promovendo o aparecimento mais frequente de espécies com maior valor nutritivo, 

particularmente as leguminosas. 

Apesar de, e como referimos anteriormente, haver muito poucos rebanhos de 

rês, o estrume de ovinos/caprinos é muito apreciado, por possuir qualidades diferentes 

dos outros estrumes. Sendo pequeno o número de cabeças de ovinos e caprinos, todos 

estes animais pernoitam nas mesmas cortes, não havendo pois qualquer separação de 

estrumes. No caso de alguns agricultores de Paredes do Rio o número de cabeças de 

ovinos e caprinos é tão reduzido que estes animais pernoitam em cortes de bovinos, 

ficando os estrumes destes e daqueles misturados. O estrume de rês  é, geralmente, 

misturado com o de bovinos e são aplicados nos terrenos destinados ao milho, às 

hortícolas e muito raramente nos de batata. São geralmente seleccionados os terrenos 

mais húmidos, e nunca são incorporados nos terrenos com baixa capacidade de 

armazenamento de água, porque "queima o renovo" e "seca a terra". Efectivamente, o 

seu baixo teor de água, 57%, é muito inferior ao dos estrumes bem curtidos, 73% 

(Portela et al., 1994), o que diminuiria muito a água disponível para as plantas. É 
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reconhecida nos estrumes de ovinos/caprinos a capacidade de elevar a temperatura do 

solo, o que o torna apreciado para ser utilizados nas culturas Outono-Invernais, como os 

lameiros e o centeio. 

 

2.3.2 Estrume compostado nas estrumeiras 

Um terço dos agricultores prepara em certas parcelas, fora das cortes, ao ar livre, 

e sem presença directa dos bovinos, um outro tipo de estrume. É o estrume preparado 

nas estrumeiras, por compostagem. Embora utilizando os mesmos substractos, a 

proporção de mato e dejectos é diferente, como são diferentes as condições de 

fermentação, dando origem a um correctivo orgânico com qualidade inferior ao do 

estrume produzido nas cortes. 

Em geral a preparação destes estrumes tem a ver com a pequena dimensão das 

cortes ou com o seu número reduzido. De facto, a espessura que o esterco atinge dentro 

dalgumas cortes impede a permanêcia do gado no seu interior e alguns agricultores, por 

não disporem de mais cortes, têm necessidade de retirar grande parte ou a totalidade do 

estrume para poderem colocar novas camadas de roço. O esvaziamento das cortes 

também é sentida como obrigatória sempre que uma vaca aborta ou morre por doença. 

O estrume retirado das cortes é transportado para as parcelas que irão ser 

estrumadas. Aí é preparada a chamada moreia do estrume. Trata-se do empilhamento de 

camadas de roço, ao qual se acrescenta, por vezes, alguma giesta, alternadas com o 

esterco. A proporção utilizada é de dois reboques de roço para um reboque de esterco. 

A última camada é sempre de esterco. A preparação das estrumeiras inicia-se, em geral, 

em Novembro-Dezembro, para que decorra o tempo suficiente para se dar a 

decomposição do mato. Nos anos mais secos alguns agricultores regam-nas, para que o 

estrume fique mais bem curtido. Estas pilhas são deixadas em fermentação, a 

descoberto, até à altura do estrume ser espalhado, em Abril-Maio. 

No passado, esta prática ajudou a resolver alguns problemas, nomeadamente a 

escassez de estrume e a de mão de obra. Na época em que houve maior incentivo à 

produção da batata, houve um aumento das áreas semeadas e um acréscimo de 

necessidade de estrume. O facto das estrumeiras serem preparadas fora do pico de 

trabalho agrícola, assim como a sua localização nas próprias parcelas a estrumar, não 

implica um acréscimo significativo de mão de obra. Na altura em que é necessário 

estrumar as terras o esterco já se encontra empilhado nas parcelas. São escolhidas as 

menos acessíveis ou as mais distantes da aldeia. Depois do roço cortado, durante o 

Inverno, ele é directamente transportado do baldio para os terrenos a estrumar na 

Primavera. 
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Apesar deste processo de compostagem aumentar bastante a quantidade de 

correctivo orgânico disponível, os agricultores atribuem a este esterco uma menor 

qualidade fertilizante, em parte relacionada com o facto de ser " mais frio " do que o 

saído directamente das cortes. O seu valor fertilizante inferior é devido não só a uma 

maior proporção de camas relativamente aos dejectos, mas também porque ocorrerão 

perdas significativas de nutrientes, quer por lixiviação, quer por volatilização. 

 

2.3.3. A água de surro 

A água de surro (ou xurro) é um outro remanescente, neste caso dos dejectos 

sólidos e líquidos dos animais, depositados nos caminhos. Após chuva intensa as águas 

de escorrimento superficial são aproveitadas para arrastar aqueles dejectos e são 

desviadas para as hortas e lameiros junto aos caminhos. Esta tarefa é percepcionada 

como uma forma de limpar os caminhos junto às habitações e de aproveitar um recurso 

disponível: "o esterco não pode ficar nos caminhos públicos, é preciso tornar a água 

para dentro, toda a gente o aproveita". De facto, 87% dos agricultores diz efectuar esta 

operação de "virar a água para os lameiros". 

Os agricultores reconhecem que água de surro tem efeito no crescimento das 

pratenses dos lameiros de feno. Os lameiros que ficam nas cotas mais baixas benificiam 

mais destas águas. Conforme depoimento de alguns agricultores, "aonde chega aquela 

água a erva conhece-se". 

 

3. A estrumação 
 

3.1. Recolha e aplicação do estrume 

A operação de recolha do estrume, isto é, o carregamento dos carros de bois ou 

atrelados, é particularmente laboriosa e penosa. As tarefas relativas ao carregamento são 

desempenhadas em grande parte pelos homens. A maioria das cortes tem uma entrada 

estreita e um tecto baixo, não permitindo a entrada dum carro de bois ou dum atrelado. 

O estrume é geralmente transportado para fora da corte com uma forquilha e depositado 

em montes, e só depois é que se carregam os carros ou atrelados. Quando se trata de 

carregar um carro de bois, o trabalho é executado muitas vezes pelas mulheres. 

Enquanto elas carregam os carros, os homens transportam-nos e espalham o estrume nas 

parcelas. Mas a tarefa de carregar um atrelado exige uma participação ainda mais 

elevada de mão de obra masculina. Neste caso, as mulheres apenas acomodam o 

estrume no interior dos atrelados. Porém, há mulheres que também já executaram a 

tarefa de carregar um atrelado, mas não deixam de mencionar que se trata dum trabalho 

penoso. Por vezes, o estrume das cortes encontra-se muito comprimido tornando se 
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difícil destacá-lo da pilha. Este trabalho é tido como violento e nesta situação é sempre 

um homem que executa o trabalho, transportando o estrume para a um monte junto à 

porta da corte, e uma outra pessoa carrega-o para o carro de bois ou atrelado.  

A selecção das várias categorias de estrume é geralmente feita na altura em que 

se carrega o atrelado de acordo com as terras ou culturas a que se destina, podendo ser 

retirado da pilha em camadas ou em fatias. Por exemplo a giesta que se encontra no 

fundo da corte não é misturada com o restante mas reservado para as terras de milho. O 

mesmo acontece com as varreduras, que são deixadas para o fim, depois de todo o 

estrume ter sido retirado. 

No Quadro 4 estão indicados os tempos médios de algumas operações relativas 

ao carregar do estrume, transporte e espalhamento. O tempo e a frequência com que 

algumas tarefas são executadas depende muito do número de bovinos de cada 

agricultor, da sua idade, da posse ou não de tractor e atrelado e, ainda, dos acessos. 

Repare-se que o carregamento dum atrelado é uma operação extremamente morosa. Em 

geral é efectuada por 4-5 pessoas e exige de alguns elementos um esforço elevado, 

sobretudo a colocação do estrume no atrelado, já que este está sempre a uma altura 

considerável do chão. Contudo, o tempo de transporte é significativamente diminuído 

quando comparado com o carro de bois, uma vez que se transporta cinco vezes mais 

estrume. O carregamento dum carro de bois tem a vantagem de poder ser executado por 

apenas uma pessoa, que é frequentemente uma mulher, como referimos. Porém, o 

tempo que demora a carregá-lo depende bastante da idade do agricultor. Enquanto um 

jovém pode fazê-lo em meia-hora um agricultor idoso demora duas horas.  

 
Quadro 4 - Tempos gastos em diversas operações relativas à estrumação 

__________________________________________________________________ 
 Operações Valor médio (horas) Variação (horas)  
__________________________________________________________________ 
 Carregar o estrume - 2 pessoas 

 1 carro de estrume (500 kg) 0,6 0,25-1  
 1 atrelado de estrume (2500 kg) 4,3 3-6  

 Transportar o estrume - 1 pessoa 

 1 carro de estrume (500 kg) 0,8 0,25-1  
 1 atrelado de estrume (2500 kg) 0,4 0,25-1  

 Espalhar e enterrar o estrume - 2 pessoas 

 1 carro de estrume (500 kg) 2,3a 1-4  
 1 atrelado de estrume (2500 kg) 2,3b 1-3  
__________________________________________________________________ 
a - enterrado com charrua puxada com vacas; b- enterrado com grade atrelada ao tractor. 
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A operação de transporte do estrume depende muito dos acessos até às parcelas. 

O tempo gasto e a utilização ou não do tractor com atrelado depende dos declives e 

estado dos caminhos, mas também da distância entre os muros. Estes muitas vezes 

impedem a passagem dum atrelado. 

Não existe equipamento para o espalhamento do estrume. Este é despejado em 

montículos e posteriormente espalhado com forquilha e enterrado com grade acoplada 

ao tractor, ou com charrua puxada com vacas. Atente-se (Quadro 4) que o tempo 

necessário para espalhar e enterrar um carro de 500 kg de estrume puxado a vacas é 

quase o mesmo para a operação idêntica, mas agora com tractor e para uma quantidade 

cinco vezes superior àquela. 

O enterramento do estrume é uma operação que só é executada quando um certo 

número de parcelas está pronta para a operação ser realizada, para que não seja 

necessário engatar e desengatar muitas vezes a grade ou a charrua. Assim, o estrume 

espalhado sobre as parcelas pode demorar algumas horas ou dias até ser enterrado. A 

maioria dos agricultores tenta enterrar o estume dentro dum prazo relativamente curto 

após o seu transporte para a parcela, contudo alguns têm que esperar dias até que essa 

oportunidade surja. No ano de 1992 os agricultores de Paredes do Rio apenas 

conseguiram enterrar o estrume dentro dum prazo de 6 h em 50% das parcelas. Nas 

restantes foi incorporado após 1 dia, havendo alguns casos em que aquele período 

ascendeu a 2 semanas. Contudo, todos os agricultores reconhecem que é conveniente o 

seu enterramento imediato, não só porque o estrume exposto ao ar perde qualidades 

fertilizantes, mas também porque desidrata. A perda de água torna mais difícil a sua 

decomposição, diminuindo, também, a água disponível para as plantas. As afirmações 

seguintes são vulgarmente ouvidas aos agricultores: " se o esterco estiver muito tempo 

em montes perde a vitamina e também seca " ou " o esterco deve ser logo enterrado 

porque assim leva o fresquinho e aquela doçura da corte " ou, ainda " enterra-se logo, 

pois aquece a terra rapidamente e o renovo medra mais ". 

Quando os agricultores dispõem de tractor a operação de enterramento é quase 

sempre feita dentro dum prazo relativamente curto. Se utilizarem carros de bois esta 

tarefa é mais demorada, atrasando assim todo o trabalho de enterramento. Por vezes, o 

período de espera é bastante grande, 1-2 semanas, porque é necessário aguardar que a 

ferrã seja cortada, ou ainda devido à ocorrência de precipitação, que obriga também a 

um compasso de espera. Em geral o enterramento do estrume feito com o tractor é 

executado simultaneamente com a lavoura de plantação da batata, razão porque pode 

obrigar, por vezes, a um período de espera até que surja a oportunidade de plantar 

também a batata. 
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3.2. Culturas estrumadas 

No Quadro 5 são apresentados os resultados da inquirição realizada em Paredes 

do Rio, respeitante à estrumação das diversas culturas. Indicam-se quais as culturas 

estrumadas, frequência com que é realizada a estrumação e quantidade média do 

estrume aplicado. 

 
Quadro 5 - Frequência da estrumação e quantidade média de estrume aplicado em 

diferentes culturas 
____________________________________________________________________ 

  % das respostas Quantidade de estrumea 
 Culturas ________________________________ ____________________ 

  Sempre Irregular Nunca t ha-1 
____________________________________________________________________ 
 Batata 100 0 0 21 
 Milho 100 0 0 20 

 Centeiob 0 0 100 - 

 Centeioc 19 35 46 4d 
 Ferrã 0 0 100 - 

 Hortae 100 0 0 - 

 Lameiros de erva 18 18 64 7d 
 Lameiros de feno 17 35 48 0,2 

 Lameiros de pastoe 5 14 82 - 
____________________________________________________________________ 
a- médias ponderadas; b- na rotação com a batata; c- na rotação centeio/alqueive; d- a aplicação 
irregular do estrume foi distribuída por 2 anos e os zeros foram incluídos na média; e- os 
agricultores não conseguiram especificar qual a quantidade aplicada por esta ser muito irregular. 

 

Como se pode observar, a batata, o milho e as hortas são sempre estrumadas. A 

ausência de informação relativamente às hortas deve-se à dificuldade na obtenção da 

informação. Apenas um pequeno número agricultores tem horta, as suas dimensões são 

reduzidas e os quantitativos aplicados não são fixos. Durante o ano de 1991/92, das 83 

parcelas de batata sobre as quais incidiu a inquirição, 7 não foram estrumadas. Estas 

sete parcelas foram excluídas da média, uma vez que eram atípicas, por não estarem 

implantadas no que geralmente se considera terreno arável. Tratam-se de lameiros que 

foram lavrados (os chamados lameiros virados) para produção de batata de semente, a 

qual não se destina a venda, mas para as sementeiras do ano seguinte. Estes terrenos 

encontram-se bastante isentos de nemátodos e portanto mais apropriados para batata de 

semente. Nestes casos nunca são estrumados. 

Os estrumes de bovinos bem curtidos e com maior grau de fragmentação são 

destinados à cultura da batata. Uma vez que o enterramento do estrume se realiza em 

simultâneo com a lavoura de plantação da batata, os agricultores procuram evitar o 

estrume menos curtido ou que apresente troços de grandes dimensões. Estes dificultam 
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o enterramento dos tubérculos e tornam mais imperfeita a cama da "semente". Os troços 

de maiores dimensões são geralmente caules de giesta que não chegaram a decompôr-

se, sendo reservados para os terrenos de milho. A predominância de giesta nos estrumes 

confere-lhes um valor fertilizante superior, particularmente no que se refere ao teor de 

azoto (cfr. Quadro 5, Portela et al., 1994). Como se pode observar, nos Quadros 5 e 6, a 

fertilização do milho reduz-se quase só à estrumação. Os atributos do estrume com 

domínio de giesta estão bem ilustrados em expressões como: "a giesta sete anos lhe 

presta" ou "com a giesta é pão pela testa". Nos terrenos de milho e nas hortas são 

também utilizados estrumes de suínos e de rês, quando existem. 

O centeio entra quase sempre na rotação com a batata, beneficiando do estrume 

que é aplicado nesse mesmo ano. A ferrã, que segue o centeio, também nunca é 

estrumada. Embora em reduzido número, existem algumas terras "centeeiras" onde o 

centeio é feito de dois em dois anos ficando o terreno em pousio no resto do tempo. 

Neste caso, alguns agricultores (19%) efectuam sempre a estrumação, ficando esta um 

pouco dependente da disponibilidade de estrume para 35% dos agricultores. Os que 

dispõem de estrumes de rês também o usam nas terras "centeeiras". 

Nos lameiros aplicam-se estrumes bem curtidos de bovinos e as varreduras. 

Estas são quase sempre destinadas aos lameiros de erva e de feno. A escassez de 

estrume faz com que a maioria dos agricultores não estrume os lameiros, e quando isso 

é possível a aplicação é bastante irregular no espaço e no tempo. Os lameiros de pasto 

só excepcionalmente são estrumados, apenas um agricultor diz fazê-lo.  

 

3.3. Estrumação versus adubação 

No Quadro 6 estão indicados as adubações médias das diversas culturas 

realizadas em Paredes do Rio. A ausência de dados referentes a algumas culturas deve-

se à dificuldade que os agricultores manifestaram em fornecer valores quantitativos. A 

frequência irregular de aplicação de adubo, e o facto da adubação depender das sobras 

provenientes da batata ou do centeio, ou ainda da estrumação realizada, tornou difícil a 

sua estimativa.  

Estes valores obtidos mostram claramente que, à excepção da batata, a aplicação 

de adubos é bastante reduzida e irregular. Comparando estes valores com os do Quadro 

8 observa-se que estão dum modo geral abaixo do realizado noutras aldeias do Alto 

Barroso. Por exemplo, na cultura da batata a adubação média fica bastante aquém do 

valor observado no sistema extensivo de carne (741 kg ha-1 de composto 7.14.14). 

A adubação do centeio raramente ocorre quando este é inserido dentro da 

rotação com a batata. Quando fora dessa rotação, a aplicação dum adubo azotado de 
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cobertura, na Primavera, depende muito da precipitação ocorrida durante o período de 

Outono-Inverno. Invernos pouco chuvosos levam, frequentemente, à sua suspensão. 

 

Quadro 6 - Frequência da adubação e quantidade média de adubo e de nutrientes 
aplicados em diferentes culturas 

____________________________________________________________________________________ 

  % das respostas Aduboa N P2O5 K2O 
Culturas __________________________ ____________ _______________________ 
  Sempre Irregular Nunca kg ha-1 kg ha-1  
____________________________________________________________________________________ 

Batata 100 0 0 469b 33 66 66 

Milho 15 39 46 34c 6 5 1 

Centeiod 8 25 67 - 

Centeioe 20 64 16 66f 14 - - 
Ferrã 0 37 63 - 
Horta - - - - 
Lameiros de erva - - - - 

Lameiros de feno 77 19 4 90c 13 5 1 
Lameiros de pasto 8 0 92 - - - - 
____________________________________________________________________________________ 
a- médias ponderadas e no caso da a aplicação irregular de adubo, este foi distribuído por 2 anos e os 
zeros também foram incluídos na média; b- composto 7.14.14; c- nitroamoniacal 20,5%, superfosfato 
18% ou composto 7.14.14; d- na rotação com a batata; e- na rotação centeio/alqueive; f- nitroamoniacal 
20,5%. 

 

A adubação dos lameiros de feno, embora em quantidade reduzida, apenas 13 kg 

ha-1 de N em média, é realizada por quase todos os agricultores, em geral com um de 

nítrico-amoniacal ou com uma mistura deste com superfosfato ou, ainda, com adubo 

excedente da batata. Apenas uma minoria dos agricultores de Paredes do Rio faz a 

adubação do milho, dependendo esta das sobras de adubo das culturas da batata e do 

centeio. 
 
4. Fertilização nos sistemas agrários do Alto Barroso 
 
4.1 Estrumação versus adubação 

A diversidade dos sistemas de agricultura locais, evidenciada no PDAR 

(Bernardo et al.,1992) e por Cristóvão et al. (1993), revela-se não só nas diferentes 

orientações produtivas e graus de especialização, mas também no aproveitamento de 

recursos endógenos e exógenos. Um destes recursos endógenos é justamente o estrume, 

e um dos exógenos os adubos. Vejamos, em seguida, quais as diferenças mais evidentes 

quanto à prática da fertilização nos diversos sistemas agrários. Com efeito, os autores 

referidos identificaram quatro sistemas distintos: dois sistemas leiteiros, um intensivo e 

outro extensivo e dois sistemas orientados para a produção de carne, igualmente um 

intensivo e outro extensivo. No Quadro 7 estão indicadas algumas características dos 

diversos sistemas agrários, aquelas que parecem mais relevantes para a compreensão 

das opções relativas à fertilização. Passemos agora a observar qual a prática de 
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fertilização nos diversos sistemas agrários. Assim, no Quadro 8 estão indicados os 

consumos médios de estrume e adubos nas diversas culturas em cada um dos sistemas 

agrários. 

Às culturas sachadas, batata e milho, são aplicadas quantidades significativas de 

estrume, não existindo diferenças acentuadas entre os diversos sistemas agrários. Nos 

sistemas leiteiros, onde foram introduzidos os prados temporários, são efectuadas níveis 

de estrumação semelhantes aos das culturas sachadas. Repare-se que nos lameiros são 

aplicadas quantidades reduzidas de estrumes, tendo sido totalmente substituídos pelo 

chorume nos sistemas leiteiros mais intensivos. A aplicação de estrume nos lameiros, 

em particular nos lameiros de pasto, depende muito da satisfação em primeiro lugar das 

necessidades de estrumação das culturas sachadas. Só depois, em caso de haver 

excedente, é que aqueles são contemplados.  

Uma observação atenta do Quadro 8 revela, porém, algumas diferenças que 

convém referir. Por exemplo, se compararmos os dois sistemas leiteiros entre si 

verifica-se que nos sistemas leiteiros extensivos são utilizadas menores quantidades de 

estrume no milho e nas culturas sachadas, mas, por outro lado, o estrume é incorporado 

nos prados de feno e pasto. Sendo o estrume um factor escasso, é mais equitativamente 

distribuído pelas várias culturas, e a fertilização é depois completada com níveis mais 

elevados de adubação no caso dos prados. Como se pode observar no Quadro 7, a 

utilização do baldio no sistema leiteiro extensivo é maior, não dispensando contudo a 

intensificação forrageira através da introdução de milhos híbridos e dos prados 

temporários. Estes, porém, só foram adoptados pelos maiores produtores.  

 
Quadro 7 - Algumas características dos sistemas agrários 

____________________________________________________________________________________________ 
Características Leite intensivo Leite extensivo Carne intensivo Carne extensivo 
____________________________________________________________________________________________ 

Encabeçamentoa 1,2 0,7 1,4 0,8 

Orientação leiteira (%)b 99 70 8 2 

Nº de bovinos 24,0 6,5 13,9 8,3 
Nº de ovinos 0,0 5,5 44,4 6,3 
Nº de caprino 0,0 5,9 28,0 8,7 
Nº de suínos 1,8 3,1 4,3 2,8 

SAU (ha) 23 12 12 12 

Área de batata (ha) 1,6 1,7 1,3 0,7 
Área de batata (%) 7 14 11 6 
Área de lameiros (%) 33 43 77 52 

Prados temporários (%)c 83 43 18 4 

Milho-silagem (%)d 100 50 6 12 

Pastoreio no baldio (h dia -1) 0,7 2,5 6,2 5,1 
____________________________________________________________________________________________ 

a - cabeças normais por hectare; b - percentagem de vacas turinas em realção ao número de cabeças 
normais na exploração; c - percentagem de agricultores que introduziram prados temporários na sua 
exploração; d - percentagem de agricultores que introduziram o milho híbrido para silagem na sua 
exploração. 
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Quadro 8 - Consumo de estrumes e adubos nos diversos sistemas agrários 
______________________________________________________________________ 
 Leite intensivo Leite extensivo Carne intensivo Carne extensivo 
Culturas _____________ _____________ _____________ _____________ 
 Estrume Adubo Estrume Adubo Estrume Adubo Estrume Adubo 
 t ha-1 kg ha-1 t ha-1 kg ha-1 t ha-1 kg ha-1 t ha-1 kg ha-1 
______________________________________________________________________ 
Batataa 27 833 24 857 29 626 27 741 

Milhoa 28 608 23 396 25 127 24 169 

Centeiob - 175 - 141 - 84 - 58 

Prados temporáriosc 30d 280 24 300 - - - - 

Lameiros de fenoc 0d 160 8 266 9 159 6 129 
Lameiros de pastoc 0d 83 5 237 1 100 1 96 
______________________________________________________________________ 
a- o adubo mais utilizado é o composto 7.14.14 e raramente o 10.10.10; b- incluído na rotação com a 
batata, sendo o adubo utilizado o nítrico-amoniacal 20,5%; c- o adubo mais utilizado é o o nítrico-
amoniacal 20,5%; d- beneficiam da aplicação de chorume. 
 

No domínio da fertilização, a grande diferença entre os sistemas agrários reside 

no nível das adubações. Com efeito, as adubações nos sistemas leiteiros são bastante 

mais elevadas do que nos sistemas orientados para a produção de carne. A cultura da 

batata é aquela em que as adubações mais se aproximam. São aplicados cerca de 850 kg 

ha-1 de composto 7.14.14 nos sistemas leiteiros e 700 kg ha-1 nos sistemas orientados 

para a produção de carne.  

Quando se trata de produção forrageira (milho, prados temporários e lameiros) e 

da cultura do centeio, os níveis de adubação são muito superiores nos sistemas leiteiros. 

Nestes, a introdução de milhos híbridos para silagem (Quadro 7) justifica o maior nível 

das adubações, 450 kg ha-1 de composto 7.14.14, enquanto que nos sistemas orientados 

para carne esse valor é cerca de 150 kg ha-1, um terço daquele. Repare-se que uma 

maior orientação leiteira (Quadro 7) também está relacionada com utilização de milho 

híbridos e, naturalmente, com o nível das adubações, cerca de 600 kg ha-1 contra 400 kg 

ha-1 nos sistemas intensivos e extensivos, respectivamente.  

O diferente uso do baldio nos diversos sistemas agrários está, em grande parte, 

relacionada com as diferentes opções de intensificação forrageira. Como se observa no 

Quadro 7, o gado dos sistemas leiteiros faz muito menor uso da pastagem do baldio, e é 

máxima nos sistemas intensivos de carne, com uma média anual de 6,2 horas por dia. A 

maior utilização do baldio está naturalmente relacionada com a menor adopção dos 

milhos híbridos nestes sistemas. Muitos agricultores justificam esta opção, atribuindo 

não só às condições climáticas adversas para a produção de milhos híbridos, os quais 

precisam dum período mais longo de maturação, mas também à ocorrência, em certos 

locais, de baldios com boas qualidades forrageiras, que de outro modo seriam 

desaproveitados.  

Enquanto as adubações dos prados naturais são mais elevadas e frequentes nos 

sistemas leiteiros extensivos, substituídas em parte pelo chorume nos leiteiros 
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intensivos, os níveis das adubações são extremamente reduzidos e irregulares nos 

sistemas orientados para a carne. Contudo, muitos agricultores utilizam soluções 

alternativas como forma de aumentar a produtividade dos prados naturais sem 

recorrerem à fertilização directa, mas integrando-os no sistema de cultivo. Durante 

alguns anos são cultivados, em geral com centeio, e depois transformados de novo em 

lameiros, sendo eventualmente semeados.  

Embora as adubações efectuadas na cultura do centeio sejam modestas e se 

reduzam à aplicação de azoto, elas são igualmente mais elevadas nos sistemas leiteiros, 

cerca de 150 kg ha-1 de nitrato de amónio, e apenas 70 kg ha-1 nos sistemas orientados 

para a produção de carne.  

No Quadro 9 estão indicadas as quantidades de elementos fertilizantes, 

determinados com base nas estrumações e adubações médias efectuadas nos diversos 

sistemas agrários (Quadro 8) na terra arável. Para o cálculo dos nutrientes veiculados 

pelo estrume tomou-se a composição dum estrume composto por 50% de estrume bem 

curtido e 50% de estrume medianamente curtido, já que dum modo geral os estrumes se 

apresentaram com menor grau de maturação durante o ano de 1991/92 (Portela et al. 

1994).  
 
Quadro 9 - Estimativas da quantidade de nutrientes (kg ha-1) veiculados pelos adubos e 

pelo estrume no terreno arável dos diferentes sistemas agrários 
_____________________________________________________________________ 
 Leite intensivo Leite extensivo Carne intensivo Carne extensivo 
Culturas _____________ ____________ _____________  ____________ 
 N Pa Kb N P K N P K N P K 
____________________________________________________________________ 
Batata 
Adubo  58 124 124 60 120 120 44 88 88 52 104 104 
Estrume c 211 76 251 187 67 223 226 81 270 211 76 251 
Total 269 200 375 247 187 343 270 169 358 263 180 355 
 
Milho  

Adubo  43 85 85 28 55 55 9 18 18 12 24 24 
Estrume c 218 78 260 179 64 214 195 70 233 187 67 223 
Total 361 163 345 307 119 269 204 88 251 199 91 247 
 

Centeio  

Adubo 36 - - 29 - - 17 - - 12 - - 
 
Prados temporários  

Adubo  57 - - 62 - - - - - - - -

  
Estrume  234 84 279 187 67 223 - - - - - - 
Total 291 84 279 249 67 223 - - - - - -
_____________________________________________________________________ 
a - expressos em P2O5; b - expressos em K2O ; c - considerou-se para o cálculo que o estrume era 
composto por quantidades iguais dum estrume bem curtido e dum estrume medianamente curtido 
(Portela et al., 1994), isto é com uma composição média de 0,78% de N, 0,28% de P2O5 e 0,93% de 
K2O. 
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Como se pode observar no Quadro 9, apesar da substituição parcial dos estrumes 

pelos adubos, a quantidade de nutrientes fornecida às culturas pelos adubos é significa-

tivamente menor que a fornecida pelos estrumes, com excepção do fósforo. Por 

exemplo, nos sistemas orientados para a produção de carne, e tendo em conta a rotação 

bienal batata+centeio+ferrã, as percentagens das entradas de macronutrientes principais 
(N - P2O5 - K2O) na forma de adubos são de 22% - 56% - 30%, enquanto que nos siste-

mas leiteiros esses valores vão para 35% - 45% - 30%, mas agora para a rotação de 

quatro anos, batata+centeio+2 anos de prado temporário. Repare-se que a percentagem 

de entradas de azoto é ligeiramente maior nos sistemas leiteiros.  

As duas principais variáveis utilizadas para diferenciar os sistemas agrários, 

densidade de cabeças normais por hectare e orientação leiteira, são relevantes na 

distinção das práticas agrícolas relativas à reprodução da fertilidade do solo. Assim, no 

Quadro 10 procurou-se, através da análise de componentes principais, determinar em 

que medida estão relacionadas as estrumações e adubações com a orientação da 

produção.  
 

Quadro 10 -  Parâmetros mais relevantes na composição dos factores principais 
_________________________________________________________________ 
 Factor 1 Factor 2 

_________________________________________________________________ 
Encabeçamento 0,79 - 0,08 
Orientação leiteira  - 0,32 0,67 
Estrumação a 0,71 0,42 
Adubação b - 0,79 0,28 

_________________________________________________________________ 
a- foi utilizado um factor que teve em conta a frequência da estrumação e quantidades aplicadas 
por ha; b- foi utilizado um factor que teve em conta a frequência da adubação e quantidades 
aplicadas por ha 

 

Podemos ver que o encabeçamento está positivamente associado ao factor 1, 

enquanto que a orientação leiteira lhe está negativamente associada. Então, podemos 

dizer que a orientação para a produção de carne está associada ao factor 1 e a orientação 

leiteira está associada ao factor 2. Deste modo, como se observa no Quadro 10, a 

produção de carne está positivamente relacionada com a estrumação e negativamente 

com a aplicação de adubos. Não é tão clara qualquer tendência ligada ao factor 2 

embora se aperceba que se associa positivamente com a estrumação e com a adubação. 

De facto, os agricultores das explorações com maior orientação leiteira, não tendo 

abandonado as estrumações nas culturas tradicionais da batata e milho, aplicam muito 

maior quantidade de adubos do que os produtores de carne, particulamente na produção 

forrageira, no milho-silagem, prados temporários e/ou lameiros. Os produtores 

intensivos de leite, apesar de disporem de elevadas quantidades de chorume, consideram 

a produção de estrume como inevitável, como se verá adiante no item 4.2. Com efeito, a 
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intensificação forrageira, através da introdução de milho híbridos para silagem e a 

introdução de prados temporários, fez aumentar as necessidades de estrume, já que a 

aplicação exclusiva de chorumes não é satisfatória relativamente aos níveis de 

produtividade a alcançar. O mesmo não acontece nos lameiros, em que o efeito positivo 

do chorume e algum suplemento de adubos nitríco-amoniacais, dispensam a aplicação 

de estrumes.  

 

4.2. Introdução do chorume no Barroso 

A introdução do chorume nos sistema de agricultura do Barroso está 

inteiramente associada ao advento, na região, de modernas unidades de produção 

leiteira, localmente designadas por vacarias. Estas unidades usam o sistema de 

estabulação presa. Os animais deitam-se sobre o cimento ou, nalguns casos, sobre 

tapetes de borracha. Alguns agricultores dizem aplicar uma fina camada de palha 

durante a época mais fria do ano, como forma de aumentar o conforto dos animais. Os 

dejectos são retirados por lavagem com água. Esta mistura, associada a restos de 

alimento e, por vezes, restos de palha, constitui o chorume, que é acumulado numa 

fossa. 

O chorume passou a ser utilizado nas culturas mais importantes praticadas na 

região; em algumas, como os lameiros e prados temporários, substituindo quase na 

íntegra o esterco tradicional, noutras, como a batata, milho e centeio, é aplicado em 

complementariedade com o estrume(2). A opinião dos agricultores que usam o chorume 

como fertilizante aponta no sentido de este ter efeitos particularmente positivos nos 

lameiros e nos prados temporários(3). No que respeita às culturas semeadas, batata, 

milho e centeio, é opinião generalizada entre utilizadores e não utilizadores, de que o 

chorume não substitui a estrumação e referem que " a terra precisa de comer e chorume 

não dá a alimentação  que o esterco dá ". Efectivamente, os agricultores reconhecem no 

chorume características muito mais próximas dos adubos que do estrume. 

Atendendo ao facto de a aplicação de chorume estar ainda numa fase 

experimental na região, julgamos conveniente apontar alguns desvios ao 

comportamento generalizado acima descrito. O primeiro diz respeito aos prados 

temporários. Dissemos acima que os agricultores reconhecem os efeitos positivos do 

chorume nesta cultura, contudo, aquando da instalação, continuam a incorporar o 

esterco tradicional, à semelhança do que acontece com as culturas sachadas. O segundo 

desvio, consiste na aplicação de chorume ao centeio e ferrãs. Alguns agricultores que 

experimentaram aplicar chorume a estas culturas registaram resultados muito 

compensadores. Um agricultor realizou mesmo um certo ensaio e afirmou: "fiz uma 

experiência com uma folha de centeio que dividi em duas partes, uma levou estrume, a 

                                                 
(2) As quantidades aplicadas na batata e milho híbrido são de 30-40 m3 ha-1 e as de estrume são quase as 
mesmas que as utilizadas pelos produtores intensivos de carne 
(3) O valor médio é de 28 m3 ha-1 nos prados temporários é 23 m3 ha-1 nos lameiros 
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outra levou chorume, e deu melhor nesta". Outro refere, ainda, que obteve bons 

resultados aplicando o chorume na Primavera ao centeio, em substituição do adubo de 

cobertura nítrico-amoniacal.  

Nas culturas sachadas e hortícolas é, como vimos, reconhecida a necessidade de 

utilização de estrume. Por esta razão a maioria dos agricultores tem procurado soluções 

diversas. Uns mantêm algumas cortes tradicionais apenas com o objectivo de disporem 

de mais estrume. Outros, 5 dos 12 agricultores de Montalegre que possuem vacarias, 

têm um parque ao ar livre, adjacente à vacaria, onde os animais permanecem durante 

uma parte do dia. Outros, ainda, possuem um parque à entrada da sala de ordenha, onde 

os animais aguardam a vez. Estes parques, sobre terra batida, têm o solo coberto de 

mato (giesta e roço). Apenas se mediram as áreas de três desses parques, que variaram 

entre 36-260 m2. A quantidade de estrume produzida num ano variou entre 5-125 t. Um 

dos agricultores, que obtem grande quantidade de estrume num destes parques, mantém 

os animais neste recinto 24 horas por dia durante quatro meses. Um outro agricultor fez 

numa das sua parcelas compostagem do mato. Empilhou num lameiro plantas 

espontâneas deixando-as em decomposição durante um ano. Este composto foi utilizado 

na estrumação de terrenos destinados ao milho. 

A construção dos parques junto às vacarias só tem sido efectuada após o 

licenciamento das vacarias pelos serviços da Divisão de Higiene e Saúde Veterinárias 

de Chaves. Estes serviços consideram que este procedimento ou a colocação de camas 

nas vacarias é anti-higiénico. Dois agricultores, que construíram destas vacarias, e que 

tentaram uma solução alternativa, que foi a de cobrirem o chão com palha e mato, só 

conseguiram que a sua obra fosse licenciada após terem retirado as camas dos animais. 

Após o licenciamento da obra voltaram a colocar o mato ou a construir o parque.  

Todos os agricultores inquiridos referem que o sistema de recolha do chorume 

não funciona de forma conveniente. Os dejectos sólidos são muito dificilmente 

canalizados para a fossa e esta fica rapidamente saturada devido à necessidade de 

lavagens frequentes. Alguns agricultores chegam mesmo a separar os dejectos sólidos, 

que são retirados com uma pá frontal acoplada ao tractor, transportados para fora da 

vacaria e acumulados ao ar livre, completamente expostos. Os dejectos sólidos, 

juntamente com alguma palha ou feno deixados pelos animais, são aplicados na cultura 

da batata ou milho. 

Devido ao funcionamento deficiente do sistema de drenagem dos dejectos para a 

fossa, a situação mais corrente é a dos dejectos líquidos correrem para a fossa, enquanto 

que os sólidos se vão acumulando no chão da vacaria ou no canal de drenagem dos 

dejectos. Deste modo a fracção líquida é muitas vezes utilizada separadamente e 

destinada aos lameiros. 
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Uma dificuldade sentida por alguns agricultores diz respeito à aplicação do 

chorume nas parcelas, particularmente nos lameiros. A passagem do tractor acoplado ao 

depósito de chorume é muito dificultada nos terrenos inclinados, ou em terrenos planos 

onde há possibilidade encharcamento dos solos. Neste último caso, os tanques de 

chorume têm, por vezes, de ser despejados antes de terem completado o seu trajecto 

devido ao tractor ficar enterrado. A aplicação do chorume, nos lameiros mais 

inclinados, particularmente da fracção líquida, só é possível fazer-se por gravidade, à 

semelhança da prática de rega de lima. Outras vezes o chorume é despejado nas poças 

de rega e depois derivado para as regadeiras de nível.  

A maioria dos agricultores reconhece que nas novas vacarias há economia de 

mão-de-obra. De facto, o sistema de estabulação tradicional e o conjunto de práticas a 

ele inerentes, desde a recolha de mato no baldio até à operação de espalhar o esterco nas 

parcelas, implica esforço elevado e penoso, e de tempo, praticamente incomportáveis 

em explorações com mais de 20 animais: "Não podia cortar mato para estes animais 

todos". Por vezes, os responsáveis por estas unidades apontam também razões do foro 

higiénico-sanitário como um aspecto positivo deste sistema de estabulação. É esta, pelo 

menos, a versão oficial da Divisão de Higiene e Saúde Animal de Chaves. Contudo, isto 

ainda está por se provar. Segundo os agricultores inquiridos é mais fácil limpar o úbere 

duma vaca que veio duma corte tradicional do que daquela que veio duma vacaria. 

Este sistema começa também a ser cobiçado por alguns produtores de animais 

de carne, nomeadamente aqueles que possuem um efectivo maior. Outros, contudo, 

procuram soluções alternativas, como seja a construção de novos estábulos de portas 

amplas. Esta solução possibilita a entrada de um tractor munido com uma forquilha 

frontal, para colocação do roço ou retirar o estrume e despejá-lo nos atrelados. 

 

5. Percepção dos agricultores relativamente aos efeitos do estrume 

Em geral, os estrumes são utilizados com o objectivo principal de aumentar ou 

manter o teor de matéria orgânica do solo. Porém, no Alto Barroso, os solos apresentam 

elevados teores de matéria orgânica. Contudo, os agricultores consideram indispensável 

a aplicação do estrume. Assim, o seu efeito primordial não será sempre o de aumentar o 

teor orgânico dos solos, mas certamente outros. Efeitos estes que não são alcançáveis 

nem com a utilização exclusiva de adubos nem são conseguidos pelo desempenho 

exclusivo da matéria orgânica nativa.  

Os agricultores são unânimes em afirmar que nos terrenos aráveis não é possível 

produzir sem a aplicação dos estrumes e referem que ao fim de dois anos a 

produtividade decresce acentuadamente se não se incorporar estrume nas terras. 
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Expressões como estas são correntes: "sem estercar a terra não dá fruto", " aqui na nossa 

terra sem estrumes nada", "a messe tem menos palha se não levar esterco". 

Os resultados da inquirição realizada nas onze aldeias do Alto Barroso revelam 

que os agricultores valorizam muito os efeitos do estrume. Alguns deles são 

interdependentes e dificilmente se podem separar uns dos outros. Contudo, é possível 

categorizá-los (Quadro 11) de acordo com a percepção do agricultor, particularmente 

aqueles efeitos que são mais claramente observáveis. Utilizaremos para tanto as 

expressões dos próprios agricultores. 

 

Quadro 11 - Resumo de algumas expressões utilizadas pelos agricultores quando se 

referem aos efeitos do estrume sobre as plantas ou sobre o solo 
______________________________________________________________________ 

- Efeitos sobre a capacidade de armazenamento de água do solo  

sem esterco a terra começa a secar no Verão e precisa de mais água  

o estrume na terra é como o feno e palhas para o gado, serve de balastro 

o adubo não se desfaz porque a terra fica seca 

só com adubo a terra fica mais seca 

- Efeito sobre a agregação, melhorando a estrutura do solo:  
sem esterco a terra some-se e não se agarra uma à outra 

sem esterco a terra fica áspera  

o esterco alimenta a terra, o adubo só alimenta o renovo 

- Efeito sobre a temperatura do solo: 

a terra é fria e o esterco dá calor à terra 

o esterco feito com palha é melhor que o feito com mato porque é mais quente 

o esterco das ovelhas é mais quente 

os estrumes de cabra são uma maravilha para os lameiros, pois estão todo ano ali a apanhar frio 

se os lameiros levarem estrume nem precisam de adubo. Até no Inverno ficam verdes e a geada não 

lhes pega 

- Efeitos na capacidade de retenção dos nutrientes e como fonte de nutrientes: 

o estrume é que dá o alimento à terra  

a terra tem fome, precisa de comer 

sem esterco a terra enfraquece e cansa 

o esterco é o sangue da terra  

o adubo some-se quando não se deita o estrume 

o renovo até nasce só com o adubo, mas como não tem sustento por baixo fica-se 

quando a terra tem azedas é porque tem fome 

-Efeitos na limitação de doenças provenientes do solo: 

quando não se bota o estrume as batatas vêm bexigosas (sarna da batateira) 

quando se viram os lameiros não se bota o estrume, e as batatas vêm podres por dentro  

______________________________________________________________________ 
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Como se pode observar no Quadro 11, os agricultores valorizam diversos efeitos 

do estrume sobre o comportamento físico do solo: na capacidade de retenção de água, 

na agregação das partículas do solo e no acréscimo da tempertatura do solo. As duas 

primeiras dependem claramente do teor orgânico do solo. Com efeito, a maioria dos 

solos do Alto Barroso apresentam texturas franco-arenosas, isto é, baixas percentagens 

de argila e limo. A matéria orgânica é, nestes casos, o principal  responsável pela 

retenção de água. O seu decréscimo reduz a quantidade de água disponível para as 

plantas. Dado o reduzido teor de argila, também é a matéria orgânica que promove a 

agregação das partículas, diminuindo, por exemplo, a susceptibilidade do solo à erosão, 

bem patente na expressão: "sem esterco a terra some-se e não se agarra uma à outra". 

O outro efeito físico, relativo à temperatura, não depende tanto da matéria 

orgânica nativa, mas sobretudo do efeito do estrume recentemente incorporado ao solo 

sobre a actividade  microbiana. Aquele não só provoca um acréscimo da temperatura, 

como também estimula a degração da matéria orgânica nativa que por sua vez liberta 

nutrientes para as plantas. 

Os efeitos sobres as propriedades químicas do solo traduzem-se no papel do 

estrume como suporte nutritivo das plantas, mas também como reservatório, devido ao 

seu comportamento coloidal, o qual permite uma libertação lenta dos nutrientes numa 

forma assimilável pelas plantas, diminuindo a sua lixiviação com a água de percolação. 

Existe, porém, um efeito que não é claramente observável, como por exemplo o efeito 

tamponizante do estrume na redução da fitotoxicidade alumínica. Algumas substâncias 

húmicas resultantes da decomposição dos estrumes complexam o alumínio, diminuindo 

a sua toxicidade sobre as raízes das plantas. A não aplicação do estrume pode aumentar 

o efeito tóxico do alumínio, que em parte parece ser revelado pela expressão seguinte: 

"quando a terra tem azedas é porque tem fome". As azedas (Rumex angiocapus e Rumex 

pucephalophorus) são espécies vegetais que se desenvolvem bem em solos ácidos e são 

muito tolerantes à toxicidade alumínica. A sua presença pode ser reveladora duma 

maior acidificação do solo, que se traduz por um aumento da solubilidade do alumínio. 

Os estrumes, além do efeito biológico de estimulação da actividade microbiana, 

que aumenta a libertação de nutrientes, também  poderão exercer um  efeito protector 

sobre as plantas. Este traduz-se no aumento duma população microbiana competitiva 

com os patogéneos do solo, protegendo assim as plantas da infeccção por agentes 

patogénicos. A limitação da sarna da batateira, provocada por Streptomyces scabies, 

está relacionada com a aplicação de estrumes, em particular os bem curtidos, como foi 

referido pelos agricultores do Paredes do Rio. 

Quase todos os agricultores tentaram substituir os estrumes pelos adubos. 

Alguns fizeram mesmo a experiência numa parcela de terreno, pondo lado a lado 

talhões só estrumados, só adubados, ou com estrume e adubo. Outros referem-se à 
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experiência feita por um vizinho e que puderam observar. Em Paredes do Rio apenas 

15% afirmaram não ter experimentado produzir apenas com os adubos, mas todos 

afirmaram que sabiam que "sem esterco as terras não dão nada". Um dos agricultores 

utilizou um ditado para se referir a essa experimentação: "esterca e não marques e verás 

em que partes". 

 



  43 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

As condições naturais do Barroso impõem limites estritos à produção agrícola. 

Contudo os agricultores têm respostas para aos constrangimentos de ordem física e elas 

são bastante peculiares. Assim, os sistemas agrários são diversificados, complexos e 

dinâmicos. A diversidade dos sistemas agrários locais foi evidenciada por Cristóvão et 

al. (1993). Estes autores identificaram quatro sistemas distintos, com graus diferentes 

de orientação e especialização produtivas, assentes em combinações variáveis de 

culturas, de produções e recorrendo a combinações diferentes de recursos endógenos e 

exógenos. Assim, referem dois sistemas leiteiros, um intensivo e outro extensivo, e dois 

sistemas orientados para a produção de carne, também um intensivo e outro extensivo.  

As explorações agrícolas de Paredes do Rio inserem-se, de acordo com esta 

tipologia, e de uma forma global, no sistema extensivo de carne. A principal actividade 

é a produção pecuária. O gado bovino fornece, para além da carne, a tracção e o 

estrume. O terreno agrícola produz o alimento para os animais, centeio, batatas e 

hortícolas. O baldio, componente essencial e extensivo do sistema, é sobretudo 

utilizado para pastoreio, mas também proporciona o mato para as camas dos animais.  

Os agricultores procuram aproveitar todos os recursos disponíveis. Os 

estrumes de bovinos, de ovinos/caprinos e de suínos são as principais fontes de 

nutrientes e de matéria orgânica do terreno agrícola. Grande parte dos nutrientes 

aplicados na área agrícola provêm sobretudo do baldio, por via não só dos matos que 

compõem as camas do gado, mas também dos dejectos dos animais, que são 

alimentados no baldio durante uma parte do dia. Sendo os matos o principal 

componente das camas, contribuem assim para o enriquecimento dos solos em azoto, 

potássio, cálcio e magnésio (Portela et al.,1994).  

A água de irrigação é utilizada para aumentar o crescimento das pratenses e é 

também veículo para transportar quantidades significativas de nutrientes e resíduos 

orgânicos (água de surro) para as hortas e lameiros na vizinhança das aldeias. Outros 

remanescentes sólidos, as varreduras do pátio, que resultam da mistura de resíduos de 

plantas constituintes do mato com os dejectos sólidos e liquídos depositados nos pátios 

das casas, são acumulados e reservados para serem aplicados nos lameiros.  

A reciclagem de nutrientes tem sido um elemento importante na 

sustentação da agricultura barrosã. Ela não só reduz a necessidade de entradas de 

adubos como fornece matéria orgânica ao solo, assegurando assim a reprodução da 

fertilidade do solo. As palhas de centeio e milho, utilizadas nas camas do gado, 

contribuem para reter a urina, diminuindo as perdas de azoto. Quando utilizadas como 

coberturas mortas, nas terras de milho, além de diminuirem a erosão concorrem para o 
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aumento do teor orgânico do solo. A aplicação nas hortas das cinzas provenientes das 

lareiras é uma outra forma de reciclar subprodutos. A criação de porcos assegura a 

utilização dos desperdícios das casas e sobras do gado. 

A quantidade de estrume produzida por bovino é, em Paredes do Rio, cerca 

de 5 t por ano. Os estrumes são incorporados no solo, sobretudo nas culturas da 

batata e do milho, à razão de 20 t ha-1, e menos frequentemente, e em quantidade 

reduzidas, nas do centeio ou nos lameiros de feno ou de erva. A estrumação média é 

mais reduzida do que a realizada na maioria das aldeias do Alto Barroso, em qualquer 

dos sistemas agrários (Quadro 8). 

Vejamos agora quais as principais diferenças relativamente à fertilização nos 

diversos sistemas agrários do Barroso. Das 68 explorações agrícolas inquiridas, a 

quantidade de estrume aplicado variou entre 24-29 t ha-1 na batata e 23-28 t ha-1 no 

milho, não havendo praticamente diferenças entre os sistemas agrários. Nos lameiros, 

porém, utilizam-se cada vez menos os estrumes, que têm vindo a ser substituídos pelos 

adubos azotados. Quando é realizada a estrumação, apenas se aplicam cerca de 8 t ha-1. 

Nos prados temporários e pastagens permanentes, no sistema leiteiro intensivo, os 

estrumes foram substituídos pelo chorume. 

O decréscimo do preço dos adubos levou naturalmente ao seu maior consumo, 

sobretudo nas culturas mais compensadoras, como a batata, e mais recentemente nas 

pastagens, devido a uma maior intensificação da produção leiteira. A grande diferença 

entre os sistemas agrários relativamente à fertilização reside no nível das 

adubações. Com efeito, as adubações nos sistemas leiteiros são bastante mais elevadas 

do que nos sistemas orientados para a produção de carne. A cultura da batata é aquela 

em que as adubações mais se aproximam. São aplicados cerca de 850 kg ha-1 de 

composto 7.14.14 nos sistemas leiteiros e 700 kg ha-1 nos sistemas orientados para a 

produção de carne. Embora as adubações efectuadas na cultura do centeio sejam 

modestas e se reduzam à aplicação de azoto, elas são igualmente mais elevadas nos 

sistemas leiteiros, cerca de 150 kg ha-1 de nitrato de amónio, e apenas 70 kg ha-1 nos 

sistemas orientados para a produção de carne. Em qualquer dos sistemas a adubação do 

centeio depende muito da precipitação ocorrida durante o período de Outono-Inverno. 

Enquanto que as adubações dos prados naturais são mais elevadas e frequentes nos 

sistemas leiteiros extensivos, substituídas em parte pelo chorume nos leiteiros 

intensivos, os níveis das adubações são extremamente reduzidos e irregulares nos 

sistemas orientados para a carne.  

Apesar duma progressiva substituição dos estrumes pelos adubos, a 

quantidade de nutrientes fornecida às culturas pelos adubos é significativamente 

menor que a fornecida pelos estrumes, com excepção do fósforo (Quadro 9), quer 

nos leiteiros, quer nos sistemas orientados para a produção de carne. Não há dúvida que 
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estes últimos estão mais dependentes da estrumação do que aqueles. Tem sido, porém, 

indiscutivelmente reconhecido por todos os agricultores que os adubos não podem 

substituir os estrumes.  

Apesar dos solos do Barroso terem elevados teores de matéria orgânica, a 

aplicação de estrume é percepcionada pelos agricultores como a única maneira de 

obter produtividades aceitáveis. Os estrumes são apreciados pelos efeitos que 

produzem no solo e nas culturas, os quais não podem ser alcançados com a aplicação 

dos adubos. Os seus efeitos estão, obviamente, muito para além do fornecimento de 

nutrientes às plantas. Entre outros podemos referir o aumento da capacidade de água 

utilizável, da capacidade de retenção de nutrientes, do seu efeito tamponizante, 

sobretudo na redução da fitotoxicidade alumínica, e, ainda, promovendo a 

actividade microbiológica e o crescimento precoce na Primavera. 

Em geral, os estrumes são utilizados com o objectivo principal de aumentar ou 

manter o teor de matéria orgânica do solo. Contudo, no Barroso a estrumação não tem 

propriamente em vista o aumento do teor orgânico dos solos, mas outros feitos. Efeitos 

estes que não são alcançáveis nem com a utilização exclusiva de adubos nem são 

conseguidos pelo desempenho exclusivo da matéria orgânica nativa. Com base nos 

poucos dados disponíveis foi possível verificar que a percentagem de substâncias 

húmicas dos solos do Barroso é apenas de 50% da matéria orgânica do solo (Coutinho, 

1989). Com efeito, estes dados revelam um reduzido grau de humificação da matéria 

orgânica do solo e, por conseguinte, sugerem que a taxa de mineralização é lenta. A 

taxa reduzida de decomposição da matéria orgânica é obviamente devida a uma baixa 

actividade microbiana, atribuível quer às baixas temperaturas, quer à acidez do solo e 

ao baixo arejamento que ocorrem entre Outubro e Abril. Porém, a aplicação do estrume 

pode aumentar essa taxa. Janssen (1984) mostrou que a mineralização do N está mais 

relacionada com a quantidade de matéria orgânica recentemente adicionada do que o N 

total existente no solo. Por conseguinte, a adição do estrume parece ser importante, 

sobretudo pelo seu efeito estimulante sobre a actividade microbiológica, acelerando 

também a decomposição da matéria orgânica nativa.  

Por outro lado, como nem toda a energia libertada durante a oxidação dos 

resíduos orgânicos é aproveitada pelos microrganismos, parte é dissipada na forma de 

calor. O acréscimo de temperatura verificado não só estimula a acção microbiana, mas 

também induz a germinação e promove um crescimento vegetativo precoce. Este último 

efeito é salientado pelos agricultores, e realçado quando se referem à qualidade superior 

dos estrumes de ovinos e caprinos. Com efeito, estes são referidos como sendo 

"estrumes quentes". 

Os adubos não produzem estes efeitos no ambiente do solo, e no Barroso são 

apenas um complemento dos estrumes. Fornecem, sobretudo, o fósforo ao solo, ou, 
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ainda, promovem o crescimento vegetativo na Primavera, como é o caso do nitrato de 

amónio nas adubações de cobertura em pastagens, prados temporários e centeio. 

O chorume passou, nos sistemas leiteiros intensivos, a ter um papel 

importante como fertilizante, tendo substituíndo quase na íntegra o estrume nos 

prados temporários e pastagens permanentes. Por vezes, é aplicado como complemento 

do estrume, como no caso da batata e do milho.  

A opinião dos agricultores que usam o chorume como fertilizante aponta no 

sentido deste ter efeitos bastante positivos nos lameiros e nos prados temporários, mas 

alguns deles continuam a aplicar o estrume aquando da sua instalação, à semelhança do 

que acontece com as culturas sachadas. Nestas últimas, é opinião generalizada entre 

utilizadores e não utilizadores, que o chorume não substitui o estrume. Por esta razão, 

alguns agricultores, mesmo nos sistemas leiteiros mais intensivos, mantêm algumas 

cortes tradicionais, ou parques adjacentes às vacarias, para disporem de estrume para as 

culturas sachadas e hortícolas. 

A ausência de camas nas vacarias fez diminuir a recolha de matos, por um 

lado, e levou a uma menor utilização do pastoreio no baldio, por outro. Tal como 

se observa no Quadro 7 os sistemas leiteiros raramente utilizam o baldio para pastoreio 

(0,7-2,5 horas dia-1), enquanto que nos sistemas agrários orientados para a produção de 

carne esse valor sobe significativamente (5,1- 6,2  horas dia-1). O estudo de Santos 

(1992) mostra igualmente que a comparticipação do mato para as camas dos animais é 

reduzida nos sistemas leiteiros estudados, sendo quase nula no mais intensivo.  

Desta feita, uma vez que os dejectos não são incorporados juntamente com 

resíduos orgânicos, há uma perda de nutrientes e matéria orgânica quando comparado 

com o sistema tradicional. Uma entrada importante de N no sistema é desperdiçada: o 

N proveniente do baldio. Além disso, há as perdas de N na forma de amoníaco no 

interior das vacarias e também durante o processo de espalhamento nas parcelas.  

A utilização do chorume é uma prática que envolve um enorme desperdício 

de N e, se vulgarizada, poderá ter efeitos negativos sobre o ambiente. Estes efeitos 

sobre o ambiente têm sido largamente estudados, e a utilização de chorume tem sido 

regulamentada em diversos países europeus. A título de exemplo, referimos aqui alguns 
dados recentes: Oosthoek et al. (1991) referem perdas de NH3 pelo chorume no interior 

dos estábulos de 1 kg por mês por vaca. As perdas de N amoniacal durante e após o 
espalhamento do chorume nos terrenos aráveis varia de 20% até 80% do NH4-N 

aplicado, e ocorre sobretudo nas primeiras horas após o espalhamento (Neeteson e 

Wadman, 1990; Amberger, 1991). De acordo com medições feitas por Klarenbeek e 
Bruins (1991), a perda de NH3 devido ao espalhamento foi 1,1 kg por m3 de chorume 

aplicado. 
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A construção das vacarias parece ser mais atractiva para os agricultores 

que se dedicam à produção leiteira intensiva, porque reduz a mão de obra para 

colheita do mato, recolha do estrume das cortes, espalhamento nas parcelas e 

restantes tarefas descritas anteriormente. Este sistema começa também a ser cobiçado 

por alguns produtores de carne, sobretudo aqueles que possuem um efectivo maior. 

Porém, este sistema de estabulação poderá não ter grande possibilidade de expansão, 

sobretudo devido às condições topográficas, que são altamente restritivas da 

mecanização. Efectivamente, o transporte e espalhamento do chorume nos terrenos 

mais inclinados pode ser muito dificultado, ou mesmo impossível. 

Alguns agricultores têm procurado soluções alternativas intermédias, como 

seja a construção de novos estábulos de portas amplas, mas mantendo as camas 

para os animais. Esta solução possibilita a entrada de um tractor munido com uma 

forquilha frontal, para colocação do mato e para retirar o estrume para os atrelados. Este 

sistema permite não só manter a produção de estrume como também diminuir o volume 

de trabalho necessário. 

As camas dos animais desempenham, sob o ponto de vista dos agricultores, 

duas funções indispensáveis: contribuem para o conforto dos animais e para a 

obtenção dum correctivo orgânico de elevado valor fertilizante. Do ponto de vista 

ecológico desempenham, porém, outras funções. Com efeito, embebem a urina, e, 

assim, impedem as perdas de azoto amoniacal por volatilização e, ainda, outras 

perdas de azoto nítrico e de potássio por lixiviação; e ainda são uma forma de 

aproveitamento dum recurso endógeno, os matos, no aumento da fertilidade das 

terras agrícolas. Repare-se que no caso de Paredes do Rio os matos constituem cerca 

de 80% dos componentes das camas. 

A recolha dos matos constitui ainda uma forma sábia de aproveitamento 

dos incultos. Muito particularmente por via da transferência do azoto e ainda de 

algum potássio, cálcio e magnésio do baldio para os solos agrícolas. Salientamos 

que este azoto é sobretudo o proveniente do azoto atmosférico fixado pelo rizóbio nas 

raízes das plantas leguminosas, enquanto que o K, Ca e Mg são sobretudo provenientes 

da meteorização das rochas. As condições edáfo-climáticas do Alto Barroso são 

favoráveis a este processo natural, particularmente a acidez dos solos e a precipitação 

elevada. 

O mato contribui, naturalmente, para o enriquecimento dos estrumes em 

nutrientes, particularmente o azoto (Portela et al., 1994). Contudo, o papel das palhas 

na composição do estrumes não é menos importante. As palhas têm a capacidade 

de reter grande quantidade de líquidos, diminuindo assim perdas de nutrientes 

que eventualmente possam escoar pelo fundo das cortes. Efectivamente, as palhas 

podem reter, consoante o grau de trituração, duas a cinco vezes o seu peso em líquido 
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(Millar, 1964). Por outro lado, desempenham, ainda, um papel primordial na retenção 
do NH4+ (Kirkman, 1985).  

Tem-se observado que as áreas dedicadas à cultura do centeio têm vindo a 

decrescer. Efectivamente, em Paredes do Rio observou-se que os agricultores mais 

idosos dispõem de muito pouca palha, e por essa razão as camas são sobretudo 

compostas por plantas leguminosas. Santos (1992) observou também, para a área 

estudada no Alto Barroso, um decréscimo da produtividade do centeio. Este facto 

reflecte-se, obviamente, na quantidade de palha destinada às camas dos animais. 

Consideramos que a presença de palhas de centeio nas camas do gado parece ser, 

sob os pontos de vista ecológico e da economia de recursos, indispensável à 

redução das perdas de azoto volátil. 

A selecção criteriosa e algo diversificada das plantas constituintes das 

camas dos animais, a engenhosa construção destas, mediante a formação de estratos 

de vegetação, a distribuição diferenciada dos estrumes pelas parcelas, consoante o 

seu grau de humidade, de fragmentação e de curtimenta, são práticas reveladoras 

dum conhecimento empírico inequívoco, valioso, e que foi acumulado ao longo de 

gerações. 

A produção e a aplicação do estrume nas parcelas consomem muito tempo 

(Quadros 1, 3 e 4) e requerem muito trabalho humano, pesado e desagradável. Todo o 

processo, desde a colheita do mato até à fase de incorporação do estrume no solo 

envolve um grande número de operações. Por exemplo, o fazer da cama dos animais 

consiste na ida ao baldio, cortar, juntar, carregar, atar, transportar, descarregar, e 

espalhar o mato nas cortes. Importa ter presente que quem executa a maior parte das 

tarefas referidas não são jovens. No caso de Paredes do Rio, no ano de 1992, a idade 

média dos agricultores inquiridos era de 50 anos. Esse valor pode ser ainda superior, 

como mostra o estudo de Cristóvão et al. (1993): 52 anos (1992) para a média de idades 

dos 42 agricultores inquiridos que se dedicam à produção de carne. A penosidade do 

trabalho é, naturalmente, tanto maior quanto mais idosos forem os agricultores. 

Os factores que contribuem para o declínio da estrumação são, pois, 

poderosos. Enquanto a escassez de mão de obra e a penosidade do trabalho favorecem 

o declínio da estrumação, o incremento de culturas como a batata, batata de semente, 

milho, centeio e a valorização do gado barrosão contribuirão para a sua preservação. 

Com efeito, a estrumação apenas terá sentido enquanto houver culturas que beneficiêm 

dela. Esse benefício depende, obviamente, do rendimento obtido. Caso contrário, o 

estrume passará a ser um subproduto ou uma carga poluente.  

Existem várias estratégias possíveis para a revitalização de zonas como Barroso 

e que visam a sociedade rural como um todo, e que já foram enumeradas noutros 

estudos (Santos, 1992; Cristóvão e Tibério, 1993). Aqui passaremos a referir, apenas, 
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algumas alternativas, tendo em vista a diminuição da intensidade e penosidade do 

trabalho respeitantes à produção e aplicação do estrume. São elas as seguintes: 

1- O melhoramento dos caminhos para os baldios pode reduzir conside-

ravelmente o tempo gasto na colheita do mato e diminuir a sua sobre-exploração 

noutros locais. É também possível melhorar os caminhos principais que conduzem às 

parcelas agrícolas; 

2- As restrições à mecanização, impostas pelo declive e pelo dimensionamento 

da propriedade, poderão, em parte, ser ultrapassadas mediante a concepção de 

equipamento apropriado à paisagem do Barroso, isto é, aos declives acentuados e 

pequenas distâncias entre os muros de vedação ou de suporte; 

3- A construção de vacarias poderá, nalguns casos, resolver a escassez de 

mão de obra, sobretudo a dos produtores intensivos de carne ou de leite. A sua 

expansão, porém, será certamente restrita, devido às condições topográficas que 

dificultam a aplicação mecânica do chorume.  

4- Nalguns casos são possíveis soluções alternativas intermédias, que 

permitem um melhor aproveitamentos dos recursos naturais, e que acarrretam menores 

riscos ambientais. Por exemplo, estábulos onde se continuem a fazer as camas dos 

animais, mas com dimensões que permitam a entrada do tractor e de equipamento 

para carregar o estrume.  

Se não se vislumbrarem e concretizarem estratégias de valorização dos recursos 

locais, nomeadamente de culturas tradicionais e do gado barrosão, e se a intensidade e 

penosidade do trabalho não forem atenuadas a marginalização e decadência do Barroso 

continuarão.Tal exige, naturalmente, intervenções em domínios diversos. O diálogo e 

articulação entre o saber e as práticas agrícolas locais e a investigação agrária é neste 

sentido essencial. 
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