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Resumo 

O castanheiro é uma espécie com grande implementação na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Durante vários séculos esta espécie foi cultivada nas zonas de montanha como 

parte de um sistema agroflorestal que a integrava juntamente com pastagens e / ou culturas 

cerealíferas anuais, produzindo castanha e madeira. Nas últimas décadas com a subida do preço 

da castanha nos mercados assistiu-se a uma grande expansão da área de castanheiro, cultivado 

em monocultura, para áreas com condições agroecológicas menos favoráveis relativamente às 

do “habitat” tradicional da espécie nesta região. A incidência e disseminação de pragas e 

doenças, de que é exemplo a “doença da tinta do castanheiro”, acompanharam esta expansão. 

Mais recentemente as alterações climáticas constituem outra ameaça com impacto na 

produtividade.  

As pragas e doenças da cultura juntamente como as alterações climáticas têm levado a 

uma diminuição constante da produtividade nos últimos anos. Investigadores e técnicos têm 

apresentado soluções para estas ameaças, visando o aumento da sustentabilidade da cultura e a 

melhoria dos serviços de ecossistema que a suportam e que esta garante. Contudo, estas 

soluções tendem a ser adotadas apenas por um número pequeno de produtores. 

O presente trabalho procura perceber de que forma os produtores tomam a decisão 

de adotar e / ou desenvolver práticas ambientalmente mais sustentáveis, tendo em vista não 

só a manutenção da cultura no longo prazo, mas também a melhoria de vários serviços de 

ecossistemas como a fertilidade do solo, a retenção de água e a valorização da paisagem. 

Este processo de tomada de decisão envolve uma série de fatores, incluindo aspetos 

sociopsicológicos, como as atitudes, perceções, crenças e conhecimento dos produtores, que 

ainda que pouco estudados aparentam ter uma influência determinante nas suas decisões.  

A Metodologia-Q é uma metodologia pouco conhecida no âmbito das ciências 

naturais, mas é uma ferramenta muito útil para entender como os participantes percecionam 

um problema e possíveis soluções. Esta metodologia no presente contexto aplicou-se para 

perceber se existem perceções e atitudes comuns acerca dos problemas e soluções do 

castanheiro em grupos de produtores de castanha que enfrentam diferentes desafios no seu 

dia-a-dia, bem como identificar os pontos de vista dos agricultores sobre as práticas 

agroflorestais e como elas são influenciadas pela variabilidade agroecológica local, 

características sociodemográficas dos agricultores ou coletivas.  

O estudo incluiu 39 participantes (entrevistados em abril e maio de 2017) e os 

resultados obtidos após análise fatorial evidenciam 3 diferentes perspetivas acerca das soluções 

e serviços de ecossistema da cultura do castanheiro: “Foco na produtividade”, exibindo 

perceção utilitária dos SE; “Consciente da relevância SE”, valorizando a dimensão pública dos 

SE; “Crentes nas soluções tecnológicas” com pouca consciência acerca dos ES. As 

características socioeconómicas e da exploração agrícolas não mostram grande influência na 
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explicação das diferentes perspetivas, enquanto as diferenças entre subregiões parecem ser 

significativas. Estes resultados sugerem ainda que incentivos e boas práticas de extensão e 

partilha do conhecimento (moldadas de acordo com a variabilidade local) podem influenciar as 

perspetivas dos participantes acerca dos SE e promover paisagens rurais mais sustentáveis.  

 

Palavras-chave: Sistemas agroflorestais; Serviços de Ecossistema, Castanheiro; Metodologia-Q   
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Abstract 

The chestnut tree is a species with great implementation in the region of  Trás-os-

Montes and Alto Douro. For several centuries, this tree was cultivated in mountain areas as part 

of an agroforestry system that integrated it together with pastures and/or annual cereal crops, 

producing chestnut and wood. In the last decades with a rise in the price of chestnut in the 

markets there has been a great expansion of the chestnut tree area, in monoculture system, to 

areas with agroecological conditions less favorable than the traditional "habitat" of the species 

in this region. The incidence and spread of pests and diseases, which is an example the 

"chestnut ink disease", have accompanied this expansion. More recently, climate change has an 

impact on productivity.  

Pests and diseases of the crop, along with climatic changes has taken a constant 

decrease of the productivity in the last years. Researchers and technicians presents solutions, 

aimed at increasing the sustainability of culture and an enhancement of ecosystem services. 

However, these solutions tend to be adopted only by a small number of producers. 

The present work seeks to understand how farmers make the decision to adopt and/or 

develop environmentally sustainable practices, not only for long-term maintenance of the crop, 

but also to improve ecosystem services as a fertility of the soil, water retention and landscape 

improvement. This decision-making process involves several factors, including 

sociopsychology aspects, such as attitudes, perceptions; beliefs and knowledge have a 

determining influence on their decisions. 

Q-Methodology is a methodology little known in the field of natural sciences, but is a 

very useful tool for understanding how participants perceive, think, and feel a problem and 

solutions. This methodology in the present context was applied to perceive if there are common 

perceptions and attitudes about the problems and solutions of the chestnut tree in groups of nut 

producers who face different challenges in their daily life, as well as to identify farmers' views 

on agroforestry practices and how they are influenced by local agroecological variability, socio-

demographic characteristics of farmers or social networks 

The study included 39 participants (interviewed in April and May 2017) and the results 

obtained after factor analysis were 3 different visions on solutions and services of the chestnut 

tree ecosystem: "Focus on productivity", showing utilitarian perception of ES “Aware of ES 

relevance”, valuing the public dimension of the ES; "Believers in ready-made technological 

solutions" with little ES consciousness. The personal characteristics and of the farm, do not 

show influential on the explanation of the different perspectives, while differences between 

regions do. These results also suggest that incentives and knowledge extension practices, that 

must be configured according the local variability, might influence farmer’s behavior changes 

and their perspectives on SE and hence promote more sustainable rural landscapes. 

 

Keywords: Agroforestry systems; Ecosystem Services, Chestnut Tree; Methodology-Q   



VIII 
 

Índice   

 

Agradecimentos ..................................................................................................................IV 

Resumo ................................................................................................................................ V 

Abstract ............................................................................................................................ VII 

Índice ............................................................................................................................... VIII 

Índice de figuras................................................................................................................... X 

    Índice de tabelas………………….………………………………………………………….XI 

Abreviaturas ..................................................................................................................... XII 

1  - Introdução ......................................................................................................................... 1 

1.1 - Objetivos da dissertação ................................................................................................ 3 

1.2 - Introdução a metodologia .............................................................................................. 3 

1.3 - Organização e desenvolvimento da dissertação .............................................................. 5 

2  - Revisão de literatura .......................................................................................................... 7 

2.1 - O castanheiro ................................................................................................................ 7 

2.1.1 - Ecologia ................................................................................................................. 8 

2.1.2 - Produção de castanha em Portugal e TMAD ......................................................... 11 

2.1.3 - Problemas e desafios ............................................................................................ 12 

2.2 - Sistemas Agroflorestais ............................................................................................... 20 

2.3 - Definição e evolução do conceito de serviços de ecossistemas ..................................... 24 

2.3.1 - Classificação ........................................................................................................ 25 

2.3.2 - Direitos de propriedade dos serviços de ecossistema ............................................. 29 

2.4 - Metodologia Q ............................................................................................................ 30 

3  - Definição e Caracterização da área de estudo ................................................................... 37 

3.1 – Definição e caracterização edafoclimática ................................................................... 37 

3.2 -Caracterização Socioeconómica ................................................................................... 43 

4  - Material e Métodos ......................................................................................................... 45 

4.1 -Seleção das afirmações ................................................................................................. 45 

4.2 – Seleção dos serviços de ecossistema ........................................................................... 46 

4.3 - Seleção dos participantes ............................................................................................. 47 

4.4 - Implementação do estudo ............................................................................................ 47 

4.5 – Tratamento de dados ................................................................................................... 48 

5  - Resultados e Discussão.................................................................................................... 49 

5.1 – Problemas .................................................................................................................. 49 

5.2 – Soluções ..................................................................................................................... 56 

5.3 – Discussão ................................................................................................................... 62 

5.3.1. - Potencial e limitações da metodologia Q no presente estudo ................................ 63 



IX 
 

5.3.2 - Contribuições para informação de políticas públicas ............................................. 64 

6  - Conclusão ....................................................................................................................... 67 

7  - Referências Bibliográficas ............................................................................................... 69 

 

  



X 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 - Carta de distribuição do castanheiro em Portugal.. ..................................................... 9 

Figura 2 - Distribuição do castanheiro em Trás-os-Montes e Alto Douro.  ............................... 10 

Figura 3 - Distribuição espacial das DOP na região de TMAD................................................. 11 

Figura 4 – Evolução da área e produção de fruto em Portugal desde o ano 2000  ..................... 12 

Figura 5 - Evolução da produtividade da castanha em Portugal entre 2000 e 2015 ................... 13 

Figura 6 - Imagem aérea da Freguesia da Padrela-Tazem, onde se realizou o estudo e se pode 

observar grande irregularidade nos castanheiros instalados. ..................................................... 14 

Figura 7 – (a) Cancro ativo; (b) Cancro em regressão depois de aplicação de estirpe 

hipovirulenta ........................................................................................................................... 15 

Figura 8 - Raiz de Castanheiro infetada pela doença da tinta. ................................................... 16 

Figura 9 - Primeiros sinais da infeção por vespa das galhas do castanheiro; (b) Infeção por vespa 

das galhas já próximas da eclosão do inseto. ............................................................................ 18 

Figura 10 - Castanheiro conduzido em sistema convencional ................................................... 22 

Figura 11 – Castanheiro em sistema agroflorestal. ................................................................... 23 

Figura 12 – (a). Pastorícia; (b) Cogumelos no sistema Agroflorestal de Castanheiro ................ 23 

Figura 13 - Exemplo de Cartões usados na aplicação de questionários- Q ................................ 33 

Figura 14 – Trabalho de campo. Exemplo de Q-sort já respondid ............................................ 33 

Figura 15 – Exemplo de pirâmide usada na aplicação da método-Q ......................................... 34 

Figura 16 – Regiões NUT III que definem a área de estudo. .................................................... 37 

Figura 17 – Mapa das precipitações médias na área de estudo…………………………………38 

Figura 18 - Mapa de temperaturas médias anuais na área de estudo. ........................................ 38 

Figura 19 – Andares ecológicos presentes na área estudo.  ....................................................... 39 

Figura 20 - Distribuição do castanheiro dentro das DOP .......................................................... 40 

Figura 21 – Localização do Parque Natural de Montesinho...................................................... 41 

Figura 22 – Subáreas de estudo ............................................................................................... 42 

Figura 23 - (a) Distribuição por faixa etária os agricultores na região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro  (b) Número de residentes com mais de 65 anos em cada uma das DOP  ....................... 43 

file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874965
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874966
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874968
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874969
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874970
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874970
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874971
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874971
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874972
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874976
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874980
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874981
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874982
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874983
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874985
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874987
file:///C:/Users/Tiago%20Mucha/Google%20Drive/Eng_Florestal_UTAD/Mestrado/2ª%20Ano/2º%20Semestre/TESE/Dissertação_15_10_2017.docx%23_Toc495874987


XI 
 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1 - Classificação dos SE segundo o MEA. .................................................................... 26 

Tabela 2 - Classificação dos SE segundo o TEEB.................................................................... 27 

Tabela 3 - Classificação dos SE segundo a CICES .................................................................. 28 

Tabela 4- Classificação de quatro tipos de recursos segundo o grau de Exclusividade e de Rivalidade. . 29 

Tabela 5 - SE selecionados ...................................................................................................... 46 

Tabela 6 – Correlação entre os diferentes fatores do Q-sort dos problemas .............................. 49 

Tabela 7 - Afirmações consensuais no Q-sort dos problemas ................................................... 50 

Tabela 8 - Afirmações que distinguem o fator 1 no Q-sort dos problemas ................................ 51 

Tabela 9 - Afirmações que distinguem o fator 2 no Q-sort dos problemas ................................ 53 

Tabela 10 - Afirmações que distinguem o fator 3 no Q-sort dos problemas .............................. 55 

Tabela 11 - Correlação entre os diferentes fatores do Q-sort das soluções ................................ 56 

Tabela 12 - Afirmações Consensuais entre fatores do Q-sort das soluções ............................... 56 

Tabela 13 - Afirmações que distinguem o fator 1 no Q-sort das soluções ................................. 58 

Tabela 14 - Afirmações que distinguem o fator 2 no Q-sort das soluções ................................. 60 

Tabela 15 - Afirmações que distinguem o fator 3 no Q-sort das soluções ................................. 61 

 

 

 

 

 

  



XII 
 

 

 

Abreviaturas 

 

CICES – The Common International Classification of Ecosystem Services  

DGAV –  Direção Geral de Alimentação e Veterinária.  

(DOP) – Denominação de Origem Protegida  

INE – Instituto Nacional de Estatística       

ha            –   Hectare 

MEA – Millennium Ecosystem Assessment 

MO – Matéria orgânica  

NUTS – Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos  

PAC – Politica Agrícola Comum  

PCA – Principal Component Analysis 

TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity  

TMAD – Trás-os-Montes e Alto Douro 

SE  – Serviços de ecossistema  

SIG – Sistemas de informação Geográfica

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_das_Unidades_Territoriais_para_Fins_Estat%C3%ADsticos


1 
 

1- Introdução 

 

Um dos desafios mais importantes que a sociedade atual enfrenta consiste em conjugar 

o desenvolvimento económico e humano com a sustentabilidade ambiental (Buttoud, 2013). Os 

diferentes ecossistemas servem de suporte a esse desenvolvimento, fornecendo um conjunto de 

serviços que suportam as atividades inerentes à vida humana, sendo que, quaisquer alterações 

no fluxo de fornecimento destes serviços alteram de forma positiva ou negativa, o bem-estar- 

humano (Harrison et al., 2014). Contudo, a falta de consciência do valor dos serviços de 

ecossistemas tem comprometido a sustentabilidade ambiental (Costanza et al., 1997) e a ação 

humana tem apresentado um impacto negativo significativo nos ecossistemas provocando 

alterações, que em muitos casos são irreversíveis, na diversidade de vida existente.  

No caso particular da Europa, a ação humana teve e tem grande impacto na dinâmica 

das paisagens rurais, principalmente no período pós-guerra (segunda guerra mundial), durante o 

qual a exigência por alimentos colocou o foco na maximização da produtividade, conduzindo ao 

crescimento da agricultura intensiva e dos sistemas monoculturais, alterando as paisagens e 

modificando profundamente os ecossistemas e os serviços que estes fornecem (Eichhorn et al., 

2006). De resto, a monocultura conduzida de forma intensiva foi suportada pela política agrícola 

comum (PAC) que por intermédio dos incentivos que oferecia levava ao uso destes sistemas. No 

entanto, não só na Europa como em diferentes partes do mundo as práticas usadas para 

maximização da produção, recorrendo a mobilizações profundas e frequentes, fertilizações 

excessivas e aplicações recorrentes de produtos químicos originaram problemas ambientais 

graves. Entre estes salientam-se a poluição da água, a erosão, a contaminação e a acidificação 

dos solos (EEA, 2000). A degradação dos solos coloca em causa a sustentabilidade da produção 

no longo prazo e tende a agravar-se quando se tratam de locais de relevo mais acidentado e 

solos mais pobres como existem em grande parte dos locais habituais da instalação de espécies 

como o castanheiro.  

Esta espécie está distribuída por toda a Europa, tendo maior importância nos países do 

sul. Podemos encontrar o castanheiro em pequenos povoamentos a baixas altitudes, porém a sua 

presença só é expressiva a partir dos 400 metros, sendo notória entre os 700 e os 1000 m de 

altitude. O castanheiro é plantado tanto para produção de lenho como para a produção de fruto, 

aparecendo na paisagem portuguesa associado por vezes a outras culturas agrícolas, árvores de 

fruto ou espécies florestais (Conedera, Krebs, Tinner, Pradella, & Torriani, 2004). Em Portugal 

ocorre principalmente a norte do Tejo, em diferentes serras, mas é em Trás-os-Montes e Alto 

Douro (TMAD) que a espécie assume atualmente uma grande importância socioeconómica 

principalmente para a produção de fruto.   



2 
 

A cultura do castanheiro está muito implementada na região de TMAD onde durante 

vários séculos (séc.) o castanheiro foi cultivado nas zonas de montanha num sistema 

agroflorestal que o integrava juntamente com pastagens ou culturas cerealíferas anuais. Desta 

forma, o castanheiro produzia castanha e madeira para as populações e o subcoberto permitia a 

obtenção de cereais e a pastagem dos animais (Gomes-Laranjo, Anjos, Pinto, Jorge, & Peixoto, 

2015). Nas últimas décadas o abandono da cultura dos cereais juntamente com a subida do 

preço da castanha nos mercados pressionou os agricultores à expansão do castanheiro para 

locais onde habitualmente ele não estava presente e a uma alteração das práticas associadas à 

sua condução com vista à potenciação da produção. No entanto, apesar da intensificação do 

cultivo para aumentar a quantidade de castanha produzida, a produtividade tem vindo a diminuir 

ao longo dos últimos anos (INE, 2016) quer devido a fatores abióticos, como o aumento das 

temperaturas médias e stresse hídrico, quer em resultado de problemas bióticos, como as 

doenças da tinta e do cancro, e mais recentemente da praga da vespa das galhas do castanheiro. 

(IPB, FABRIAGRI, & UTAD, 2013; Martins, Castro, Bento, & Sousa, 2015). 

Cientistas e técnicos identificaram os principais problemas enfrentados pela cultura e 

apontam um sistema agroflorestal multifuncional como uma solução potencialmente eficaz 

(Martins et al., 2011). Este sistema propõe uma gestão multifuncional que combina castanheiros 

com pastagem, acrescentando à produção de castanha o fornecimento de um conjunto mais 

alargado de serviços de ecossistemas, de aprovisionamento, culturais e de regulação e suporte. 

Estes últimos são essenciais para assegurar a sustentabilidade da cultura e a sua produtividade. 

Porém, o sistema agroflorestal não recebe a adesão pretendida por parte dos produtores, que 

continuam na sua esmagadora maioria a utilizar um sistema convencional onde as mobilizações 

nos soutos são muito comuns (Martins et al., 2015). Assume assim especial importância 

perceber junto de quem trabalha diariamente no terreno quais as razões da não adoção do 

sistema agroflorestal, ou pelo menos de práticas relacionadas, identificando-se os trade-offs que 

explicam as decisões de gestão que levam ao declínio da provisão de serviços ecossistemas.  

A mudança para um sistema agroflorestal multifuncional exige a alteração das práticas 

normalmente utilizadas para a condução de uma cultura e envolve diferentes fatores, como por 

exemplo a orografia do terreno, o clima, o custo associado à inovação, ou a dimensão da 

propriedade. Contudo, essa mudança envolve também fatores como as perceções, crenças e 

conhecimento dos agentes envolvidos e que podem ter um impacto profundo no sucesso do 

processo de tomada de decisão (Edwards-Jones, 2006). Avaliar o impacto de fatores subjetivos 

como as perceções e crenças num processo de tomada de decisão exige o uso de metodologias 

específicas, no entanto, é possível usar métodos de avaliação participativa por forma a 

identificar os discursos dominantes acerca de determinados problemas ou soluções (Exel & 

Graaf, 2005). O envolvimento dos agentes interessados através de um método de avaliação 

participativa permite entender de que forma estes percebem os problemas que enfrentam no seu 
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quotidiano e como encaram as soluções propostas (Addams & Proops, 2000). É com base nestes 

pressupostos que se elaboraram os objetivos da presente dissertação.  

 

 

1.1 - Objetivos da dissertação 

 

Os fluxos e a dinâmica dos serviços de ecossistemas (SE) são cada vez mais descritos 

usando ferramentas de modelação permitindo integrar as interações entre humanos e meio 

ambiente na tomada de decisões. Nesse sentido, o objetivo principal desta dissertação é 

compreender as perceções dos produtores de castanha relativamente aos serviços de 

ecossistemas com base nas suas visões sobre o modelo de exploração agroflorestal quando 

comparado com o sistema convencional (“pomar de castanheiros” sujeito a mobilizações). 

 

Tem ainda como objetivos específicos: 

 

• Rever o estado da cultura do castanheiro na região de TMAD 

• Rever conceitos e classificações de SE. 

• Identificar os SE mais valorizados pelos produtores, no caso da exploração do 

castanheiro. 

• Discutir o potencial e limitações da metodologia Q para obter informação sobre 

diferentes perspetivas dos produtores em relação aos SE associados à cultura do 

castanheiro. 

• Discutir possíveis contribuições deste tipo de informação para informar políticas 

públicas de incentivo ou de regulação no domínio agroambiental bem como da ação dos 

investigadores e técnicos que procuram incentivar os produtores a adotar práticas 

agrícolas e florestais sustentáveis. 

 

1.2 - Introdução a metodologia  

 

Como o intuito de responder ao principal objetivo da presente dissertação foram 

consideradas as diferentes metodologias aplicáveis em processos de avaliação participativa. São 

exemplo os questionários, as entrevistas, grupos de debate, assembleias públicas, sessões em 

plenário, questionários Delphi ou a Metodologia-Q (Sabino & Guimarães, 2007). Esta última foi 

a adotada pelo presente trabalho, visto que a Metodologia-Q permite aliar uma análise 
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qualitativa e quantitativa. Para além disso, e ao contrário da técnica de questionário, a 

metodologia Q não aspira a representatividade estatística, mas sim mapear a diversidade de 

perspetivas sobre o tema em estudo.  

A Metodologia Q consiste num método de natureza qualitativa com uma base estatística, 

e pretende identificar padrões de perceções, interesses e vontades de um grupo de agentes 

interessados num tema específico, que pode também servir para desmitificar ideias pré-

concebidas acerca da forma como determinados grupos encaram um problema. Neste método os 

intervenientes são convidados a hierarquizar um conjunto de afirmações relativas a um tema 

concreto, ao mesmo tempo que vão tecendo considerações acerca de cada uma delas. As 

ordenações das afirmações, feita por cada um dos participantes, são depois tratadas 

estatisticamente recorrendo-se à análise fatorial. Os resultados da análise fatorial em articulação 

com as notas recolhidas no momento da aplicação do questionário permitem inferir as diferentes 

perspetivas acerca do tema em causa. Desta forma, com os resultados obtidos espera-se 

compreender melhor a forma como os produtores de castanha percecionam os SE associados às 

diferentes formas da condução do castanheiro, o que permitirá melhorar a comunicação e 

intervenção dos técnicos e cientistas e se consiga uma maior adesão às práticas agrícolas e 

florestais sustentáveis.  

 

 

 

  



5 
 

 

1.3 - Organização e desenvolvimento da dissertação  

 

A presente dissertação de mestrado encontra-se estruturada em 6 capítulos. Neste 

primeiro capítulo foi feita uma introdução ao objeto de estudo, abordando-se o contexto, o 

estado de arte, as motivações e a sua relevância. Inclui ainda os objetivos gerais e específicos da 

dissertação, bem como o presente ponto onde se expõe a organização e desenvolvimento da 

dissertação.  

O segundo capítulo é constituído pela revisão de literatura que serve de base ao estudo e 

que se organiza em quatro secções; o castanheiro; os sistemas agroflorestais; os SE; e a 

metodologia Q. Em primeiro lugar é realizada uma revisão sobre a ecologia do castanheiro, a 

cultura da espécie em Portugal, e os problemas e os desafios que a cultura enfrenta. A segunda 

secção consiste numa revisão de literatura sobre os sistemas agroflorestais e expõe os diferentes 

sistemas existentes bem como as suas características. Na terceira secção é realizada uma revisão 

do conceito, da história, e dos direitos de propriedade de SE. Por último é realizada uma revisão 

da metodologia utilizada para realização do trabalho, bem como sobre a sua aplicação em 

estudos com objetivos similares.  

No terceiro capítulo é apresentada a área de estudo, caracterizando-a tanto do ponto de 

vista edafoclimático como socioeconómico. São expostas características como temperatura, 

precipitação e relevo, sendo explicada a sua relevância na distribuição do castanheiro na região. 

As características socioeconómicas dos produtores e agricultores da região são também 

descritas por forma a melhorar a compreensão do contexto do trabalho.  

O quarto capítulo é constituído pela apresentação do material e métodos, e onde se 

explica como foram construídas as afirmações utilizadas na aplicação da metodologia Q e a 

seleção dos serviços de ecossistema a estudar. Também é realizada uma exposição sobre como é 

realizada a implementação da metodologia Q e o tratamento de dados.  

No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação da 

metodologia Q. É também realizada a discussão dos resultados, tendo em conta os objetivos 

estabelecidos e a sua importância. É feita uma discussão do potencial e limitações do método 

aplicado, e identificadas também potenciais contribuições do estudo para informar políticas 

públicas. 

No sexto e último capitulo, retoma-se a análise dos principais resultados apurados, 

fazendo uma síntese das principais conclusões e considerações finais obtidas com a realização 

do estudo. 
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2- Revisão de literatura 

 

2.1 - O castanheiro 

 

O castanheiro (Castanea sativa) é uma planta da família Fagaceae que apresenta porte 

arbóreo crescendo até 30 metros de altura e podendo em situações excecionais formar troncos 

com diâmetro à altura de peito superior a 1m (ICNF, 2015; Rocha Afonso, 1990). Durante 

séculos a espécie teve uma importância fulcral para a alimentação de diferentes sociedades, 

sendo que na Europa foi uma importante fonte de hidratos de carbono, pois o seu fruto serviu de 

base para a alimentação das populações antes do aparecimento da batata (Conedera et al., 2004).  

O género Castanea terá tido a sua origem na China de onde se terá espalhado pelos 

vários continentes, tendo este processo de expansão originado uma diferenciação em diferentes 

espécies: Castanea crenata (Castanheiro Japonês), Castanea dentata (Castanheiro Americano), 

Castanea mollissima (Castanheiro chinês) e o Castanea sativa (Castanheiro europeu) (Adua, 

1999). Existem registos do Castanheiro no período do mioceno, entre o Mar Cáspio e o Mar 

Negro, sendo que se verificou a sua expansão para Oeste onde seria cultivado mais tarde tanto 

pelos Gregos como pelos Romanos antes de se generalizar pelas zonas de Montanha do Centro / 

Sul da Europa (Adua, 1999). Na parte continental de Portugal o castanheiro é encontrado 

praticamente em toda a sua totalidade acima do paralelo 39ºN, estando 80% das existências da 

espécie localizadas em TMAD (Gomes-Laranjo et al., 2007). 

O castanheiro é plantado tanto para produção de lenho como para fruto, aparecendo na 

paisagem portuguesa frequentemente associado a outras culturas agrícolas, árvores de fruto ou 

espécies florestais. É uma espécie com grande presença em Portugal, existindo em 2010 

aproximadamente 41.500 ha de castanheiro (ICNF, 2013; INE, 2015).  

Quando é cultivado para produção de fruto o castanheiro aparece tipicamente em áreas 

de montanha, instalado sem compassos definidos em que os povoamentos são constituídos por 

árvores de idade avançada, integrando sistemas agroflorestais de grande valor ecológico 

(Gomes-Laranjo et al., 2007). Esta situação ocorre em Portugal essencialmente na zona nordeste 

de TMAD.  

Nos últimos 30 anos o aumento da procura pela castanha nos mercados e a subida 

constante do preço pago ao produtor levou a uma transição para a produção mais intensiva de 

fruto. Com vista a esse objetivo a espécie começou a ser plantada em povoamentos ordenados 

localizados em terrenos de média e baixa encosta e ocupando terrenos agrícolas de planície 

anteriormente ocupados por outro tipo de culturas. (Gomes-Laranjo et al., 2007).  



8 
 

Para a produção de madeira a espécie Castânea sativa, tal como outras folhosas pode 

ser explorada em regime de alto fuste1 ou talhadia2. O castanheiro apresenta facilidade em 

rebentar de touça, o que no passado tornou esta espécie muito interessante e particularmente 

adaptada à produção de madeiras em talhadia principalmente para usos em peças de pequenas 

dimensões (Monteiro & Patrício, 1996). Atualmente a produção em talhadia não tem interesse 

económico, sendo os povoamentos ainda existentes explorados sem orientação técnica.  

Já a exploração em alto-fuste foi promovida na década de 90 do séc. XX através da 

atribuição de subsídios à plantação, cumprindo o objetivo exposto no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa (DGF, 1998). Os anos de 1994 a 1999 

conheceram o auge do aumento da área arborizada com esta espécie, pois através do uso de 

financiamento público foram instalados cerca de 10.000 ha em todo o país, com principal 

destaque nas regiões de TMAD e Beira Interior. Com o recurso a diferentes medidas de política 

florestal e de medidas complementares da PAC só na região de Trás-os-Montes foram plantados 

7.141,12 ha de Castanheiro (Patrício, Tomé, & Monteiro, 2005). Atualmente não é possível 

conhecer a área de castanheiro em alto-fuste, mas estima-se que parte dela tenha já sido 

eliminada ou convertida em produção de fruto.  

2.1.1- Ecologia 

O castanheiro apresenta grande distribuição por toda a Europa, tendo maior prevalência 

nos países do Sul, e ocupando ainda zonas do Norte África tais como o Norte de Marrocos, 

Argélia e Tunísia. O seu limite sul é definido pela latitude 37° N mas podem ser encontrados 

povoamentos a latitudes inferiores nomeadamente nas Canárias e na Madeira, devendo-se este 

facto à grande influência marítima naqueles locais. A norte, a distribuição verifica-se até ao Sul 

do Reino Unido, Norte da Alemanha e Polónia, coincidido com a linha de latitude 53° N. Os 

Açores são o limite Ocidental da espécie. (Laranjo et al., 2015). Em Portugal, o castanheiro 

ocorre principalmente a norte do Tejo (fig.1), em serras como o Açor, Lousã, Estrela e Gerês, e 

as maiores áreas encontram-se na Beira-Alta e em TMAD (fig.2). A sul do tejo há uma área 

relevante na zona de Marvão. A altitude ideal para o castanheiro de fruto é entre os 700 e os 

1000 m de altitude devido principalmente à influência das temperaturas, contudo a espécie 

aparece com frequência entre os 400 e os 1000 m de altitude, podendo ser encontrada tanto a 

cotas inferiores como superiores embora em pequenos povoamentos (Gomes-Laranjo et al., 

2007). 

                                                             
1  O alto fuste é um processo de propagação de novos povoamentos por via seminal através de 

sementeira direta ou de instalação de plantas produzidas em viveiro. 
2  A talhadia é um processo de propagação vegetativa após o corte ou estímulo da árvore, por exemplo, 

por ação do fogo. 



9 
 

 

 

Figura 1 - Carta de distribuição do castanheiro em Portugal. Adaptado de Silva (2007).  
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O castanheiro apresenta também uma ampla adaptação a diferente temperatura, podendo 

aparecer em zonas com temperatura média anual entre os 9° e os 25° C. A temperatura 

apresenta um grande reflexo na qualidade de produção, apresentando-se como o principal fator 

condicionante da produção, nomeadamente em zonas de menor altitude onde a temperatura 

média é normalmente mais alta condicionando as taxas fotossintéticas. Desta forma, a produção 

de fruto com valor comercial é limitada às áreas em que o somatório de temperaturas médias 

entre maio e outubro se situe entre os 20 e os 24°C e em que cumulativamente o número de dias 

com temperatura máxima superior a 30º C seja reduzido. A precipitação média anual é também 

um fator importante sendo que a disponibilidade hídrica poderá ser um problema em árvores 

mais jovens com um sistema radicular menos desenvolvido, não se colocando esse problema em 

árvores adultas já bem instaladas (Martins et al., 2011). São admitidos valores num intervalo 

entre os 600 mm/ano na Terra Fria Trasmontana e os 2000 mm/ano no Minho (Laranjo et al., 

2015),. 

 

 

 

  

Figura 2 - Distribuição do castanheiro em Trás-os-Montes e Alto Douro. Fonte: CAOP (2016) e COS (2007) 
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2.1.2 - Produção de castanha em Portugal e TMAD 

Em Portugal o castanheiro é, atualmente, cultivado maioritariamente para a produção de 

castanha, sendo a sua condução para produção de madeira muito residual. A produção deste 

fruto tem vindo a aumentar a nível mundial, assim como a área ocupada por soutos e a 

produtividade destes (FAO, 2016). Em Portugal a tendência de aumento da área de 

implementação de castanheiro para fruto também se verifica, sendo que em 2010 o país era o 

quarto maior exportador mundial de castanha (FAO, 2016). Existem no país quatro 

“Denominações de Origem Protegida” (DOP) para a castanha: Castanha da Terra Fria; Castanha 

dos Soutos da Lapa, Castanha da Padrela e Castanha de Marvão. Em TMAD produz-se a 

Castanha da Terra Fria, a Castanha dos Soutos da Lapa e a Castanha da Padrela (fig.3). 

 

Figura 3 - Distribuição espacial das DOP na região de TMAD. Fonte: CAOP (2016) e COS (2007) 

 

Entende-se por “Castanha da Terra Fria” os frutos das cultivares de Castanheiro 

Europeu: Longal, Judia, Cota, Amarela, Lamela, Aveleira, Boa Ventura, Trigueira, Martaínha e 

Negral. Mais de 70% da produção deve corresponder à cultivar Longal, sendo os restantes 30% 

relativos à produção das outras cultivares mencionadas. A área geográfica de produção abrange 

os concelhos de Alfandega da Fé (3 freguesias), Bragança (46 freguesias), Chaves (3 

freguesias), Macedo de Cavaleiros (27 freguesias), Mirandela (2 freguesias), Valpaços (1 

freguesia), Vimioso (5 freguesias) e Vinhais (33 freguesias). Entende-se por “Castanha dos 

Soutos da Lapa” o fruto obtido a partir do castanheiro castanhas das cultivares Martaínha e 
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Longal. O uso da DOP “Castanha dos Soutos da Lapa” determina que a produção, colheita e 

acondicionamento da castanha na área geográfica esteja circunscrita aos concelhos de Aguiar da 

Beira, Armamar, Lamego, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, 

Tabuaço, Tarouca e Trancoso, e que respeitem as regras definidas no caderno de especificações 

(variedades Martaínha e Longal). A DOP “Castanha da Padrela” engloba os frutos obtidos a 

partir do castanheiro das cultivares Judia, Lada, Negral, Cota e Preta, produzida nos concelhos 

de Murça (uma freguesia), Valpaços (18 freguesias), Chaves (6 freguesias) e Vila Pouca de 

Aguiar (4 freguesias).  

 

2.1.3 – Problemas e desafios 

Apesar do aumento da área de implementação da espécie (fig.4), o expectável aumento 

de produção não se tem verificado e a diminuição da produtividade tem sido uma constante 

(fig.5). Os povoamentos apresentam uma grande irregularidade devido a mortes de muitos 

castanheiros o que leva a necessidade de reposição constante de plantas.  
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Sobre o declínio do castanheiro e da sua produtividade, existem várias causas 

confirmadas sendo elas consequência de fatores bióticos e abióticos, muitas vezes potenciadas 

por más práticas culturais. De resto vários estudos mostram esta evolução, de que é exemplo o 

de Martins (2015) que na freguesia de Padrela e Tazem, no concelho de Valpaços, realizou um 

estudo comparativo do estado dos soutos entre os anos de 2006 e 2014 usado fotografia aérea. 

Foram analisados 231 ha de terreno, e uma das principais conclusões deste estudo é que apesar 

do aumento da área com novos soutos (incremento de 11%), as novas plantações não 

compensam o declínio da produção. No estudo referido os povoamentos que apresentaram 

diminuição de vitalidade devido aos fatores bióticos e abióticos atingiram 56% (129 ha), tendo 

havido casos em que as perdas atingiram a 65% da totalidade das árvores. Martins (2015) 

conclui que a reconversão de solos com matos, pastagens ou outras culturas agrícolas em 

povoamentos para repor a mortalidade do castanheiro não se mostrou eficaz visto que a área de 

produção em termos globais sofreu uma regressão, pois a área de coberto pelas copas passou de 

35% em 2006 para 30% em 2014. Embora estes dados sejam referentes apenas a uma zona 

particular (fig.6), representam provavelmente o panorama da região trasmontana visto que a 

diminuição da produtividade tem sido transversal a todas as sub-regiões.  

Grande parte das causas do declínio do castanheiro estão já identificadas por cientistas e 

técnicos, podendo distinguir-se entre causas de origem abiótica e biótica.  
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Do ponto de vista de problemas abióticos, as alterações climáticas estão já a fazer-se 

sentir, sendo a previsão que se irão agravar num futuro próximo, com períodos longos de seca e 

temperaturas elevadas durante o período estival que causam stresse hídrico ao castanheiro 

dificultando a sua atividade fisiológica com reflexos na produção de castanha. Relativamente às 

temperaturas, é conhecido que caso estas apresentem valores muito elevados (temperatura 

média diária superior a 24ºC) no Verão, e principalmente em julho a fotossíntese é inibida e dá-

se a diminuição do crescimento da árvore e da produção de fruto (Laranjo et al., 2015). Por 

outro lado, a indisponibilidade hídrica poderá registar-se em verões menos chuvosos, mesmo 

em povoamentos já adultos, existindo stresse hídrico em certas horas do dia, o que provoca 

também diminuição do crescimento e da produção de fruto. Em parcelas experimentais foi 

realizada rega com obtenção de bons resultados, na mitigação deste problema (Mota, 2014).  

No caso dos agentes bióticos destacam-se três problemas: o Cancro do Castanheiro, a 

Tinta, e a Vespa das Galhas.   

O Cancro do Castanheiro tem como agente causal um fungo ascomiceta denominado 

Cryphonectria parasítica. Este fungo originário do continente asiático é considerado a principal 

causa do declínio dos castanheiros na Europa (Pereira, Rigling, & Prospero, 2015). A infeção 

caracteriza-se pelo aparecimento de necroses extensas na casca dos ramos e troncos, que resulta 

na morte dos castanheiros (Gouveia, 2013). Identificada pela primeira vez nos Estados Unidos 

da América em 1904 em castanheiro americano, Castanea dentata, dizimou quase totalmente o 

castanheiro na zona da América do Norte em apenas 40 anos. Embora o fungo tenha sido 

descrito pela primeira vez em Portugal em 1929 a partir de amostras de castanheiro Japonês 

(Castanea crenata), só em 1989 foram encontrados dois focos da doença em castanheiro 

Figura 6 - Imagem aérea da Freguesia da Padrela-Tazem, onde se realizou o estudo e se pode observar 

grande irregularidade nos castanheiros instalados. Fonte: Google Earth 
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Europeu, Castanea sativa, na região de TMAD (Bragança, 2007), tendo apresentado grande 

agressividade e uma dispersão muito rápida estando atualmente presente em todas as regiões de 

castanheiro em Portugal (Gouveia, 2013). 

Embora o cancro continue a causar morte de castanheiros, tem sido possível controlar a 

doença através de prevenção e tratamento. Podas mais conservadoras são essenciais para a 

prevenção da doença, pelo que os produtores devem estar sensibilizados para os cuidados a ter 

nesse tipo de práticas. Além disso, no caso de infeção existe já a possibilidade de tratamento 

através da aplicação de produtos à base de uma estirpe hipovirulenta de Cryphonectria 

parasítica, sendo que este tratamento é ainda muito recente e o seu sucesso dependerá da adesão 

e aplicação adequada por parte do produtor (Pereira, Araújo, et al., 2015). 

 

 

Outro dos agentes bióticos que afeta o castanheiro é o fungo denominado Phytophthora 

cinnamomi responsável pela doença da tinta. Esta designação deve-se ao facto de as árvores 

atacadas exsudarem um líquido escuro semelhante à tinta com que antigamente se escrevia 

Monteiro & Patrício, 2007). Este fungo, pertencente ao reino Stramenopila e ao género 

Phytophthora  (Martins, 2010), infecta a árvore ao nível das raízes e provoca a morte dos 

Figura 7 – (a) Cancro ativo; (b) Cancro em regressão depois de aplicação de estirpe hipovirulenta 

Fonte: Pereira, E. (2015) 

 virulenta;. 

(a) (b) 
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Figura 8 - Raiz de Castanheiro infetada pela doença da tinta.  

 

tecidos do xilema e do câmbio, causando deficiências nos movimentos dos fluídos entre as 

raízes e a parte aérea, provocando a morte da planta (fig.7). O impacto atual desta doença, 

provocando a morte de um número elevado de árvores (fig.8), leva a que seja considerada por 

técnicos e investigadores como o principal desafio à sustentabilidade do castanheiro em 

Portugal. Esta doença terá surgido em Portugal por volta de 1838, junto das margens do rio 

Lima (Fernández, 1955), muito embora no nosso País, a identificação dos organismos 

responsáveis tenha ocorrido quase um séc. depois do seu aparecimento, quando, em 1941 foram 

isolados os agentes patogénicos do género Phytophthora (cinnamomi e cambivora) em 

castanheiros doentes (Fernández, 1966). Atualmente a doença está espalhada por todas as 

principais zonas de castanheiro em Portugal, sendo o tratamento e controlo desta doença muito 

complicado. A aplicação de qualquer produto é muito difícil ao nível da raiz, e adicionalmente 

eliminar as árvores mortas pode não ser suficiente visto que P. cinnamomi apresenta uma fase 

saprófita e pode continuar no solo utilizando material vegetal morto para o seu metabolismo 

(Cahill, Bennett, & McComb, 1992). A utilização do “fosetil de alumínio” no combate à doença 

apresenta uma eficácia interessante, podendo ser utilizado em viveiro e em árvores adultas, 

durante a primavera e de acordo com as especificações da empresa comercializadora (Monteiro 

& Patrício, 2007; DGAV, 2017). Atualmente existe ainda uma opção para as novas plantações, 

que é a utilização de híbridos resistentes à doença da tinta. Os clones resistentes resultam do 

cruzamento entre espécies resistentes como Castanea crenata e Castanea molissima com 

Castanea sativa, originando plantas que vão servir de porta enxertos para o castanheiro europeu. 

Existem no mercado diversas opções, como o CA 90 de origem francesa, ou o ColUTAD® 

desenvolvido na Universidade de TMAD. A escolha do híbrido porta-enxertos deve ter sempre 

em conta as características do local de instalação.  
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O problema mais recente é a praga da Vespa das Galhas do Castanheiro (Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu). Este inseto, da ordem Hymenoptera, ataca vegetais do género Castanea, 

levando à formação de galhas nos gomos e folhas, provocando a redução do crescimento dos 

ramos e a frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e a qualidade da castanha e 

conduzir ao declínio dos castanheiros (EPPO, 2005). O inseto é originário da China tendo-se já 

dispersado por diversos pontos do globo. Na Europa foi referenciada pela primeira vez em Itália 

no ano 2002, tendo sido detetada em Portugal em junho de 2014 (DGAV, 2014).  

A presença da praga manifesta-se pelo aparecimento de galhas, nos ramos e folhas do 

castanheiro durante a Primavera (fig.9). Neste período, após a vespa depositar os seus ovos na 

planta, esta é induzida para a formação de galhas, o que prejudica o normal desenvolvimento 

devido ao menor crescimento dos ramos e da formação de frutos, tendo sido relatadas em alguns 

locais de Itália diminuições de produção entre 60 e 80% (EFSA, 2010). Existem, no entanto, 

estudos contraditórios acerca da possibilidade desta praga levar à morte da planta (EFSA, 2010; 

Teixeira, 2011). A dispersão deste inseto ocorre através da introdução de plantas, ramos ou 

rebentos infestados, contendo ovos ou larvas, mas pode ainda ocorrer em pequenas distâncias, 

através da circulação de material infestado pelo vento ou pelo voo das vespas fêmeas adultas 

(DGAV, 2014) 

Existem meios limitados para o controlo desta praga, mas definem-se três principais 

meios de luta: luta química, luta cultural e luta biológica (DGAV, 2014). A luta química 

consiste no uso de inseticidas, no entanto, é de difícil aplicação visto que os ovos, larvas e pupas 

se encontram protegidos pelos tecidos das plantas e pelo facto de os adultos terem um período 

longo de emergência e reduzida longevidade. A luta cultural baseia-se no corte e destruição das 

partes da planta atacadas antes da emergência dos insetos adultos. A luta biológica consiste na 

libertação de um parasitoide específico Torymus sinensis que vai parasitar o Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu. A luta cultural e a luta biológica são atualmente consideradas as formas 

mais eficazes na redução do impacto da Vespa das Galhas do Castanheiro. 

Em Portugal a praga encontra-se implantada nas zonas do Minho e Douro Litoral e em 

dispersão em direção ao interior do país. Embora o impacto seja ainda reduzido, tendo em conta 

a ameaça que representa a vespa das galhas do castanheiro. A Direção Geral de Alimentação de 

Veterinária (DGAV) elaborou em 2014 um plano de ação que estabelece os procedimentos 

necessários ao controlo e delimitação da área atingida pela praga.  
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Figura 9 - Primeiros sinais da infeção por vespa das galhas do castanheiro. Fonte: 

http://photos.eppo.org/index.php/image/2436-drycku-02; (b) Infeção por vespa das galhas já próximas da 

eclosão do inseto. Fonte: http://photos.eppo.org/index.php/image/6264-drycku-08 

 

As doenças e pragas referidas colocam desafios diários a quem cultiva o castanheiro, e 

embora todos esperem por uma solução milagrosa, a solução mais eficaz parece estar nas 

práticas culturais. A plantação, a poda, a desrama, a mobilização e a nutrição dos solos, estão 

muito relacionadas com o vigor dos soutos, e embora não sejam operações muito complexas do 

ponto de vista técnico deverão ser devidamente fundamentadas com conhecimento do 

proprietário ou de um técnico agrícola ou florestal, evitando assim problemas que lhe sejam 

secundários e potenciando a melhoria do estado fitossanitário dos soutos.  

O presente trabalho não pretende aprofundar a cultura do castanheiro do ponto de vista 

técnico, pelo que não se desenvolve cada uma das práticas culturais individualmente. Todavia, 

há algumas práticas que interessa conhecer, sobretudo pelo impacto que têm no estado atual da 

cultura do castanheiro em Portugal.   

Das práticas referidas, talvez a mais importante seja a mobilização dos solos nos soutos. 

Tradicionalmente, esta operação realiza-se com recurso a uma alfaia que por meio de vários 

“dentes metálicos” com cerca de 30-40 cm de comprimento mobiliza o solo. Esta prática muito 

enraizada nos produtores de castanha de TMAD tem diferentes implicações no estado sanitário 

das plantas. Vários estudos apontam impactos negativos da mobilização, desde logo o facto de 

potenciar a dispersão da doença da tinta através das alfaias usadas para a mobilização (Portela, 

1999; Marcelino, 2000), bem como com a diminuição da produtividade associada aos danos 

provocados na raiz e perda de matéria orgânica ocorridas durante a mobilização. (Raimundo, 

Martins, & Madeira, 2008). Realizar mobilizações consecutivas impede o uso do subcoberto 

para pastagem e também o desenvolvimento de fungos micorrízicos que estabelecem 

associações simbióticas com o castanheiro ao nível radicular, garantindo benefícios às plantas 

(a) (b) 

http://photos.eppo.org/index.php/image/2436-drycku-02
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envolvidas, como por exemplo, um maior equilíbrio nutricional ou uma maior resistência a 

situações de stresse ambiental. Adicionalmente, a recolha dos cogumelos é uma possibilidade de 

rendimento extra para o produtor (Martins et al., 2011). Raimundo, Branco, Martins, & Madeira 

(2001) defendem que caso haja necessidade mobilização esta deve fazer-se com recurso a grade 

de discos e não da forma tradicional, usando uma grade de dentes.  

Do ponto de vista científico a não mobilização dos soutos é mais benéfica quando 

comparada com a técnica de mobiliação tradicional. Contudo, embora esta evidência científica 

conte já com 30 anos, a mobilização dos soutos continua a ser uma prática comum, sendo a não 

mobilização a exceção. Importa, pois, perceber porque não aderem os produtores a esta prática. 
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2.2 - Sistemas Agroflorestais   

 

Sistema agroflorestal é uma designação atribuída a sistemas e tecnologias de uso da 

terra onde se conciliam, no mesmo espaço e intervalo de tempo, plantas perenes de 

características lenhosas, por exemplo árvores ou arbustos, com culturas agrícolas e/ou pastagens 

para animais (FAO, 2017). Existem três tipos principais de sistemas agroflorestais (FAO, 2016): 

 

•Sistemas agrosilvoculturais – são uma combinação de culturas agrícolas e árvores, 

como por exemplo o uso de culturas anuais juntamente com árvores para produção de 

fruto ou mesmo produção de madeira.  

•Sistemas silvopastoris – combinam árvores com pastagem de para o uso de animais. 

•Sistemas agrosilvopastoris – Conjugam três elementos: árvores, animais e culturas 

agrícolas.  

 

 

Os sistemas agroflorestais na Europa em particular estão presentes desde 2500 A.C. 

(Stevenson & Harrison, 2014), no entanto, desde a Idade Média a sua área de implementação 

tem diminuído principalmente devido à introdução da rotação de culturas que tornou a produção 

de alimentos menos dependente dos nutrientes provenientes das árvores (Eichhorn et al., 2006). 

Esta situação agudizou-se profundamente durante o Séc. XIX devido a diversos fatores técnicos 

(Eichhorn et al., 2006):   

 

• as árvores dispersas nas paisagens aráveis dificultavam a mecanização da agricultura e 

foram deliberadamente removidas; 

 
• o pós-segunda guerra mundial exigiu um foco na maximização da produtividade o que 

levou a um aumento dos sistemas monoculturais; 

 

• a diminuição da disponibilidade de mão-de-obra na agricultura limitou a viabilidade 
económica de sistemas mais dependentes desse fator;  

 

• a consolidação das explorações de terrenos fragmentadas em grandes propriedades e 
campos únicos removeu árvores limítrofes e reduziu a diversidade paisagística. 

 

 

Se por um lado os produtores optaram pelos sistemas monoculturais por sua iniciativa, 

as políticas europeias contribuíram também para o aumento destes sistemas (Eichhorn et al., 

2006):  
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• o regime da Política Agrícola Comum (PAC) conduziu indiretamente a uma redução 

nas associações de culturas, favorecendo sistemas de cultivo único; 

• as áreas arborizadas foram por muitos anos inelegíveis para pagamentos diretos de 

subsídios e, em muitas regiões, as árvores foram removidas para aumentar o montante do 

subsídio; 

• durante vários anos a diferentes normas comunitárias aplicadas às frutas e produtos 

hortícolas comercializados na Comunidade procuraram padronizar a sua produção, o que 

incentivava indiretamente a gestão intensiva. 

 

Atualmente com a preocupação existente com a sustentabilidade da agricultura, a 

conservação da natureza e da paisagem na Europa, tem aumentado o interesse pelos sistemas 

agroflorestais. Este facto deve-se a estes sistemas serem apontados por diferentes autores como 

mais vantajosos que os sistemas monoculturais correntes, tanto a nível ecológico como 

económico ou social (Alavalapati, Shrestha, Stainback, & Matta, 2004; Eichhorn et al., 2006; 

Jose, Gillespie, & Pallardy, 2004) e são apontados como uma solução importante para aumentar 

a sustentabilidade da produção agrícola e/ou florestal. É importante ainda assim perceber que 

são sistemas que é necessário estudar e compreender melhor para aperfeiçoar a sua condução 

para obter o melhor rendimento possível (Gómez, Guzmán, Giráldez, & Fereres, 2009).  

Existem vários exemplos em que os sistemas agroflorestais apresentam melhores 

resultados quando comparados com os sistemas convencionais, desde logo do ponto de vista de 

sustentabilidade ambiental. É possível perceber que comparando um sistema agroflorestal que 

utiliza pastagem (espontânea ou semeada) com o sistema de mobilização convencional, obtém-

se ganhos na opção pelo primeiro, nomeadamente através de uma redução do escoamento 

superficial e da erosão hídrica associada, o que implica diretamente menor perda de nutrientes 

dissolvidos ou adsorvidos aos sedimentos (Gómez et al., 2009; Martins et al., 2010) e um 

aumento da retenção de água no solo (Li, Yang, & Zhao, 2014; Sahin, Anderson, & Udawatta, 

2016). Relativamente ao sequestro de carbono existem também estudos que indicam benefícios 

do sistema agroflorestal. Sharrow & Ismail (2004) compararam um sistema agroflorestal 

instalado durante 11 anos com floresta e pastagem isolada. O resultado foi que na consociação 

de árvores e pastagem se verificou um armazenamento de carbono de 740kg/ha/ano, enquanto a 

floresta e a pastagem isoladas armazenaram apenas 500kg/ha/ano. Também a qualidade da 

paisagem é uma mais-valia dos sistemas agroflorestais. Franco (2003) realizou em Itália um 

estudo onde procurou perceber os impactos da instalação de parcelas em sistema agroflorestal 

sobre a perceção de beleza cénica da paisagem. Os resultados indicaram que independentemente 

das características socioeconómicas dos cidadãos a maioria preferia uma paisagem com 

agricultura e árvores. De resto é um resultado obtido também em outros estudos em que os 

cidadãos atribuem um maior valor cultural às paisagens agroflorestais (Fagerholm et al., 2016).  
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É ainda assim necessário interiorizar que gerir uma paisagem agroflorestal é um desafio 

nem sempre fácil, uma encruzilhada entre a tradição e a modernidade que envolve a integração 

entre múltiplos componentes naturais, que necessariamente deve reunir pessoas de diversos 

campos do conhecimento, como por exemplo as engenharias florestal e agrícola, ecologia, 

arquitetura paisagista e as ciências sociais, o que envolve também complexidade, 

nomeadamente em termos de coordenação e de comunicação.  

Em TMAD, no caso particular do castanheiro para a produção de fruto é possível 

encontrar os dois modelos de gestão, o sistema convencional (fig.10) e o sistema agroflorestal 

(fig.11). O sistema de exploração convencional é baseado na monocultura, sendo habitual 

realizar a mobilização de solo com recurso ao escarificador (uma espécie de grade de dentes) 

entre uma a três vezes por ano. Grande parte dos produtores acredita que este sistema de 

condução é benéfico porque proporciona o controlo das infestantes, incorpora matéria orgânica 

(MO), destrói a crosta superficial potenciando a infiltração de água e ainda porque regulariza a 

superfície do solo e melhora as condições de colheita de fruto. Contudo, existem evidências que 

estes argumentos não são totalmente verdadeiros e que este tipo de práticas conduz a problemas 

como o ferimento e destruição das raízes, a propagação de doenças radiculares, o decréscimo de 

MO, o aumento de riscos de compactação e a perda de solo, bem como ao aumento dos efeitos 

da seca (Martins et al., 2010; Martins, Oliveira, & Abreu, 1999; Portela et al., 1999).  

 

Figura 10 - Castanheiro conduzido em sistema convencional 

Com base no conhecimento produzido, os investigadores têm procurado alternativas ao 

sistema convencional, sendo que, um sistema agroflorestal onde se procura uma gestão 

multifuncional que combine castanheiros com pastagem (espontânea ou semeada) tem sido o 

mais consensual. Este tipo de exploração acrescenta à produção de castanha e aos benefícios 

ambientais enumerados anteriormente para os sistemas agroflorestais, benefícios económicos 
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Figura 12 – (a). Pastorícia (Fonte: Afonso Martins); (b) Cogumelos no sistema Agroflorestal de Castanheiro  

que advém do aproveitamento da forragem e de cogumelos comestíveis (fig.12). Um sistema 

multifuncional deste género apresenta ainda características mais adequadas à instalação de 

apicultura, o que permite aumentar a polinização e diversificar ainda mais a produção (Shanker 

& Solanki, 2000). Martins (2011), através de um ensaio experimental que decorreu durante 

cinco anos, conclui mesmo que o sistema multifuncional do castanheiro é de longe mais 

rentável quando comparado com o sistema convencional.  

 

 

 

Figura 11 – Castanheiro em sistema agroflorestal. 

 

  
(a) (b) 
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2.3 - Definição e evolução do conceito de serviços de ecossistemas   

 

O interesse pelo conceito de SE cresceu exponencialmente principalmente a partir dos 

anos 90, tendo isso se refletido no número de artigos científicos publicados sobre o tema (De 

Groot, Wilson, & Boumans, 2002). No entanto, a importância dos ecossistemas para o homem 

tem sido descrita desde o início das civilizações, de que é exemplo a relevância que Platão dá à 

relação entre a desflorestação e a erosão do solo (Daily, 1997) ou da observação feita durante o 

séc. I por Pliny o Velho em que este relaciona a desflorestação com as cheias (Andréassian, 

2004). Até ao aparecimento da ecologia como ciência nos finais do séc. XIX, a importância da 

natureza na vida do homem não foi objeto de estudo (Gómez-Baggethun, De Groot, Lomas, & 

Montes, 2010).  

Na segunda metade do séc. XX com a evidência de que uma utilização inadequada de 

recursos poderia ter implicações para as gerações futuras, a ciência económica começou a 

estudar os problemas ambientais (Gómez-Baggethun et al., 2010) e apareceram autores que 

defendem o valor económico dos ecossistemas. Krutilla (1967), por exemplo, refere a 

importância da manutenção da paisagem e biodiversidade dos ecossistemas para fins científicos, 

culturais e recreativos, em detrimento de outros modelos de desenvolvimento. Durante a década 

de 70 do séc. XX, Mooney e Ehrlich (1977) foram os primeiros a usar o termo “serviços 

ambientais”, mas só em 1981, Ehrlich & Ehrlich usaram o termo “serviços de ecossistemas” 

(Hermann, Schleifer, & Wrbka, 2011).  

No final do séc. XX, estimulado em parte pela agenda de investigação do Programa de 

Biodiversidade do Instituto Beijer (Gómez-Baggethun et al., 2010) o conceito foi mais estudado 

e surgiram mais definições de SE embora nem todas consensuais (Ojea, Martin-Ortega, & 

Chiabai, 2012). Daily (1997) define o conceito como “as condições e os processos através dos 

quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, sustêm e preenchem a vida 

humana” ao passo que Costanza et al. (1997) afirmam que SE são “os benefícios que as 

populações humanas derivam, direta ou indiretamente, através das funções do ecossistema”. 

Costanza et al. (1997) realizaram o primeiro grande trabalho de identificação e 

valoração dos SE à escala planetária, tendo valorado os diversos SE a nível global. Já no ano 

2003 trabalhos como o de Costanza et al. (1997) serviram de base à iniciativa da Organização 

das Nações Unidas denominada Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Desta iniciativa 

resultou em 2005 o relatório Ecosystems and Human Well-being que enquadra os problemas 

ambientais globais do ponto de vista económico e pela primeira vez coloca os SE em diferentes 

categorias, e que popularizou uma das definições mais utilizadas de SE, definindo-os como 

sendo “os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas” (MEA, 2005). A iniciativa MEA 
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fomentou o conceito de SE e potenciou ainda mais o seu estudo tendo-o colocado 

definitivamente na agenda académica e política.  

No seguimento da orientação do MEA, juntando a ecologia com a economia, em 2007 

Boyd & Banzhaf salientam que é muito importante definir com precisão o conceito de SE para 

evitar erros de valoração e propõem uma nova definição baseada nos princípios económicos, 

afirmando assim que: “Os serviços de ecossistema finais são componentes da natureza, 

diretamente consumidos, ou usados para produzir bem-estar humano”. A definição proposta por 

Boyd & Banzhaf (2007) pretende servir de base à contabilização do valor dos SE numa lógica 

de valor final, similar à usada no cálculo do valor acrescentado. Já para Fisher (2009), na 

sequência dos trabalhos realizados por Boyd & Banzhaf (2007), os SE são os aspetos dos 

ecossistemas utilizados (ativamente ou passivamente) para produzir o bem-estar humano. Esta 

definição foca-se na medição do bem-estar produzido pelos SE e não numa lógica de 

contabilização do valor final dos SE para a economia. 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento da importância dos ecossistemas na 

economia e no bem-estar humano surgem inspirados no MEA outras iniciativas como a The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) e The Commom International Classification 

of Ecosystem Services (CICES). O relatório TEEB resulta da vontade de diferentes governos 

que concordaram em “iniciar o processo de analisar os benefícios económicos globais da 

diversidade biológica, os custos da perda da biodiversidade e as falhas das medidas de proteção 

versus os custos da sua efetiva conservação” tendo como objetivo proporcionar uma ponte entre 

a ciência, a biodiversidade e as políticas económicas (De Groot et al., 2010). Já a CICES surge 

em 2009 a partir do trabalho desenvolvido pela Agência Europeia do Ambiente com o propósito 

de contribuir para normalizar a categorização e descrição dos SE, tendo definido SE como: "os 

“outputs” dos ecossistemas (naturais, semi-naturais ou altamente modificados) que afetam mais 

diretamente o bem-estar das pessoas" (Haines-Young & Potschin, 2013). Atualmente a 

designação “Serviços de Ecossistema” é utilizada em investigação relacionada com políticas 

ambientais e conservacionistas, para referência a processos e interações dos ecossistemas e os 

benefícios daí resultantes., e a definição mais generalizada de SE (definição de MEA) é 

frequentemente usada para explicar ao público o conceito, mas não reflete necessariamente a 

forma como conceitualmente os SE são definidos na literatura académica e a sua classificação 

(Danley & Widmark, 2016). 

 

2.3.1 - Classificação  

Sabendo que um ecossistema com toda a sua biodiversidade oferece diferentes serviços 

que proporcionam bem-estar humano é importante classificar e agrupar esses serviços, para 

compreender de que forma as mudanças nos ecossistemas afetam o bem-estar humano (Turner, 
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Morse-Jones, & Fisher, 2010). Esta classificação é também o primeiro passo para iniciar um 

processo de valoração de um serviço de ecossistema de forma adequada e bem fundamentada.   

Um trabalho relevante na classificação dos SE foi realizado por Costanza et al. (1997) 

que apresentaram uma classificação em 17 diferentes categorias de “funções de ecossistema”. 

De Groot et al (2002) identificam 23 “funções de ecossistema” e sugerem que é conveniente 

agrupá-las em quatro categorias primárias: funções de regulação; funções de habitat; funções de 

produção; funções de informação. No entanto, tal como na definição, o relatório do MEA 

marcou também a classificação de SE, tendo estes sido agrupados em quatro grupos: 

Aprovisionamento; Regulação; Culturais; e Suporte (tabela 1) (MEA, 2005). 

 

 

Tabela 1 - Classificação dos SE segundo o MEA. Fonte: (Alcamo et al., 2005) 

Abordagem MEA 

Aprovisionamento Regulação Culturais Suporte 

 

Alimento  
Fibra 

Recursos Genéticos 

Recursos medicinais 

Água potável  
 

 

 

Qualidade do ar 
Qualidade da água 

Erosão 

Polinização 

 

 

Serviços recreativos 
Sistema de conhecimento 

 

 

Formação de solo 
Fotossíntese 

Ciclo de nutrientes 

Ciclo hidrológico 

 

 

A classificação realizada pelo MEA foi colocada em causa por vários autores, tendo 

estes argumentado que a definição e classificação dos serviços do MEA podem não ser as mais 

apropriadas para avaliações monetárias (Ojea et al., 2012). Com base nesta ideia, Boyd & 

Banzhaf (2007) criam uma classificação diferenciada, considerando os SE como produtos finais 

do sistema, diferenciando-os dos produtos intermédios e dos benefícios. Para melhor 

compreensão, usando como exemplo a água: o processo de purificação da água é um produto 

intermédio, a água potável é um produto final e o consumo da água potável pelo homem é o 

benefício. Também Wallace (2007) e Fisher (2009) referem a importância de separar os meios 

(processos intermédios) dos fins (serviços de ecossistema) para prevenir a possibilidade de 

existir uma dupla contagem no processo de avaliação. 

O relatório TEEB apresenta também uma classificação muito idêntica à do MEA (tabela 

2), mantendo três das categorias, mas omitindo os serviços de “Suporte”. Esta classificação 

procurou ir ao encontro das sugestões de vários autores e passou a considerar que a fotossíntese, 

o ciclo de nutrientes ou ciclo hidrológico não eram serviços do ecossistema, mas sim processos 

ecológicos que conduziam à produção de um serviço. Por outro lado, foi introduzida a categoria 
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de serviços de “Habitat” devido a importância dos ecossistemas em albergar as espécies e em 

garantir a biodiversidade (De Groot et al., 2010). 

 

 

Tabela 2 - Classificação dos SE segundo o TEEB. Fonte: (De Groot, Alkemade, Braat, Hein, & 

Willemen, 2010) 

 

 

Mais recentemente surgiu a classificação CICES, que teve como objetivo a criação de 

um novo esquema de classificação, coerente com os anteriormente existentes e que permitisse 

uma fácil tradução da informação estatística proveniente de diferentes fontes (Haines-Young & 

Potschin, 2013). Este esquema de classificação aproxima-se ao apresentado no relatório TEEB, 
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Aprovisionamento 

Alimentos  

Água   

Matérias-primas (fibras, madeira, 

biocombustíveis) 

Recursos genéticos 

Recursos medicinais 

 

 

Regulação 

 

Purificação do ar  

Regulação climática (ex.: sequestro de 

carbono, estabilidade climática) 

Prevenção de eventos extremos (ex.: 

cheias) 

Regulação dos fluxos da água  

Tratamento e purificação da água  

Prevenção da erosão  

Manutenção da fertilidade dos solos 

Polinização  

Controlo biológico (controlo de pragas 

e doenças) 

 

Culturais 

Informação estética 

Recreação e saúde física e mental 

Turismo 

Experiência espiritual e sentido de lugar 

 

Habitat 
Manutenção dos ciclos de vida  

Manutenção da diversidade genética 
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garantindo a distinção entre processos ecológicos e serviços finais, tal como defendem Boyd & 

Banzhaf (2007), Wallace (2007) e Fisher et al. (2009).  

A classificação CICES é organizada hierarquicamente a partir de três temas: 

aprovisionamento; regulação e manutenção; e cultura (tabela 3). Estes temas são divididos no 

total de 10 classes, e estas classes são ainda divididas em um total de 23 grupos de serviços.  

 

Tabela 3 - Classificação dos SE segundo a CICES. Fonte: (Haines-Young & Potschin, 2013) 

 

CICES 

Temas Classes 

Aprovisionamento 

Nutrição 

Materiais 

Energia 

Regulação e Manutenção 

Regulação de resíduos 

Regulação de fluxos 

Regulação do ambiente físico 

Regulação do ambiente biótico 

Culturais 

Simbolismo 

Intelectual e experimental 

 

 Estas classificações são uteis para iniciar um processo de valoração dos SE, no entanto 

para o presente trabalho é também necessário perceber qual o regime de propriedade desses SE, 

isto é, quem usufrui dos benefícios que os ecossistema produzem e se alguém obtém rendimento 

com a provisão desses serviços. No ponto seguinte procura-se perceber a questão da propriedade 

porque pensa-se que será essencial para perceber as perspetivas dos produtores.   
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2.3.2 - Direitos de propriedade dos serviços de ecossistema 

Conhecer e diferenciar a propriedade dos serviços de SE, bem como entender o conceito 

de externalidade é importante sobretudo para ajudar a perceber os caminhos para a valoração 

económica dos mesmos, bem como de que forma a propriedade influência a perceção das 

pessoas acerca dos diferentes SE.  

Do ponto de vista económico, podemos classificar os bens e/ou serviços segundo duas 

características elementares: o seu grau de “rivalidade” e o seu grau de “exclusividade” (Belbute, 

2008) Os bens e serviços obtidos dos ecossistemas tal como outros tipos de bens apresentam 

quatro tipologias de propriedade: bens privados, bens públicos, bens comuns e bens de clube 

(Ostrom, 1994) (tabela 4). Bens privados são todos aqueles apresentam rivalidade de uso e em 

que a exclusão de acesso é fácil tornando-se simples a implementação do direito de propriedade 

(e.g., o corte e venda de madeira de uma propriedade privada). Os Bens de Clube são todos 

aqueles onde não existindo rivalidade (ou existindo por congestão, excesso de utilizadores) a 

sua utilização estar condicionada ao cumprimento de determinadas condições, normalmente o 

pagamento de um valor monetário (e.g., a utilização de uma zona de caça associativa). No 

entanto, existente uma grande quantidade de serviços de ecossistemas com características de 

Bens Comuns e de Bens Públicos. Os Bens Públicos definem-se por serem bens ou serviços 

cujo consumo e provisão não podem ser limitados a um indivíduo ou grupo de indivíduos, ou 

seja, são não exclusivos porque é impossível impedir o seu uso por parte de outras pessoas e são 

não rivais porque o seu consumo por parte de alguém não diminui o seu uso por parte de 

qualquer outro indivíduo (e.g., a paisagem). Por último, entende-se por Bens Comuns todos 

aqueles que apresentam não exclusão, mas grande rivalidade de uso, caracterizando-se assim 

pela impossibilidade de impedir o uso desse bem por outro indivíduo, mas o com a 

particularidade que a utilização desse bem por uma pessoa diminui ou impede a sua utilização 

por outro indivíduo (e.g., recursos pesqueiros).  

 

Tabela 4- Classificação de quatro tipos de recursos segundo o grau de Exclusividade e de Rivalidade. 

Fonte: Adaptado de Belbute (2008) 

 

  
Rivalidade de uso 

  
Baixa Alta 

Exclusão de acesso 
Difícil ou impossível Bens Públicos Bens comuns 

Fácil ou espontânea Bens de Clube Bens Privados 
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Por outro lado, externalidade é um efeito colateral sem preço de mercado, resultante de 

uma atividade produtiva (ou de consumo). Como as externalidades não são valorizadas através 

do preço, o seu efeito reflete-se sobre as consequências que causam numa terceira parte 

podendo, assim, classificar-se como positivas se geram benefícios ou negativas se geram custos. 

Diz-se que a externalidade é positiva quando os efeitos colaterais de determinada atividade têm 

uma influência positiva sobre outra; pelo contrário, uma externalidade negativa são os efeitos 

coletarias resultantes de uma atividade que causam perdas para outras (Madureira et al., 2013).  

A título de exemplo, um povoamento florestal conduzido para a produção de madeira 

durante o seu desenvolvimento usa carbono atmosférico nos seus processos metabólicos 

armazenando-o. Desta forma, o armazenamento de carbono é uma externalidade positiva 

resultante da atividade de produção florestal, no entanto, se no mesmo povoamento forem 

utilizados produtos químicos para o controlo de pragas que contaminem o solo, a contaminação 

do solo será uma externalidade negativa resultante da produção florestal.  

 

 

2.4 - Metodologia Q 

 

A metodologia Q é relativamente pouco conhecida nas ciências naturais, sendo utilizada 

mais frequentemente nas ciências sociais (Barry & Proops, 1999). Trata-se de uma técnica 

construída para revelar os pontos de vista que existem sobre um problema ou assunto, tendo por 

base um estudo sistemático da subjetividade partindo do ponto de vista da pessoa, das suas 

opiniões, crenças e atitudes (Brown, 1993). É um método qualitativo suportado por uma base 

estatística (Watts & Stenner, 2005). Esta metodologia foi introduzida na psicologia em 1935 

pelo psicólogo e físico William Stephenson e recentemente têm sido utilizada em diversas áreas 

nomeadamente na ciência política e economia ambiental (Addams & Proops, 2000). A aplicação 

deste método em outras áreas científicas foi difícil, o que se compreende, por um lado, devido 

ao distanciamento existente entre disciplinas e, por outro lado, devido ao questionamento da sua 

estrutura metodológica por parte de alguns autores (Robbins & Krueger, 2012). No entanto, 

talvez devido à base científica em física quântica do seu criador, o método alcança o seu espaço 

através da adoção de muitos pressupostos científicos das ciências naturais (Watts & Stenner, 

2005), e nos dias de hoje é utilizado em diversas áreas científicas devido à facilidade de 

aplicação e efetividade dos resultados obtidos (Addams & Proops, 2000). De resto nos últimos 

anos tem surgido diferentes trabalhos na área das ciências naturais e da economia ambiental, 

onde se procura identificar trade-offs existentes em diferentes situações com recurso a 
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metodologia-Q (e.g., Brodt, Klonsky, & Tourte, 2006; Forrester, Cook, Bracken, Cinderby, & 

Donaldson, 2015; Webler, Danielson, & Tuler, 2009). 

A metodologia Q procura uma abordagem diferente das metodologias mais clássicas e 

não pretende encontrar padrões com base em características individuais, como por exemplo, a 

idade, escolaridade ou estatuto social., mas sim, fazer uma análise de narrativas sociais e da 

natureza das perceções partilhadas, ou seja, não são os participantes que são o foco da 

abordagem, mas as "construções" que estes realizam (Barry & Proops, 1999). Webler (2007) 

aponta, para além desta, mais diferenças entre os questionários tradicionais e a Metodologia Q, 

desde logo, o facto desta metodologia não procurar representatividade estatística. Em segundo 

lugar, os questionários tradicionais proporcionam uma interpretação isolada de cada questão, 

algo que não acontece na metodologia Q, visto que as afirmações (isto é, os pontos de vista) são 

avaliadas em conjunto. 

 

A utilização da metodologia-Q tem vários pontos fortes, mas também alguns pontos fracos 

(Sabino & Guimarães, 2007; Webler et al., 2007). Desde logo como pontos fortes podemos 

destacar: 

 

• A sua aplicação não exige demasiado tempo dos participantes, em comparação com a 

aplicação de questionários, por exemplo. 

• Pode ser usado com uma amostra de pequena dimensão. 

• Permite aos participantes definir o seu próprio ponto de vista.  

• Permite aos participantes rever e alterar a configuração das suas respostas. 

• Combina duas abordagens distintas, uma fase de entrevistas e outra de questionário, o que 

proporciona maior quantidade de informação.  

• Clarifica áreas de acordo e de desacordo na opinião das pessoas.  

• Pressupõe a utilização de métodos estatísticos, obtendo-se resultados qualitativos e 

quantitativos. 

 

 

Por outro lado, os pontos fracos apontados a esta metodologia são: 

• A utilização de amostras pequenas, pelo que poderá existir a possibilidade de que uma 

perspetiva importante do problema não seja considerada.  

• Embora este não seja o objetivo da metodologia, não permite, devido à dimensão e ao 

modo de seleção da amostra, extrapolar para a população a proporção de pessoas que se 

encaixa em cada um dos pontos de vista.  
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• A análise estatística que se realiza é sensível ao número de participantes que respondem 

ao questionário, tal como à quantidade de frases selecionadas, o que pode influenciar o 

resultado final da sua aplicação.  

Os resultados que se obtêm através da aplicação da metodologia Q são sensíveis a três 

decisões que se tomam na preparação do estudo: quantas afirmações são usadas, quem responde 

aos questionários e como se analisam os resultados obtidos. Desta forma, a implementação deste 

tipo de metodologia exige um conjunto de etapas básicas, que embora sejam referidas na 

literatura com ligeiras diferenças, se poderão resumir apenas em seis (Webler et al., 2007): (1) 

Identificação de problema e determinação de objetivos; (2) Entrevistas a stakeholders3; (3) 

Preparação das afirmações e construção do gráfico de distribuição; (4) Seleção dos 

participantes; (5) Aplicação do questionário-Q; (6) Análise e interpretação dos resultados.  

A primeira etapa consiste na identificação do problema e definição de objetivos. O 

investigador deverá ser capaz de responder a perguntas básicas:  

• - Qual o contexto do estudo?  

• - Quero perceber as diferentes perspetivas sobre?  

• - Com que objetivo?  

Estas perguntas irão ajudar a definir que perspetivas se estão à procura e a ter uma 

noção clara do que se vai fazer com esse conhecimento. Objetivos bem definidos irão melhorar 

a compreensão das pessoas acerca do estudo e a sua recetividade para participarem (Webler et 

al., 2007).  

Na segunda etapa deverão ser realizadas entrevistas estruturadas com um conjunto de 

pessoas com interesse sobre o tema. As pessoas entrevistadas deverão representar diferentes 

grupos, podendo ser cientistas, técnicos, ou atores de referência. Estas entrevistas têm como 

objetivo não só conhecer mais profundamente o tema que se pretende estudar, mas sobretudo 

recolher informação para a elaborar as afirmações a usar no estudo (Barry & Proops, 1999). O 

conjunto de informação recolhida deve ser organizado por categorias para que se garanta que se 

aborda o tema como um todo e que não haja assuntos que não são tratados. 

A etapa três consiste na elaboração das afirmações e na construção do gráfico de 

distribuição. Para obter o conjunto de afirmações Q, devem-se percorrer os textos obtidos nas 

entrevistas e identificar afirmações relevantes  frases ou parágrafos curtos  que abordem 

diretamente as questões gerais que o estudo procura esclarecer, colocando em seguida as 

afirmações-Q nas categorias elaboradas no passo dois. Provavelmente cada categoria irá 

apresentar um número elevado de afirmações-Q, o que obrigará o investigador a ser capaz de 

                                                             
3  Stakeholders designa um grupo de pessoas e/ou organizações que tem interesse em determinado 

assunto. 
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agregar afirmações, tornando-as o mais claras possível e evitando que quando lidas pelos 

participantes do estudo provoquem neles dúvidas sobre a que assunto se refere a afirmação.  

As afirmações Q quando utilizado um questionário em papel (podem ser usados 

questionários eletrónicos) deverão ser apresentadas aos participantes em cartões A5 ou A6, 

atendendo sempre às características pessoais dos participantes, assim como às do local onde será 

administrado o questionário. Cada cartão deverá ser numerado para facilitar o registo (fig.13).  

 

 

Figura 13 - Exemplo de Cartões usados na aplicação de questionários- Q 

 

O que se pretende neste tipo de estudo é que os participantes realizem uma 

hierarquização das afirmações (fig.14), no entanto, essa tarefa pode tornar-se difícil quando os 

participantes não conseguem decidir o grau de importância de cada uma das afirmações.  

            

         Figura 14 – Trabalho de campo. Exemplo de Q-sort já respondido 
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A metodologia Q facilita essa hierarquização permitindo aos participantes atribuírem o 

mesmo grau de importância a diferentes afirmações. Assim, é construída uma pirâmide, que se 

aproxima do que se designa em estatística por “distribuição normal”, onde é atribuído a cada 

coluna um número ordinal que representa a importância que o participante atribui às afirmações 

ali colocadas (fig.15).  

A construção da pirâmide não segue regras rígidas, sendo apenas dependente do número 

de afirmações Q encontradas. É importante perceber que quanto menor for o número de linhas 

das colunas nos extremos, maior será o significado das escolhas dos participantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Exemplo de pirâmide usada na aplicação da método-Q 

 

A quarta etapa que consiste na seleção dos participantes assume grande importância. O 

objetivo principal ao recrutar participantes é que estes tenham diferentes perspetivas acerca do 

tema a estudar, embora seja desejável alguma sobreposição de perspetivas. A preocupação que 

os participantes sejam uma amostra da população, poderá ser tida em conta, mas não é um 

problema na metodologia-Q (Addams & Proops, 2000). 

Quanto à dimensão da amostra, como nesta metodologia as observações são as 

afirmações e as variáveis são as ordenações realizadas (Q-sort), o que é recomendado na 

literatura é que pelo menos para cada três afirmações exista um participante. Por outro lado 

deve-se ressalvar que são necessárias pelo menos três pessoas para definir uma perspetiva 

(Webler et al., 2007).  

 

A etapa 5 consiste na aplicação dos questionários Q e deve ser muito bem preparada 

para que a sua execução seja a mais fácil e proveitosa possível. Com o objetivo de rentabilizar 
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tempo e recursos os participantes devem ser contactados com antecedência para explicar 

previamente em que consiste o projeto e para que se encontre um horário que lhes seja 

adequado. Se o projeto de investigação for iniciativo de uma organização ou usufrui do apoio da 

mesma, esta deve ser referida no contacto inicial para que se consiga ganhar uma maior 

confiança do participante. Deve ser ainda garantido o anonimato do questionário.  

Na aplicação do questionário, já na presença do participante, deve-se recolher os dados 

socioeconómicos previstos que servirão para mais tarde interpretar os dados e explicar 

novamente o método de forma simples enquanto se está em frente ao gráfico de distribuição. 

Deve-se explicar ainda que o que se procura é a perspetiva pessoal do participante. 

 Em seguida o participante é convidado a organizar os cartões em duas pilhas, uma onde 

coloca os cartões que contêm as afirmações mais próximas das suas perspetivas, e uma outra em 

que coloca os cartões mais distantes das suas perspetivas, este processo facilitará a ordenação 

final dos cartões na pirâmide. Durante o processo o participante deve ser incentivado a comentar 

as suas escolhas para que o investigador possa registar essa informação qualitativa.  

Embora não seja frequente, algumas participantes poderão ter dificuldade a realizar a 

ordenação das afirmações, ou mesmo não mostrarem a atenção necessária para realizar o 

processo e poderá ser necessário eliminar as suas contribuições dos dados a analisar. Note-se 

que situações destas podem ser ultrapassadas na fase preliminar de construção do questionário 

e/ou através utilização de um número mais elevado de questionários do que os necessários para 

o tratamento estatístico, garantido que os questionários analisados são aqueles onde os 

participantes responderam de forma atenta e interessada. 

 

Por fim, a etapa 6, realizada após a recolha de todos os questionários-Q, consiste na 

realização de uma análise de fatores, que poderá ser realizada com o software opensource 

PQMethod (http://www.lrz.de/~schmolck/qmethod/downpqx.htm). Este programa faz recurso 

de um de dois algoritmos, o dos Centroides e o da Análise de Componentes Principais 

(Principal Component Analysis – PCA) que dão resultados semelhantes (Sabino & Guimarães, 

2007). A PCA é o método mais usado e é o adequado quando se pretender usar a rotação de 

fatores Varimax. Esta forma de rotação é realizada com base em princípios estatísticos e realiza 

uma rotação dos fatores originais para obter um conjunto final de fatores que evidenciem 

melhor a estrutura fundamental dos dados iniciais e em que seja mais fácil interpretar o 

significado desses fatores. 

Uma vez concluída a análise estatística, deve proceder-se a interpretação de fatores 

percebendo o que estes representam. Isso é feito interpretando as tabelas que o programa 

PQMethod constrói e onde se podem observar quais as afirmações que caracterizam cada um 

dos fatores, bem como a correlação que existe entre eles. A interpretação dos fatores pode e 

deve ser realizada com recurso aos dados socioeconómicos e as notas recolhidas durante a 

http://www.lrz.de/~schmolck/qmethod/downpqx.htm
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aplicação dos questionários para que se possa perceber se existem fatores que se encontram 

mais relacionados com determinado perfil de participante.  
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3- Definição e Caracterização da área de estudo 

3.1 – Definição e caracterização edafoclimática 

 
O presente trabalho, por razões inerentes ao projeto onde se insere4, teve como área de 

referência inicial os distritos de Vila Real, Bragança e Viseu, na área definida pelas NUTS III 

(nomenclatura unidades territoriais para fins Estatísticos de terceiro nível) Alto Tâmega, Terras 

de Trás-os-Montes e Douro (fig.16), numa área de aproximadamente 12.500 km2 compreendida 

entre as latitudes 41º N e 42ª N e as longitudes 8º 5’ W e 6º 5’ W. 

 

Trata-se de uma área com grande diversidade de paisagem, em que se encontram 

grandes diferenças climáticas resultantes da exposição a influências continentais e atlânticas, 

mas também da desigualdade topográfica que todo o território apresenta (APA, 2016; 

Rodrigues, Lopes, & Leite, 2010). De uma forma geral, as zonas próximas ao rio Douro são 

aquelas que apresentam um ambiente mais seco, com temperaturas médias anuais entre os 15 °C 

e os 16 °C e precipitação entre os 400 e os 600 mm por ano contrastando com os valores que se 

                                                             
4 O projeto INTERACT limita a área de estudo à região NUT I Norte. 

Figura 16 – Regiões NUT III que definem a área de estudo. Fonte: CAOP (2016); COS (2007) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_das_Unidades_Territoriais_para_Fins_Estat%C3%ADsticos
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Figura 17 – Mapa das precipitações médias na área de estudo Fonte: CAOP (2016); SNIamb (2016) 

Figura 18 - Mapa de temperaturas médias anuais na área de estudo. Fonte: CAOP(2016); SNIamb (2016) 

encontram tanto na zonas do extremo sul e norte da região, onde se encontram as regiões 

montanhosas e as temperaturas médias anuais são mais baixas, variando entre os 7,5 °C e os 

12,5 °C com precipitações acima de 1000 mm por ano, podendo ser superiores a 2000 mm 

como se verifica na zona das serras da Peneda-Gerês e de Montesinho (fig.17 e 18). 

 

Esta é uma região com grandes diferenças altimétricas, apresentado de forma geral um 

carácter essencialmente montanhoso, com destaque para os seguintes maciços: Montesinho 

(1481), Marão (1415 m) e Alvão (1339 m), debatendo-se ainda com vales profundos por onde 
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passam as linhas de água da região (Cabral, 2013). Deste modo, podemos afirmar que em 

termos altimétricos a região de estudo varia entre os 50 metros junto ao rio Douro, e os 1481 

metros da Serra de Montesinho. As zonas montanhosas apresentam essencialmente solos 

esqueléticos com fraca aptidão agrícola, cambissolos e litossolos (SNIamb, 2017). 

A relação entre solo, condições climáticas e relevo leva a grandes diferenças na ecologia 

das espécies presentes neste território. De resto, esta realidade é facilmente identificada através 

da Carta Ecológica de Portugal (Albuquerque, 1954), que realiza uma organização do território 

em diferentes patamares hipsométricos e estabelece tal como mostra a fig.19, diferentes zonas 

fitoclimáticas que servem para perceber quais espécies vegetais estão mais adaptadas ao 

território.  

Com recurso ao ArcGIS 10.3 compreende-se que na área de estudo as zonas superiores 

a 1000 metros acomodam apenas a 8% da totalidade do território contrastando com os 18% 

ocupados pelo andar basal. Assim, é admissível afirmar que grande parte da região encontra-se 

nos domínios Submontano e Montano com percentagens de 36 e 38% respetivamente. 

Comparando-se estes dados com os da Carta de Ocupação do Solo 2007 (COS 2007) é possível 

concluir que 90% do castanheiro instalado para a produção de fruto na região de TMAD se 

encontra no andar ecológico Montano, ou seja, em altitudes entre os 700 e o 1000m. Além 

disso, 93% desse castanheiro está dentro das regiões DOP (fig.20). 

Figura 19 – Andares ecológicos presentes na área estudo. Fonte: CAOP(2016); SNIamb (2016) 
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Figura 20 - Distribuição do castanheiro dentro das DOP 

 

Desta forma, e recordando o objetivo geral do estudo é natural que se limite a área de 

estudo às regiões DOP. Além do mais, como se refere no ponto 2.1 do presente trabalho as 

regiões DOP apresentam diferenças não só nas variedades existentes, mas também na forma de 

condução do castanheiro. 

Importa ainda perceber se haverá fatores dentro da própria DOP que sejam 

diferenciadores dentro dessa mesma zona, pelo que as áreas classificadas assumem especial 

interesse.  

O Parque Natural do Montesinho (fig. 21) é a única área classificada que tem o seu 

território inserido numa DOP, sendo que a totalidade da área do parque faz parte da DOP Terra 

Fria. Criado em 30 de agosto de 1979, segundo o Decreto-Lei 355/79 de 30 de agosto, o Parque 

Natural de Montesinho é uma das maiores áreas protegidas de Portugal, contemplando uma 

superfície de 74.230 ha. Situado no extremo nordeste português, o Parque Natural de 

Montesinho ocupa um quadrilátero bem encaixado na Sanábria espanhola, englobando as áreas 

das serras de Montesinho e Coroa, abrangendo a parte setentrional dos concelhos de Bragança e 

Vinhais, fazendo fronteira a nascente e a poente com Espanha (ICNF 2015). É caracterizado por 

uma sucessão de elevações arredondadas e vales profundamente encaixados com altitudes entre 

os 438 m e os 1481 e uma presença humana marcada (ICNF, 2015). 
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Figura 21 – Localização do Parque Natural de Montesinho 

 

 

Tendo em conta todo o conjunto de fatores enumerados anteriormente e o objetivo geral do 

estudo, dividiu-se a área de estudo em quatro subáreas distintas (fig. 22), por forma a melhor 

interpretar os resultados que se esperam: 

• Área inserida na DOP Padrela (Designada Padrela) 

• Área inserida na DOP Soutos da Lapa (Designada Lapa) 

• Área inserida na DOP Terra Fria fora Parque Natural do Montesinho (Designada Terra 

Fria F) 

• Área inserida na DOP Terra Fria incluída no Parque Natural de Montesinho (Designada 

Terra Fria P) 

 

Espera-se que as diferenças existentes entre as zonas DOP, bem como outras que se 

possam identificar durante o estudo, se reflitam em diferenças nas perceções que os produtores 

têm dos SE nos diferentes sistemas de condução do castanheiro. 
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Figura 22 – Subáreas de estudo 
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Figura 23 - (a) Distribuição por faixa etária os agricultores na região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(INE, 2009) (b) Número de residentes com mais de 65 anos em cada uma das DOP (INE, 2011) 

 

3.2 -Caracterização Socioeconómica 

 

TMAD concentra um elevado número de explorações de área reduzida: em 2009 havia 

9.991 explorações com menos de 1ha, representando 61% das explorações agrícolas de 

castanheiro. Apenas 1% das explorações tinham mais de 10 hectares (228 explorações em 

2009), que detinham 16% da área total de castanheiro na região (INE, 2009). Outra 

característica relevante é a importância da população agrícola familiar em TMAD, que 

representa cerca de 36% da população residente, torna-se assim possível inferir que grande parte 

dos produtores de castanha na região de TMAD, têm explorações de pequena dimensão e de 

cariz familiar (INE, 2009). 

O nível de instrução, que é outro fator chave para a introdução de inovações e novas 

práticas de gestão, e apesar dos progressos registados continua a ser muito baixo, pois mais de 

70% dos agricultores familiares de TMAD tem apenas o primeiro ciclo do ensino primário 

(INE, 2009). 

Adicionalmente, um problema crescente tem a ver com o despovoamento e envelhecimento 

das zonas rurais transmontanas, o que torna mais difícil a angariação de mão-de-obra agrícola e 

dificulta a organização da produção (INE 2011). 

 

(a) (b) 
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4- Material e Métodos  

 

4.1 -Seleção das afirmações  

 

De acordo com as orientações teóricas para a implementação da metodologia-Q, 

realizou-se um levantamento dos temas gerais da cultura do castanheiro em duas fases distintas: 

revisão de literatura e entrevistas com stakeholders.  

A revisão de literatura foi realizada com recurso ao motor de busca 

http://webofknowledge.com/ e scholar.google.com/, e procurou identificar artigos que 

abordassem temas relacionados com o castanheiro. Este processo prévio permitiu recolher 

material relevante para preparar de antemão a segunda fase da obtenção das afirmações. Nessa 

segunda etapa do processo foram identificados associações e técnicos relevantes nas diferentes 

DOP, no sector e na Universidade, os quais foram contactados para realização de entrevista. No 

total realizaram-se oito entrevistas, sete presencias e uma via telefone. Foram ainda realizados 

vários contactos informais com produtores.  

As entrevistas foram realizadas com técnicos das associações AguiarFloresta em Vila 

Pouca de Aguiar; da Associação Arborea em Bragança; da associação ARATM em Carrazedo 

de Montenegro; e ainda a Associação Refcast sediada na Universidade de TMAD (UTAD); 

realizou-se também uma entrevista via telefone com a técnica responsável pelo gabinete técnico 

florestal de Sernancelhe. Relativamente as entrevistas realizadas a investigadores com trabalhos 

ligados ao castanheiro e a produção de castanha, foram entrevistados: o Professor José Gomes 

Laranjo, ligado à investigação na área do castanheiro e castanha; Afonso Martins, professor a 

área de solos; e Luís Martins, professor de patologia florestal.  

Durante todas estas entrevistas foram elaboradas notas que permitiram identificar quais 

os temas mais relevantes para o sector em geral, e em particular para os produtores de castanha. 

Foram identificadas cinco diferentes categorias que agrupam os diferentes temas: problemas 

atuais; problemas futuros; práticas agrícolas; comercialização; serviços de ecossistemas e 

multifuncionalidade. Perante isto, percebeu-se a partida a necessidade de realização de dois Q-

sort distintos, em que no primeiro se abordariam os problemas da cultura, e um segundo focado 

nas possíveis soluções.  

Os textos obtidos com as notas das entrevistas foram lidos cuidadosamente e 

identificadas afirmações relevantes que abordassem diretamente as questões gerais que o estudo 

procura esclarecer colocando em seguida as afirmações-Q nas categorias elaboradas 

previamente. Como existiam um grande número de afirmações-Q, foi necessário agregar 

http://webofknowledge.com/


46 
 

afirmações, e torná-las mais claras para melhorar a compreensão por parte dos participantes (cf. 

Anexo A e B).  

 

4.2 – Seleção dos serviços de ecossistema 

 

O projeto onde se insere o presente estudo, procura resultados mais abrangentes 

relativamente a cultura do castanheiro, e que não se limitam apenas aos objetivos definidos para 

o presente trabalho, desta forma foi necessário realizar uma revisão de literatura mais focada 

nos SE relacionados com a cultura do castanheiro ou com importância para esta. Foram 

identificados vários SE de diferentes categorias, nomeadamente aprovisionamento, suporte e 

culturais que podem sofrer alteração no seu fluxo de fornecimento dependo do sistema de 

condução implementado, e também do nível de multifuncionalidade existente (tabela 5). 

Para se poder conhecer as perceções dos agricultores relativamente aos SE dos 

diferentes sistemas foi necessário a elaboração de afirmações-Q especificamente focadas nos 

SE. Desta forma procurou-se que as afirmações refletissem claramente as diferenças entre os 

dois sistemas, optando-se por colocar nas afirmações os benefícios atribuídos ao sistema 

agroflorestal, dando também grande enfase a multifuncionalidade (Anexo B).  

 

Tabela 5 - SE selecionados 

 

Aprovisionamento Regulação e Suporte Culturais 

 

Castanha 

 

Cogumelos 

 

Pastagem 

 

Fertilidade do solo 

 

Retenção de água 

 

Biodiversidade 

 

Polinização 

 

Paisagem 

 

Espécies cinegéticas 
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4.3 - Seleção dos participantes 

 

Na metodologia-Q a seleção dos participantes deve ser sempre realizada com o objetivo 

de recrutar pessoas que apresentem diferentes perspetivas acerca do tema a estudar, mesmo 

tendo em conta que é desejável existir alguma sobreposição de perspetivas.  

No presente estudo procurou-se usar as associações e entidades locais para chegar aos 

participantes, solicitando junto dessas os contactos de produtores com as características que se 

pretendia. Durante a implementação do inquérito no terreno os próprios participantes foram 

também referenciando outros produtores, o que enriqueceu a diversidade da amostra.  

Foram usados diferentes critérios para a seleção dos participantes, e foi elaborada uma 

matriz onde se procurou organizar esses participantes por critério, garantindo o equilíbrio entre 

características opostas (Anexo B). O critério principal que se usou foi o sistema de condução do 

castanheiro: sistema convencional ou sistema agroflorestal. Os critérios restantes estavam 

relacionados com a dimensão da exploração, o tempo de dedicação à atividade e o tipo de 

propriedade. Pretendeu-se com estes critérios ter participantes com diferentes características, o 

que se espera útil na interpretação de resultados.  

 

 

4.4 - Implementação do estudo 

 

A aplicação da metodologia Q decorreu durante os meses de abril e maio de 2017 

estando envolvidas no trabalho de campo duas pessoas por forma a facilitar a logística e a 

recolha de notas durante a realização do Q-sort.  

A preparação do encontro com os participantes era realizada previamente, através de um 

contacto, no mínimo com um dia de antecedência, para explicar previamente em que consistia o 

projeto, o que se pretendia com ele, e questionar a disponibilidade dos contactados em participar 

no estudo. Caso se mostrassem disponíveis em participar procurava-se encontrar local e horário 

adequado para a realização da entrevista, tentando sempre encontrar locais calmos sem fatores 

que pudessem influenciar a atenção do participante. Depois de contactar os participantes, a 

equipa deslocava-se ao seu encontro por forma a rentabilizar o tempo e também porque dessa 

maneira se garantia uma maior adesão por parte deles.  

O contato com o participante dividiu-se em dois momentos, sendo que no primeiro era 

aplicada uma entrevista estruturada, e de seguida era solicitado ao participante que respondesse 

ao Q-sort. Este processo era antecedido pela introdução do projeto e dos seus objetivos junto do 

participante, bem como da forma de recolha dos dados e sua finalidade. 



48 
 

A entrevista era dirigida apenas por um membro da equipa e consistia em perguntas de 

resposta rápida para recolha de dados pessoais, da exploração, e das práticas realizadas pelo 

produtor (Anexo C). Em seguida era solicitado ao participante a realização do Q-sort, sendo-lhe 

explicado previamente como deveria proceder e reforçando a ideia de que o que se procurava 

era a perspetiva pessoal do participante. Durante o processo o participante era incentivado a 

comentar as suas escolhas enquanto um membro da equipa registava essa informação.  

 

 

4.5 – Tratamento de dados 

 

Após o término da realização do trabalho de campo, foi realizado o tratamento de dados 

tanto dos Q-sort como das entrevistas. Os dados obtidos nos Q-sort foram introduzidos no 

programa PQMethod, onde se realizou a análise estatística usando o algoritmo PCA e a rotação 

de fatores Varimax. Os dados da entrevista foram organizados numa folha de cálculo por forma 

a facilitar a consulta e interpretação. As notas que se realizaram foram também organizadas num 

documento de texto para se usarem na interpretação dos dados.  
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5- Resultados e Discussão 

 

Os resultados são apresentados em duas secções, uma relativa ao Q-sort realizado para os 

problemas, e a segunda relativa ao Q-sort das soluções que é onde se incluem as perspetivas 

sobre os SE. Embora o Q-sort relativo aos problemas não contenha afirmações relativas a SE, os 

resultados são apresentados para ajudar a compreender o contexto geral do castanheiro na região 

de TMAD, tendo-se sobretudo focado a análise na relação dos produtores com o conhecimento 

e alterações climáticas. Espera-se desta forma compreender melhor os discursos relativos aos 

SE. 

Nas próximas duas secções são expostos os resultados obtidos para as perspetivas relativas 

a problemas e soluções tendo sido identificadas 3 diferentes perspetivas no Q-sort dos 

problemas e 3 diferentes perspetivas relativas ao Q-sort das soluções.  

 

5.1 – Problemas 

 

No caso do Q-sort relativo os problemas foram inquiridos 39 participantes, tendo-se 

considerado válidos a totalidade dos questionários. O resultado resume-se em 3 fatores que 

englobam a maioria dos participantes, tendo-se verificado 9 outliers5.  

Neste Q-sort os 3 fatores apresentam correlações diferentes entre si. Os fatores 1 e 3 são 

os mais próximos, ao passo que o fator 2 se distingue bastante dos restantes dois (tabela 6).  

 

Tabela 6 – Correlação entre os diferentes fatores do Q-sort dos problemas 

 

 

 

 

 

 

Para além dos diferentes fatores, os resultados incluem ainda as afirmações que não 

distinguem nenhum dos fatores em particular, ou seja, que são comuns a todos os fatores. As 

afirmações Q para as quais o consenso entre fatores é significativo (ou seja, "não diferem  de 

forma significante" entre fatores) são relatados como "Consensuais" para a P>.01 e "Fortemente 

consensuais" para P>.05. Neste caso em particular é possível observar que problemas como o 

                                                             
5 - Outliers são participantes que não se encontram em nenhum dos fatores 

 1 2 3 

1 1,0000 -0,1056 0,4587 

2 -0,1056 1,0000 0,0864 

3 0,4587 0,0864 1,0000 
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bichado, a falta de apoio técnico e o problema da entrada da castanha chinesa na Europa são 

classificados de forma consensual por todos os produtores (tabela 7).  

 

 

 

Tabela 7 - Afirmações consensuais no Q-sort dos problemas 

 

 

Fator 1 – Consencientes da importância do conhecimento 

 

Este fator inclui 12 produtores de castanha e explica 21% da variância do estudo (tabela 

8). Nesta perspetiva é apresentado um foco na necessidade de melhorar o conhecimento perante 

os desafios que se colocam a cultura. Inclui os produtores que têm claramente identificados os 

problemas atuais como as doenças e pragas, mas que não descartam questões como as alterações 

climáticas. Por outro lado, não valorizam ou valorizam pouco questões relacionadas com as 

práticas do dia-a-dia na exploração, bem como a questão da comercialização do produto. O 

envelhecimento dos produtores não é considerado um problema e pensam que a continuidade 

está assegurada com base no argumento de que “enquanto a castanha der dinheiro vai haver 

sempre quem tome conta dos castanheiros”.  

Os produtores representados neste fator dispersam-se pelas diferentes sub-regiões não 

sendo percetível um padrão de distribuição. A área da exploração é muito variável, tal como a 

idade, que em média se encontra nos 53 anos. São maioritariamente reformados, embora ainda 

relativamente jovens (ex. funcionários das forças de segurança e exército). São produtores a 

tempo parcial, sem que o seu rendimento dependa principalmente da agricultura. Apenas um 

 1 2 3 

Nº 

Afirmação                                                    

Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

4 O bichado está a diminuir a 

qualidade da minha 

castanha 

0 -0,12 0 -0,20 0 -0,31 

10 Falta-me apoio técnico para 

resolver os problemas do 

castanheiro 

0 0,12 1 0,44 0 0,17 

15 Quando a castanha chinesa 

entrar no mercado europeu 

vou acabar por abandonar o 

castanheiro 

 

-1 -0,74 0 -0,43 -1 -0,36 

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 

 

( )   P >0,05;    Afirmações fortemente consensuais   (*)P >0 .01Afirmações consensuais 
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dos produtores incluído neste fator é agricultor a tempo completo, e apenas dois obtém o seu 

rendimento apenas da agricultura.  

 

Tabela 8 - Afirmações que distinguem o fator 1 no Q-sort dos problemas 

 

  

 1 2 3 

Nº 

Afirmação 
Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

11 

O cultivo do castanheiro é 

cada vez mais difícil e 

exige melhor 

conhecimento técnico 

3 1,65* 1 1,02 -1 -0,35 

3 

A vespa das galhas do 

castanheiro está a diminuir 

a minha produção 

2 1,62* -1 -0,77 0 -0,27 

12 

Uso cada vez mais a minha 

experiência para resolver 

novos problemas do 

castanheiro 

2 1,48* -1 -0,82 1 0,43 

1 

A doença da tinta obriga-

me a repor muitos 

castanheiros 

1 1,13* -3 -1,59 3 1,99 

7 

A poda feita por podadores 

inexperientes prejudica os 

castanheiros e a sua 

produção 

1 0,60* -2 -1,10 -1 -0,56 

16 

Nos próximos anos, as 

alterações climáticas, com 

os verões quentes e secos 

vão acabar com o 

castanheiro 

1 0,48 3 2,19 1 0,91 

17 

Nos próximos anos as 

doenças vão acabar com o 

castanheiro 

0 -0,06 1 0,68 1 0,41 

2 

A minha produção de 

castanha está a diminuir 

devido ao cancro 

0 -0,19* -2 -1,13 2 1,04 

18 

Nos próximos anos não vai 

existir mão-de-obra 

disponível para manter a 

cultura 

0 -0,33 -1 -1,02 0 0,10 

14 

A falta de organização da 

produção deixa-me na mão 

dos intermediários 

-1 -0,85* 1 0,89 1 0,56 

9 
Não arranjo mão-de-obra 

para apanhar a castanha 
-1 -0,92 -1 -0,45 -3 -1,85 

13 

A flutuação anual do preço 

da castanha dificulta as 

minhas decisões 

-1 -1,03* 2 1,29 0 0,22 

8 

Não arranjo mão-de-obra 

especializada para a poda e 

enxertia 

-2 -1,07* 0 -0,22 -2 -1,60 

6 

Preciso de aplicar estrume 

nos meus castanheiros, 

mas não há 

-2 - 1,12 0 0,16 -2 -1,57 

19 

O envelhecimento dos 

produtores vai levar ao 

abandono do castanheiro 

-3 -1,46* 0 -0,04 -1 -0,3 

 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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Fator 2 - Conscientes dos desafios de sustentabilidade 

 

No segundo fator estão agregados 7 produtores e explica 13% da variância do estudo 

(tabela 9). A segunda perspetiva relativa aos problemas é dominada pelas questões de 

sustentabilidade a longo prazo. As alterações climáticas aparecem com um problema que se 

espera que seja grave para a cultura e concentram grande parte das preocupações dos produtores 

presentes neste fator. A comercialização é também apontada como uma questão pertinente e que 

condiciona principalmente a tomada de decisões. As doenças que atualmente mais atacam o 

castanheiro são desvalorizadas, o que poderá estar relacionado com o maior conhecimento que 

estes produtores apresentam acerca destas.  

Dos 7 produtores, 4 são da região da Padrela e 3 da região da Lapa, o que indicia uma 

influência da zona, provavelmente relacionada com um maior acesso a informação. O tempo de 

dedicação a agricultura não é um fator que distingue os produtores deste grupo. A idade média é 

55 anos e o número de castanheiros por produtor é em média de 350.  

São pessoas que tem ligação afetiva a agricultura por via do seu passado, ou por laços 

familiares, gostam de ter os terrenos cultivados e isso motiva-os a continuar, no entanto a 

perspetiva económica é considerado o principal fator motivacional.  
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Tabela 9 - Afirmações que distinguem o fator 2 no Q-sort dos problemas 

 

 

 

  

 1 2 3 

Nº 

Afirmação 

Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

16 Nos próximos anos, as 

alterações climáticas, com 

os verões quentes e secos 

vão acabar com o 

castanheiro 

1 0,48 3 2,19* 1 0,91 

13 A flutuação anual do preço 

da castanha dificulta as 

minhas decisões 

-1 -1,03 2 1,29* 0 0,22 

11 O cultivo do castanheiro é 

cada vez mais difícil e 

exige melhor 

conhecimento técnico 

3 1,65 1 1,02* -1 -0,35 

6 Preciso de aplicar estrume 

nos meus castanheiros, mas 

não há 

-2 -1,12 0 0,16* -2 -1.57 

8 Não arranjo mão-de-obra 

especializada para a poda e 

enxertia 

-2 -1,07 0 -0,22* -2 -1,60 

9 Não arranjo mão-de-obra 

para apanhar a castanha 

-1 -0,92 -1 -0,45 -3 -1,85 

3 A vespa das galhas do 

castanheiro está a diminuir 

a minha produção 

2 1,62 -1 -0,77 0 -0,27 

12 Uso cada vez mais a minha 

experiência para resolver 

novos problemas do 

castanheiro 

2 1,48 -1 -0,82* 1 0,43 

18 Nos próximos anos não vai 

existir mão-de-obra 

disponível para manter a 

cultura 

0 -0.,33 -1 -1,02* 0 0,10 

7 A poda feita por podadores 

inexperientes prejudica os 

castanheiros e a sua 

produção 

1 0,60 -2 -1,10 -1 -0,56 

2 A minha produção de 

castanha está a diminuir 

devido ao cancro 

0 -0,19 -2 -1,13* 2 1,04 

1 A doença da tinta obriga-

me a repor muitos 

castanheiros 

1 1,13 -3 -1,59* 3 1,99 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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Fator 3 - Focados nas doenças do castanheiro 

 

No fator 3 estão presentes 11 produtores e a variância explicada é de 17% (tabela 10).  

Esta perspetiva apresenta uma clara preocupação com os problemas atuais em 

detrimento dos problemas futuros. As doenças da tinta e do cancro são consideradas os 

problemas mais importantes, tendo sido classificados na posição 3 e 2 na pirâmide 

respetivamente. As alterações climáticas são classificadas como (+1), o que mostra que estes 

produtores as valorizam.  

A idade média dos produtores é 61,3 anos com um número médio de castanheiros de 

750. Nove dos 11 produtores são dedicados à agricultura a tempo integral, mas apenas 2 vivem 

unicamente da agricultura. Apresentam uma baixa adesão a práticas como a não mobilização, 

sendo que apenas 2 dos produtores não mobilizam o solo dos soutos e estes são os que 

apresentam maior proximidade com os técnicos. As motivações para manterem a cultura são 

uma mistura entre a perspetiva de rendimento e a vontade de ter os terrenos bem cuidados.  
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Tabela 10 - Afirmações que distinguem o fator 3 no Q-sort dos problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 

Nº 

Afirmação 
Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

1 

A doença da tinta obriga-

me a repor muitos 

castanheiros 

1 1,13 -3 -1,59 3 1,99* 

2 

A minha produção de 

castanha está a diminuir 

devido ao cancro 

0 -0,19 -2 -1,13 2 1,04* 

16 

Nos próximos anos, as 

alterações climáticas, com 

os verões quentes e secos 

vão acabar com o 

castanheiro 

1 0,48 3 2,19 1 0,91 

12 

Uso cada vez mais a minha 

experiência para resolver 

novos problemas do 

castanheiro 

2 1,48 -1 -0,82 1 0,43* 

13 

A flutuação anual do preço 

da castanha dificulta as 

minhas decisões 

-1 -1,03 2 1,29 0 0,22* 

18 

Nos próximos anos não vai 

existir mão-de-obra 

disponível para manter a 

cultura 

0 -0,33 -1 -1,02 0 0,10 

3 

A vespa das galhas do 

castanheiro está a diminuir 

a minha produção 

2 1,62 -1 -0,77 0 -0,27 

11 

O cultivo do castanheiro é 

cada vez mais difícil e 

exige melhor 

conhecimento técnico 

 

3 1,65 1 1,02 -1 -0,35* 

7 A poda feita por podadores 

inexperientes prejudica os 

castanheiros e a sua 

produção 

1 0,60 -2 -1,10 -1 -0,56 

6 Preciso de aplicar estrume 

nos meus castanheiros, mas 

não há 

-2 -1,12 0 0,16 -2 -1,57 

8 Não arranjo mão-de-obra 

especializada para a poda e 

enxertia 

-2 -1,07 0 -0,22 -2 -1,60* 

9 Não arranjo mão-de-obra 

para apanhar a castanha 

-1 -0,92 -1 -0,45 -3 -1,85* 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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5.2 – Soluções 

 

No caso do Q-sort relativo às possíveis soluções foram também inquiridos os mesmos 

39 produtores, tendo-se considerado válidos a totalidade dos questionários. O resultado resume-

se em 3 fatores que englobam a maioria dos participantes, tendo-se registado 6 outliers. Neste 

caso em particular não existe correlação importante entre os diferentes fatores (tabela 11). Para 

compreender melhor os resultados, as afirmações relativas aos SE foram destacados nas tabelas. 

 

Tabela 11 - Correlação entre os diferentes fatores do Q-sort das soluções 

 

 1 2 3 

1 1,0000 0,0503 0,2317 

2 0,0503 1,0000 0,0748 

3 0,2317 0,0748 1,0000 

 

Dentro das afirmações consensuais devemos destacar o facto do aproveitamento da 

pastagem não ser valorizado por grande parte dos participantes, tendo todas as afirmações 

relativas a este SE sido colocadas na zona intermédia (tabela 12).  

 

Tabela 12 - Afirmações Consensuais entre fatores do Q-sort das soluções 

  

 1 2 3 

Nº 

Afirmação                                                    
Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

11 

A pastagem (espontânea ou 

semeada) nos soutos 

aumenta a fertilidade do 

solo 

0  -0,03        -1  -0,53        -1  -0,62   

16* 

O aproveitamento da 

pastagem no souto para 

pastoreio evita o 

destroçamento 

-1  -0,57     -1  -0,64     -1  -0,57   

17* 

O aproveitamento da 

pastagem no souto para 

pastoreio aumenta a 

produção de castanha 

-1  -0,42      0  -0,39      0  -0,42   

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 

( )   P >0,05;    Afirmações fortemente consensuais   (*)P >0 .01Afirmações consensuais 
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          Fator 1 – Foco na produtividade  

 

Esta perspetiva explica 21% da variância do estudo das soluções, sendo o fator mais 

representativo, englobando 19 participantes (48,7% do total) (tabela 13).  

De um modo geral o discurso que distingue este fator consiste num foco na 

produtividade, em alinhamento com as práticas defendidas pelos cientistas e técnicos. Os 

resultados mostram que as práticas culturais como a não mobilização, a realização de rega e a 

plantação de híbridos são classificadas como muito importantes. 

Apesar de uma aparente adesão aos conselhos técnicos, o que os produtores parecem 

procurar é incrementar a produção de castanha, desvalorizando outros SE. Desta forma é 

possível perceber que o SE mais valorizado é claramente o aprovisionamento de castanha e o 

sistema agroflorestal não é necessariamente o sistema preferido pelo menos tendo em vista a 

diversificação de SE. 

  Analisando os restantes SE obtidos através de Sistema Agroflorestal percebe-se que 

estes não são valorizados pelos produtores. Os SE de suporte aparecem valorizados numa zona 

intermédia (de indiferença), ou até negativamente como é o caso do suporte à biodiversidade (-

1). O serviço de ecossistema de aprovisionamento de cogumelos silvestres é classificado na 

zona intermédia não lhe sendo atribuído classificação relevante, sobretudo porque segundo os 

produtores é muito difícil captar o seu valor pois estes são apanhados por pessoas que invadem 

a propriedade, chegando alguns produtores a referir: “os cogumelos são todos apanhados pela 

noite”. Relativamente aos SE de índole cultural a melhoria do habitat para a caça e o turismo 

são classificados muito negativamente. A caça não é vista como uma fonte de rendimento e 

alguns produtores referem que animais como “os veados destroem os castanheiros novos”. No 

caso da produção de paisagem é classificada muito negativamente (-3), aparentemente não 

porque o produtor não entenda que um sistema agroflorestal melhore a paisagem, tendo em 

conta os seus comentários: “às vezes o pessoal vem ver os castanheiros”; mas sim porque não 

veem nenhuma possibilidade de rendimento na atividade e alguns ainda se sentem prejudicados 

pela sua existência, traduzido no comentário “os turistas só deixam lixo”.  

 

Estes produtores são em grande parte das zonas da Padrela e da Lapa., apresentando 

uma média de idades de 57 anos. Dez destes produtores dedicam-se em tempo integral a 

atividade, mas apenas 5 vivem exclusivamente do rendimento obtido na agricultura. De realçar 

ainda que 5 produtores retiram menos de 50% do seu rendimento anual da agricultura, estando 

os restantes no intervalo entre os 50 e os 100%. Nota-se ainda uma forte ligação sentimental 

com os terrenos e com a cultura (“nasci debaixo de um castanheiro”), e porque parte dos 
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terrenos são herança da família. Maioritariamente os produtores associados ao fator 1 do Q-sort 

das Soluções encontram-se no fator 1 do Q-sort dos Problemas.    

 

 

Tabela 13 - Afirmações que distinguem o fator 1 no Q-sort das soluções 

 

  

 

 

 

 

 1 2 3 

Nº 

Afirmação 
Afirmação Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR Q-SV Z-SCR 

2 

Não fazer lavouras nos 

soutos é a melhor solução 

para evitar a propagação da 

doença da tinta 

3 2,35* 0 -0,02 2 1,45 

5 

Regar os castanheiros é 

indispensável para ter uma 

boa produção de castanha 

2 1,27* 0 -0,03 -1 -0,84 

6 

A plantação de 

castanheiros híbridos 

resistentes à doença da 

tinta resolve o problema 

2 1,13* -2 -1,32 3 2,22 

4 

O destroçamento aumenta 

a matéria orgânica no solo 

e a produção de castanha 

1 0,62 0 0,11 0 -0,11 

7 

A apanha mecânica é uma 

solução para a falta de 

mão-de-obra, mas exige 

bastante investimento 

1 0,57* 2 1,40 0 -0,34 

11 

A pastagem (espontânea ou 

semeada) nos soutos 

aumenta a fertilidade do 

solo 

0 -0,03 -1 -0,53 -1 -0,62 

12 

Os cogumelos silvestres 

nos soutos são uma fonte 

de rendimento extra. 

0 -0,12* -3 -1,79 1 1,36 

10 

Os soutos com pastagem 

(espontânea ou semeada) 

produzem mais castanha 

0 -0,40 -2 -1,32 -2 -0,91 

15 

Não fazer lavouras 

aumenta a biodiversidade 

(natureza, plantas e 

animais silvestres) 

-1 -0,61* 1 0,43 1 0,47 

14 

Não fazer lavouras permite 

a existência de vegetação 

no souto o que aumenta a 

presença de caça. 

-2 -1,12* 0 -0,11 1 0,49 

13 

Um sistema conjunto de 

castanheiros e pastagem 

aumenta a atratividade da 

paisagem para os turistas. 

-3 -2,23* 1 0,85 2 1,28 

 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV) Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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  Fator 2 – Consciência da relevância dos SE  

 

No fator 2 relativo as soluções estão presentes 9 produtores e explica 16% (tabela 14).  

Este fator apresenta uma maior consciência da relevância dos SE. Mais conscientes da 

importância da multifuncionalidade, os produtores classificam a necessidade do conhecimento 

técnico para a adoção de um sistema agroflorestal como muito importante. Verifica-se que os 

serviços de aprovisionamento de cogumelos e a exploração apícola são vistos de forma positiva. 

Já a possibilidade de melhorar o habitat para a caça é classificada de forma neutra. Pelos 

discursos dos produtores percebe-se que a possibilidade de capturar o valor destas atividades 

está intimamente ligada com a classificação realizada.  

Cinco destes produtores são da zona do Parque Natural, 3 da Terra Fria e um da Lapa, 

tendo uma média de idades de 54 anos. São todos produtores a tempo parcial, e que sempre 

tiveram uma ligação a agricultura. Apenas 2 produtores obtêm 100% do rendimento através da 

castanha, sendo que os restantes 7 obtém através da cultura menos de 50% do seu rendimento 

total. Existe ainda uma baixa adesão a subsídios, como a proteção integrada, que exigem um 

maior compromisso com práticas mais conservadoras.  

Apresentam um nível de educação mais elevado que os restantes fatores e questionam 

mais os conselhos dos técnicos.  
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Tabela 14 - Afirmações que distinguem o fator 2 no Q-sort das soluções 

  

 

 

  

 1 2 3 

Nº 

Afirmação  
Afirmação Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR   

19 

Aproveitar o souto para 

outras atividades (gado, 

mel, cogumelos) exige 

muito conhecimento 

técnico 

0 -0,12 3 1,45* 0 -0,01 

7 

A apanha mecânica é uma 

solução para a falta de 

mão-de-obra, mas exige 

bastante investimento 

1 0,57 2 1,40* 0 -0,34 

12 

Os cogumelos silvestres 

nos soutos são uma fonte 

de rendimento extra. 

0 -0,12 1 1,36* -3 -1,79 

18 

A exploração apícola nos 

soutos aumenta a produção 

de castanha 

0 0,12 1 0,78 0 0,14 

2 

Não fazer lavouras nos 

soutos é a melhor solução 

para evitar a propagação da 

doença da tinta 

3 2,35 0 -0,02* 2 1,45 

5 

Regar os castanheiros é 

indispensável para ter uma 

boa produção de castanha 

2 1,27 0 -0,03* -1 -0,84 

14 

Não fazer lavouras permite 

a existência de vegetação 

no souto o que aumenta a 

presença de caça. 

-2 -1,12 0 -0,11 1 0,49 

1 

Não fazer lavouras nos 

soutos aumenta a matéria 

orgânica do solo e a 

produção de castanha 

1 0,18 -1 -0,68* 1 0,41 

6 

A plantação de 

castanheiros híbridos 

resistentes à doença da 

tinta resolve o problema 

2 1,13 -2 -1,32* 3 2,22 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV) Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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Fator 3 – Crentes nas soluções tecnológicas  

 

Apenas 5 produtores estão afetos a este fator, explicando 12% da variância. Esta 

perspetiva caracteriza-se pela confiança em soluções baseadas nas soluções tecnológicas, como 

é verificado pela classificação que é dada aos castanheiros híbridos. Do ponto de vista dos SE 

trata-se de um fator onde se torna difícil definir uma perspetiva devido a não existência das 

afirmações relacionadas com estes. No entanto é possível compreender que o aprovisionamento 

de cogumelos não é de todo valorizado, apesar de durante as entrevistas ser reconhecido o seu 

valor económico, mas a impossibilidade de capturar o seu valor leva a esta classificação. Por 

outro lado, a possibilidade de melhorar o habitat para a caça é classificada como 

moderadamente positiva (+1).  

Os produtores deste fator têm uma média de idades de 69 anos, superior à média dos 

restantes fatores, o que parece indicar que esta perspetiva estará mais ligada a pessoas mais 

idosas. Todos os produtores são reformados, dedicados ao castanheiro a 100%, e obtém mais de 

50% do seu rendimento através da venda da castanha.  

São pessoas que procuram participar nas formações existentes, mas não se consegue 

perceber de que forma a influência da comunidade se faz sentir. Denota-se ainda uma grande 

preocupação com a sucessão da gestão dos seus terrenos agrícolas.  

 

Tabela 15 - Afirmações que distinguem o fator 3 no Q-sort das soluções 

 1 2 3 

Nº 

Afirmação  

Afirmação Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR   Q-SV Z-SCR   

6 A plantação de 

castanheiros híbridos 

resistentes à doença da 

tinta resolve o problema 

2 1,13 -2 -1,32 3 2,22* 

2 Não fazer lavouras nos 

soutos é a melhor solução 

para evitar a propagação da 

doença da tinta 

3 2,35 0 -0,02 2 1,45* 

14 Não fazer lavouras permite 

a existência de vegetação 

no souto o que aumenta a 

presença de caça. 

-2 -1,12 0 -0,11 1 0,49 

7 A apanha mecânica é uma 

solução para a falta de 

mão-de-obra, mas exige 

bastante investimento 

1 0,57 2 1,40 0 -0,34* 

5 Regar os castanheiros é 

indispensável para ter uma 

boa produção de castanha 

2 1,27 0 -0,03 -1 -0,84* 

12 Os cogumelos silvestres 

nos soutos são uma fonte 

de rendimento extra. 

0 -0,12 1 1,36 -3 -1,79* 

 

( ) Indica significância  P <0,05;   (*) Indica significância  P <0 .01 

 

(Q-SV). Indica qual a coluna onde se localiza a afirmação na pirâmide ideal do fator 

e (Z-SCR) representa a significância estatística 
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5.3 – Discussão  

 

Os resultados obtidos permitem obter informação sobre diferentes temas relativos ao 

sector do castanheiro e da castanha, neste caso a análise irá ao encontro dos objetivos do 

trabalho. Porém há uma primeira ideia que fica clara: o castanheiro em TMAD tem assumido 

uma importância crescente para as populações locais e atualmente a produção de castanha é o 

principal motivo que leva a plantação de novas árvores.  

Do ponto de vista da importância atribuída aos SE, o aprovisionamento de castanha é 

como seria de esperar o SE mais valorizado por parte dos participantes, e é com vista a este 

objetivo que os produtores orientam as suas ações. De resto a quantidade de castanha que se 

pode produzir é o maior entrave à adoção do sistema agroflorestal, porque contrariamente a 

estudos como Martins et al. ( 2011), a perceção geral dos produtores é que o sistema 

agroflorestal, onde não se realizam mobilizações, é ligeiramente menos produtivo quando o 

objetivo é apenas a castanha. Esta perceção dos participantes condiciona em parte a perceção 

que estes têm dos restantes SE, principalmente para aqueles que são mais reticentes a abandonar 

o sistema convencional em detrimento do agroflorestal.  

Analisando de uma forma geral os resultados da aplicação da metodologia-Q, os 

serviços de aprovisionamento que o sistema agroflorestal proporciona para além da castanha são 

classificados de forma diferente pelos diferentes grupos, no entanto no geral o que se verifica é 

que no caso dos cogumelos, estes não são classificados com maior importância principalmente 

devido à dificuldade experimentada pelos produtores em conseguir realizar a sua recolha e 

venda nos circuitos de comercialização. A pastagem, como alimento para animais, encontra-se 

numa zona consensual das pirâmides dos 3 fatores, e classificada na zona intermédia por 

praticamente todos os participantes, independentemente do fator onde se encontra. Este facto 

deve-se a que normalmente quem realiza o pastoreio, habitualmente com ovelhas no subcoberto 

dos soutos não é produtor, mas sim vizinhos que são proprietários de animais. Com apenas 3 

exceções, os produtores de castanha não são proprietários de animais e não demonstram vontade 

em sê-lo.  

Relativamente aos serviços de regulação e suporte os resultados são menos consensuais 

entre as diferentes perspetivas. Assim, o sistema agroflorestal é visto por parte dos produtores 

mais informados como uma solução principalmente para a manutenção da fertilidade do solo, 

sendo avaliado positivamente pelos fatores 1 e 3, e classificado como indiferente pelo fator 2. 

Os resultados da aplicação da metodologia-Q sobre o SE de retenção de água no solo são 

inconclusivos do ponto de vista estatístico, visto que a afirmação relativa a este SE não 

distingue nenhum dos fatores, no entanto com base nas notas recolhidas nos questionários, 

conclui-se que é outro tema que causa grande controvérsia entre os diferentes produtores, sendo 
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que se encontram produtores que consideram que o sistema agroflorestal retém maiores 

quantidades de água, ao passo que outros produtores defendem que isso se verifica no sistema 

convencional. 

A biodiversidade é classificada numa zona intermédia da pirâmide em todos os fatores, 

mas é mais valorizada no fator 2 e 3. Embora o fator 1 entenda a importância da biodiversidade, 

parece que estes não fazem a ligação entre a biodiversidade e o aumento dos diferentes SE.   

A polinização como SE é classificada como mais positiva pelo fator 2, sendo que é referido por 

diferentes produtores que nos locais onde existem colónias de abelhas a produção de fruto é 

maior e existe “uma menor taxa de aborto dos frutos”.  

Os serviços culturais são desvalorizados principalmente pelo fator 1, (porque o seu foco 

é a produtividade) e tendem a ser valorizados principalmente pelo fator 3. O aparecimento de 

espécie cinegéticas e a produção de paisagem proporcionados por um sistema agroflorestal 

podem ser analisados de forma conjunta, e embora em todos os fatores os produtores concordem 

que o sistema agroflorestal proporciona a melhoria dos serviços culturais, o facto de os 

produtores não obterem qualquer rendimento com isso leva-os a atribuírem pouca relevância a 

estes SE.   

Podemos resumir os principais resultados a uma comparação entre diferentes fatores, 

podendo assim constatar que relativamente às perceções sobre SE:  

• O discurso expresso pelo fator 1- “Foco na produtividade” entende o sistema 

agroflorestal como mais rico do ponto de vista de SE, e monstra interesse sobretudo pelos 

serviços de regulação e suporte de conservação de fertilidade do solo e retenção de água, 

porque reconhecem que estes SE contribuem para a sustentabilidade e produtividade da 

cultura. 

• O discurso patente no fator 2 - “Consciência da relevância dos SE” entende o sistema 

agroflorestal como um meio de diversificar rendimentos através da multifuncionalidade e 

captura de valor dos serviços de aprovisionamento.  

• O discurso associado ao fator 3- “Crentes nas soluções tecnológicas” é o menos sensível 

aos SE, atribuindo apenas alguma importância ao serviço cultural da caça. 

 

5.3.1. - Potencial e limitações da metodologia Q no presente estudo 

No presente trabalho a metodologia-Q foi usada para revelar as perspetivas dos 

participantes sobre os SE que são fornecidos por diferentes sistemas de condução de 

castanheiro. Esta abordagem é útil para entender as diferentes perspetivas existentes sobre os 

SE. Todavia, os resultados obtidos por meio desta metodologia não podem ser generalizados a 

toda a população. Para que se possa realizar uma generalização teria de ser realizada uma 
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pesquisa futura de base quantitativa que através de uma amostra adequada pudesse alcançar a 

representatividade em termos estatísticos.  

A metodologia-Q possui ainda outras limitações neste tipo de estudo, nomeadamente o 

facto de limitar a análise às afirmações apresentadas, o que poderá originar perda de parte da 

opinião de determinados participantes. Embora este risco possa ser minimizado na etapa de 

recolha de informação para elaborar as afirmações, não poderá ser totalmente eliminado. Existe 

ainda uma limitação relacionada com a comparabilidade de resultados com os de outros estudos 

principalmente devido à dificuldade em replicar o estudo. A replicabilidade é difícil porque as 

afirmações usadas são sempre muito específicas de determinado assunto e não existem 

afirmações específicas para nenhuma questão de investigação (Webler et al., 2009). Para 

eliminar este problema Winkler & Nicholas (2016) sugerem a estandardização das afirmações 

para estudos com as mesmas características.  

 

5.3.2 - Contribuições para informação de políticas públicas 

Embora grande parte dos produtores identifiquem o sistema agroflorestal como mais 

benéfico desde vários pontos de vista, a adesão é ainda muito escassa e torna-se necessário 

desenvolver políticas públicas que potenciem a adesão a práticas mais sustentáveis. Na 

atividade primária, do ponto de vista do produtor, a perspetiva económica representa quase 

sempre um fator decisivo na tomada de decisão para inovações mais sustentáveis, e tem 

tendência a prevalecer, mesmo tendo em conta que do ponto de vista ecológico a situação possa 

ser negativa. De resto estudos que usam a metodologia Q encontram claramente essas duas 

perspetivas, como é o caso do estudo de Falk-Petersen (2014) sobre o Caranguejo real, uma 

espécie exótica na Noruega, que representa benefícios económicos para as comunidades 

marginalizadas de pescadores, mas que pelo seu carácter exótico traz problemas ao ecossistema. 

Neste estudo foram questionados diferentes stakeholders e detetadas duas perspetivas: uma 

focada nos impactos ecológicos negativos do caranguejo e o outro nas oportunidades 

económicas que o caranguejo representa.  

Como referido anteriormente, diversos fatores influenciam a adoção de práticas 

sustentáveis por parte dos produtores, mas é possível perceber à partida padrões de 

comportamento que poderiam potenciar a mudança das práticas convencionais. No presente 

caso, a melhoria nos serviços de extensão de conhecimento, o pagamento por SE e a 

planificação colaborativa poderão ser mecanismos para aumentar a adesão a sistemas como o 

agroflorestal.   

Os sistemas de extensão são importantes pois ajudam a aumentar a compreensão dos 

benefícios do sistema agroflorestal, e com isso incentivar a sua adoção. Os resultados do 

presente trabalho são um exemplo, pois indicam que a proximidade aos técnicos influencia 
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claramente a adoção do sistema agroflorestal, bem como de práticas mais sustentáveis, daí a 

importância em reforçar os sistemas de extensão e partilha do conhecimento.  

Por outro lado, o pagamento por SE poderá servir como um incentivo para a adesão ao 

sistema agroflorestal, pois a captura de valor dos SE prestados é essencial para que os 

produtores tenham interesse por este tipo de sistema (Zabala, Pascual, & García-Barrios, 2017). 

Martins et al. (2011) afirma que o sistema agroflorestal do castanheiro é rentável por si só, 

apenas capturando o valor dos SE de aprovisionamento, no entanto para que se atinja esta 

situação o pagamento de SE poderá ajudar a adesão. Zabala, Pascual, & García-Barrios (2017) 

num trabalho onde utilizaram a metodologia-Q para identificar as motivações para adotar 

práticas silvopastoris, com vista à conservação do solo e redução das emissões de carbono 

identificaram claramente que uma das perspetivas era totalmente dependente do pagamento por 

SE para a adoção deste tipo de práticas. Estes autores sugerem que um mecanismo de 

pagamento por SE (ainda que temporário) poderá servir como alavanca a que o próprio 

agricultor procure criar o seu rendimento e se torne independente de qualquer incentivo. Este 

facto já tinha sido anteriormente constatado pelo estudo de Pagiola et al. (2007) onde para 

aumentar a conservação do solo, água e biodiversidade foi fomentada a adesão a um sistema 

silvopastoril através de um programa de pagamento de SE aos agricultores, onde se pagava pelo 

aumento esperado da conservação da biodiversidade e dos serviços de sequestro de carbono. 

Nos primeiros dois anos do projeto, mais de 24% da área total experimentou alguma forma de 

mudança no uso da terra e os serviços desejados começavam a ser gerados.  

Uma terceira opção para aumentar a adoção do sistema agroflorestal poderá ser a 

criação de processos de planificação colaborativa. Este tipo de processos procuram que diversos 

atores regionais participem num processo de tomada de decisão colaborativa para melhorar os 

serviços dos ecossistemas. Como exemplo, podemos falar da colaboração entre agricultores e 

operadores turísticos com vista a produção de materiais para a elaboração de lembranças para 

vender nesses locais a turistas que visitem essas zonas (Lee, Kim, Kim, Park, & Kwon, 2017). 
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6-  Conclusão  

 

O presente estudo reforça a ideia que o cultivo do castanheiro é uma mais-valia para as 

populações da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, contribuindo com diferentes serviços de 

ecossistema que contribuem para o bem-estar humano. O interesse pela cultura do castanheiro 

para produção e fruto é grande e a sua área tem registado um grande aumento. Porém, a cultura 

tem enfrentado diversos problemas bióticos e abióticos, que têm originado uma perda 

substancial de produtividade nos últimos anos. Perante um cenário de alterações climáticas, os 

desafios que se colocam tornam-se ainda maiores e existe necessidade de responder a estes 

problemas, sendo que, uma mudança na forma de condução dos povoamentos de castanheiro é 

cada vez mais pertinente. O sistema agroflorestal que combina o castanheiro para produção de 

fruto, juntamente com um coberto de solo com pastagem promete ser uma das soluções para 

parte dos problemas do castanheiro, promovendo a provisão de diversos serviços de 

ecossistema.   

 As diferentes classificações dos SE abrem caminho à atribuição de valor monetário a 

serviços que normalmente não remuneram o produtor, e com isso procurar o desenho de 

políticas públicas baseadas no mercado tendo vista uma maior sustentabilidade dos recursos. 

Conhecer as ideias dos produtores sobre os SE é essencial para aumentar a eficácia destas 

medidas e a metodologia Q mostrou-se uma ferramenta útil para atingir este objetivo. Usada 

para auscultar as partes interessadas por um dado tema, permite uma análise mais livre e 

participativa do que em inquéritos tradicionais. Esta metodologia ajudou a caracterizar 

diferentes perspetivas sociais e os discursos a elas associados nos termos dos participantes, 

oferecendo informação sobre os pontos de divergência, bem como de consenso entre os 

diferentes grupos. 

Os resultados sugerem que as diferentes perspetivas existentes sobre os serviços de 

ecossistema exigem que a abordagem sobre a inovação para um sistema agroflorestal deve ser 

dirigida especificamente para cada perspetiva. Os processos de tomada de decisão para a 

inovação tendem a englobar diferentes fatores, e em resposta a esse facto o presente estudo pode 

informar políticas públicas de incentivo ou de regulação no domínio agroambiental bem como a 

ação dos investigadores e técnicos que procuram incentivar os produtores a adotar práticas mais 

sustentáveis para a cultura do castanheiro.  
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Anexo A 
 

 

 

 

 

 
Afirmações-Q –  SORT SOBRE PROBLEMAS 

Tópico  Categoria 
Geral 

1 A doença da tinta obriga-me a repor muitos castanheiros Mortalidade/Doenças 
 

P
R

O
B

LEM
A

S 
A

C
TU

A
IS 

2 A minha produção de castanha está a diminuir devido ao cancro 

3 A vespa das galhas do castanheiro está a diminuir a minha produção 

4 O bichado está a diminuir a qualidade da minha castanha 

5 Os verões quentes e secos estão a diminuir a quantidade e qualidade da minha castanha Condições climáticas 

6 Preciso de aplicar estrume nos meus castanheiros, mas não há 

Práticas/Podas/lacunas 
 

7 A poda feita por podadores inexperientes prejudica os castanheiros e a sua produção 

8 Não arranjo mão-de-obra especializada para a poda e enxertia 

9 Não arranjo mão-de-obra para apanhar a castanha 

10 Falta-me apoio técnico para resolver os problemas do castanheiro Capital humano 

11 O cultivo do castanheiro é cada vez mais difícil e exige melhor conhecimento técnico 

12 Uso cada vez mais a minha experiência para resolver novos problemas do castanheiro 

13 A flutuação anual do preço da castanha dificulta as minhas decisões 

Comercialização 14 A falta de organização da produção deixa-me na mão dos intermediários   

15 Quando a castanha chinesa entrar no mercado europeu vou acabar por abandonar o castanheiro 

16 Nos próximos anos, as alterações climáticas, com os verões quentes e secos vão acabar com o castanheiro Condições climáticas no futuro P
R

O
B

LEM

A
S N

O
 

FU
TU

R
O

 

17 Nos próximos anos as doenças vão acabar com o castanheiro 

Condições futuras 18 Nos próximos anos não vai existir mão-de-obra disponível para manter a cultura 

19 O envelhecimento dos produtores vai levar ao abandono do castanheiro 



 

 

Anexo B 
 

 Afirmações Q – Q SORT SOBRE SOLUÇÕES Categoria Geral 

1 Não fazer lavouras nos soutos aumenta a matéria orgânica do solo e a produção de castanha P
R

Á
TIC

A
S A

G
R

ÍC
O

LA
S 

2 Não fazer lavouras nos soutos é a melhor solução para evitar a propagação da doença da tinta 

3 Não fazer lavouras aumenta a água no solo e a produção de castanha 

4 O destroçamento aumenta a matéria orgânica no solo e a produção de castanha 

5 Regar os castanheiros é indispensável para ter uma boa produção de castanha 

6 A plantação de castanheiros híbridos resistentes à doença da tinta resolve o problema 

7 A apanha mecânica é uma solução para a falta de mão-de-obra, mas exige bastante investimento 

8 A existência de um agrupamento de produtores permite aumentar o preço pago pelas minhas castanhas Comercialização 

9 A utilização de pastagem (espontânea ou semeada) nos soutos aumenta a água no solo e evita a rega  
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10 Os soutos com pastagem (espontânea ou semeada) produzem mais castanha 

11 A pastagem (espontânea ou semeada) nos soutos aumenta a fertilidade do solo 

12 Os cogumelos silvestres nos soutos são uma fonte de rendimento extra. 

13 Um sistema conjunto de castanheiros e pastagem aumenta a atratividade da paisagem para os turistas.   

14 Não fazer lavouras permite a existência de vegetação no souto o que aumenta a presença de caça. 

15 Não fazer lavouras aumenta a biodiversidade (natureza, plantas e animais silvestres)  

16 O aproveitamento da pastagem no souto para pastoreio evita o destroçamento 

17 O aproveitamento da pastagem no souto para pastoreio aumenta a produção de castanha 

18 A exploração apícola nos soutos aumenta a produção de castanha 

19 Aproveitar o souto para outras atividades (gado, mel, cogumelos) exige muito conhecimento técnico 

 

 

 



 

 

Anexo C          (Critérios para seleção da amostra) 

(1) - Realizam a gestão convencional em mais de 70% da área. (2) - Realizam a gestão Agroflorestal em mais de 30% da área. 

 
Terra Fria (TF) Total Padrela (P) Total Lapa (P) Total 

 Fora PM (TF) Dentro PM (TF…-P)      

Dimensão da área de castanheiro        

Grandes (3) TF5; TF6; TF7 TF1-P; TF13-P; TF14-P 6 P1; P3; P4; P5 4 L2; L3; L7, L9 4 

Médios (3) TF3; TF4; TF8;  TF2-P; TF9-P; TF15-P 6 P7; P8; P10; P11 3 L10; L11; L12; L6 4 

Pequenos (3) TF12; TF16 TF10-P; TF11-P 4 P6; P9 P2; 3 L1; L4; L5; L8 4 

Tempo dedicado à atividade        

Tempo integral (3) 
TF3; TF4; TF5; TF6; 

TF7:TF8 TF16 
TF1-P; TF2-P; TF14-P* 12 P3; P5; P6; P7; P8; P10 4 L2; L5; L7; L8; L10; L12 6 

Tempo parcial (3) TF12 
TF9-P; TF10-P; TF11-P 

TF15-P 
4 P1; P2; P4; P10; P11 3 L1; L3; L4; L6; L9; L11 6 

Proprietário/gestor        

Proprietário (3) 
TF3; TF4; TF5; TF6; 

TF8; TF16 

TF1-P; TF2-P; TF9-P; 

TF10-P; TF11-P 
13 P1; P2; P3; P4; P5; P6; P7 7 

L1; L3; L4; L5; L7; L8; L9; 

L10; L12  
9 

Gestor (3) TF8; TF12*;  TF14-P* 3 P9; P10*; P11* 3 L2; L6; L11;  3 

Total 8 8 16  11  12 

*Gerem uma área inferior aquela da qual são proprietários  

 

Pequeno <= 3ha 

Médio >3ha e <10ha 

Grande >10ha 

Tempo integral = 100 % 

dedicação 

Tempo Parcial < 100% 

dedicação 

Proprietário 100 % da área 

Gestor >(parte de área de 

castanheiro é de terceiros) 

Sistema convencional (1) 

Sistema Agroflorestal (2) 
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1- Dados do Produtor/Exploração 

Anexo D  

Entrevista ao produtor de Castanha 

i Código ______________           Data: ____ /____ /____      Hora de início da entrevista: _____:_____EST 

Sou a/o _____________faço parte da equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que está a desenvolver um 
projeto para perceber como é que a inovação pode ajudar a resolver os problemas do castanheiro. 
Para este projeto estamos a entrevistar os produtores de castanha, com o objetivo de conhecer as suas práticas agrícolas. 
A sua resposta é muito importante, porque vai ser utilizada para melhorar o futuro da cultura em Portugal. 
A informação que nos der é confidencial e será tratada de forma anónima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1.1 - Nome do entrevistado: ______________________________________________________________________________________ 
 
1.2 - Género (M/F): ________ 1.3 Idade: __________  

 
1.4 - Local de residência (freguesia/código postal): ____________________________________________________________________ 
 
1.5 - Localização da exploração (freguesia/código postal): ______________________________________________________________ 
 
1.6 -Diga-me, por favor, qual é a sua atividade profissional principal: _____________________________________________________ 

 

1.6.1 - Se reformado, qual era a sua atividade profissional? ______________________________________________________________ 

 

1.7 - Diga-me, por favor, há quanto tempo exerce a atividade de agricultor: ________________________________________________ 

 

1.7.1 - No caso de não dedicar 100% do tempo a agricultura qual é a percentagem de tempo que dedica a esta atividade_____________ 

 

1.8 - A atividade agrícola é a sua principal fonte de rendimento _____ 1.8.1 -  Qual o peso que representa no rendimento total? 

_____________ 

 
1.9 -Diga-me, por favor, quais as suas habilitações literárias? 

 

1º e 2ºCiclos do ensino básico (até 6º ano)  
 

 Licenciatura 
 

 
Em que área: _______________________ 

3º Ciclo do ensino básico (até 9º ano) 
 

 Mestrado 
 

 
Em que área:________________________ 

Ensino secundário (12º ano) 
 

 
Doutoramento 

 
Em que área:_______________________ 

Ensino pós-secundário (nível IV)   

 

 

1.10 - Diga-me, por favor, a área total da exploração ____________ 1.10.1 - Qual é o peso da área de castanheiro? _________________. 

 

1.10.2 - Quantos castanheiros possui? _____________________ 1.10.3 -  E em plena produção? ______________________________.        

 

1.10.4 - Distribuídos em quantas parcelas_______________________  

 

1.10.5 - Nº castanheiros da parcela maior__________________ 1.10.6 -Nº castanheiros da parcela menor________________________  

 

1.10.7 - Quais as variedades que possui? ___________________1.10.8 Que variedades enxertou nos últimos 3 anos? _______________ 

 

1.10.9 - Porque razão optou por essas variedades?  

___________________________________________________________________________ 
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2- Propriedade/Intenções 

3- Práticas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.1 -É proprietário de toda a área de castanheiro que cultiva (sim/não)? ____________. 2.1.1 - Caso a resposta seja não, tem terrenos de 

castanheiro arrendados? (sim/não) _________________________ 2.1.2 -  e cedidos? ______________(sim/não). 

 

2.2 -Cultiva (toma conta) castanheiros que pertencem a outras pessoas? (sim/não) _________________. 2.2.1 - De quem são? 

(familiares/terceiros)  

2.2.2. - Quanta área? ____________________. 

 

2.3 - Diga-me, por favor, se possui trator? 

(sim/não) _________________________. 2.3.1 - Que tipo de trator? _________________. 

 

2.4 - Quantas alfaias possui? 

_______________________________2.4.1 -  Quais? ______________________________. 

 

2.5 - Quem realiza os trabalhos nos seus castanheiros? (familiares, contratados (…)) 

________________________________________________________________. 

 

2.6 -Diga-me por favor, está a pensar vender áreas de castanheiro ou pelo contrário pensa comprar terra para expandir? 

(comprar/vender/ nem comprar nem vender) ________________________.2.6.1 -  É muito provável que o faça nos próximos 5 anos? 

(sim/não) ______________. 

 

2.7 -Como vê o futuro dos seus soutos? Serão vendidos, abandonados ou pelo contrário os seus filhos têm interesse em continuar a 

exploração? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.1 - Nos últimos três anos quanto castanheiro teve de repor (devido a sua morte)?  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2 - Têm área de castanheiro com pastagem ou outro tipo de vegetação no sob coberto? ________________ 

 

 

3.3 -  Nos últimos três anos fez lavoura nos castanheiros? 

 (sim/não) ______________. 3.3.1 - Com que frequência? __________ 

 

3.4 -  Aplica herbicida? 

 

___________________________________________________ 

 

3.5- Tem castanheiros em proteção integrada?  

____________________________________________________  

 

3.6 Nos últimos três anos rega os castanheiros?  

(sim/não) ______________.3.6.1 - Como rega? ______________. 3.6.2 - Com que frequência? ______________.  

3.6.3 -Onde tira a água? ________________. 

 

1- É capaz de identifica os sinais de infeção por vespa das galhas do castanheiro? 

 (Sim/Não) ___________. 

 

 

2- É capaz de identificar os sinais de infeção por cancro do castanheiro? 
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4- Sistema Misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.7- Realiza análises frequentemente ao solo.?  

(Sim/Não). ______________. 3.7.1 - Com que frequência? ____________3.7.2 -  A quem recorre? __________. 

 

3.8- Contrata podadores especializados para fazer a poda dos seus soutos? 

 (sim/não). ______________. 

 

3.9- Realiza apanha mecânica da castanha?  

(sim/não). _______________ 

 

3.10- Caso realize apanha manual, quem participa na apanha?  

 

_____________________________________ 

 

3.11- A quem vende as suas castanhas? 

___________________________ 

 

3.12- Produz e vende produtos, como compotas, feitas com a castanha que produz? 

_____________________________________.  

 

3.13- Recebe subsídios relacionados com os castanheiros? (sim/não). Se sim, que tipo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.13.1 - E incentivos a plantação? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

           

 

 

 

4.1-Diga-me por favor se retira mais algum rendimento dos seus soutos para além da castanha? 

(Sim/não) ___________________________ 4.1.1 Qual? ___________________________________. 

 

 4.2-Os seus soutos são usados para pasto?  

(sim/não) ____________________________ 4.2.1por quem? __________________________. 4.2.2Que animais pastoreiam os 

soutos? 

_____________________________________________________________________________________________________________.  

 

4.3- Apanha cogumelos nos seus soutos para vender?  

(sim/não) ____________________________________4.3.1 -E para consumo próprio? (sim/não) _________________________. 

 

 4.4-Tem instalados apiários no seu souto? 

(sim/não) ____________________________________ 4.4.1 - São seus? (sim/não) _____________________________________. 

 

 4.5- Um sistema misto quando comparado com a monocultura do castanheiro, pensa que: 

 

4.5.1 -Os castanheiros produzem mais castanhas? 

__________________________________________ 

4.5.2 Os castanheiros não morrem? 

__________________________________________ 

4.5.3 Os castanheiros não precisam de ser regados? 

__________________________________________ 

4.5.4. Os terrenos mantêm-se mais férteis?  

_________________________________________ 
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5- Formação/Informação 

6- Norma Subjetiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. 1-Diga-me, por favor, faz parte de uma associação de produtores de Castanha?  

 

(sim/não) ______________________________________5.1.1 Qual? ____________ 

 

5.1.2 - E de outras associações? _____________________5.1.3  Quais? ____________ 

 

5.2-Frequenta ações de formação relacionadas com o castanheiro  

(sim/não) _________________ 5.2.1 - com que frequência? _____________. 

 

 5.2.2 -E ações de formação relacionadas com outras culturas? 

(sim/não) _________________ com que frequência? 

 

 

5.3- Quando tem problemas com os seus castanheiros a quem recorre para obter informação sobre soluções? 

 

     ________________________________________________________________________ 

 

6.1 - Qual o principal motivo que o leva a plantar novos castanheiros? 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6.2 -A forma como os outros produtores cuidam dos castanheiros influência a forma como cuida dos seus? 

_____________________________________________________________________________________________ 

*Anotar se refere o que aconteceu ao vizinho  
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7 –  Q-sort 1 (problemas) 
 

Relativamente a cultura do Castanheiro, hierarquize por favor as afirmações apresentadas nestes 19 cartões em três níveis de 

valoração: menos importantes, medianamente importantes e mais importantes.  

NOTA: As afirmações com que não concorda e ou não tem conhecimento sobre o assunto devem ser colocadas na coluna mais alta 

Menos 

importante             
Mais    

importante 

 

        
  

 

        
  

 

          
 

              

-3 -2 -1 0 1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Porque escolheu este cartão como mais importante? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2- Porque escolheu este cartão como menos importante? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3- Outras Observações:  
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8 –  Q-sort 2 (soluções) 

 

 

 

 

Relativamente a cultura do Castanheiro, hierarquize por favor as afirmações apresentadas nestes 19 cartões em três níveis de 

valoração: menos importantes, medianamente importantes e mais importantes.  

NOTA: as afirmações com que não concorda e ou não tem conhecimento sobre o assunto devem ser colocadas na coluna mais alta 

Menos 

importante             
Mais    

importante 

 

        
  

 

        
  

 

          
 

              

-3 -2 -1 0 1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Porque escolheu este cartão como mais importante? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2- Porque escolheu este cartão como menos importante? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3- Outras Observações:  
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Ficha de Questionário 

 

Obrigado pela sua colaboração! 

  

 

 

 

 
Interesse do inquirido durante a entrevista: 

a) baixo nível de interesse  

b) aceitável  
c) Bom  

 
Compreensão geral dos cenários de valoração pelo entrevistado: 
 

a) Fraca  

b) aceitável  

d) Boa  

 
As frases a valorizar foram tidas pelos inquiridos como: 
 

a) Não credíveis  
b) pouco credíveis  

c) muito credíveis  

 

 

Observações: 
 

Nome do entrevistador  

Local   Hora de fim da entrevista: _____:_____ 

Está disponível para participar numa reunião sobre o assunto? 

___________________________________________________ 

Se sim, onde seria mais fácil para sim? 

__________________________________________________ 

Contacto 

__________________________________________________ 



 

 
 

Anexo E 
 

1 TF1-P 0.4515X 0.2196 0.1303 

2 TF2-P 0.2446 0.3759 0.5210X 

3 TF9-P 0.4511 0.4054 -0.4024 

4 TF10-P 0.2325 0.4073 0.6639X 

5 TF11-P 0.0380 -0.2944 0.3697 

6 TF13-P 0.4577X 0.0529 0.4189 

7 TF14-P 0.7089X 0.0068 0.2487 

8 TF15-P 0.6134X -0.1279 0.1425 

9 TF3 0.4834 -0.0023 0.7373X 

10 TF4 0.0995 0.1352 0.7960X 

11 TF5 0.5891 - 0.1818 0.5767 

12 TF6 0.5419X 0.2393 0.0490 

13 TF7 -0.2366 0.1633 0.6286X 

14 TF8 0.0930 -0.2645 0.5979X 

15 TF12 -0.0818 0.1428 0.4760X 

16 TF16 0.3509 0.2480 0.4640X 

17 P1 0.8015X -0.0211 0.3325 

18 P2 0.8177X -0.0122 0.0368 

19 P3 0.5101 0.4959 0.2883 

20 P4 0.7690X -0.1899 -0.2030 

21 P5 0.6431X -0.4618 -0.1519 

22 P6 0.0379 -0.5616X 0.2231 

23 P7 0.2121 -0.1831 0.7226X 

24 P8 0.2901 -0.5155X 0.1009 

25 P9 -0.0152 0.7852X 0.1208 

26 P10 0.1184 -0.7237X 0.0827 

27 P11 0.4945 -0.2792 0.6199X 

28 L1 0.4618 0.3475 0.3885 

29 l2 0.3640 0.2251 0.5798x 

30 L3 0.5933X 0.0885 0.5566 

31 L4 0.6061X -0.0290 0.1932 

32 L5 0.5590 0.5396 0.1842 

33 L6 0.3083 0.4956X 0.3673 

34 L7 0.6871X -0.1088 0.1602 

35 L8 0.4697 0.4196 0.2521 

36 L9 0.3277 0.3086 0.0464 

37 L10 0.2103 0.5857X 0.0978 

38 L11 0.1934 -0.7922X 0.0024 

39 L12 0.1542 -0.1787 0.5604X 

% expl.Var. 21 13 17 

 

 
Distribuição dos participantes por fator (Q-sort Problemas) 

 

QSORT 1 2 3 



 

 
 

Anexo F 

  

 
Distribuição dos participantes por fator (Q-sort Soluções) 

 

QSORT 1 2 3 

1 TF1-P 0.0345 0.0644 0.1586 

2 TF2-P 0.3753 0.2329 0.4383 

3 TF9-P -0.0331 0.6687X 0.0548 

4 TF10-P -0.0702 0.6763X 0.1161 

5 TF11-P 0.0648 0.6776X 0.2689 

6 TF13-P 0.5506X 0.2413 0.2458 

7 TF14-P -0.0118 0.6336X -0.0301 

8 TF15-P -0.0235 0.6760X 0.1098 

9 TF3 0.2849 0.6460X 0.0954 

10 TF4 0.1776 -0.0093 0.8162X 

11 TF5 -0.2504 0.0730 0.6436X 

12 TF6 -0.0442 0.6640X -0.4440 

13 TF7 0.6766X -0.3081 0.1527 

14 TF8 0.6386X 0.1298 0.0273 

15 TF12 0.0422 0.8127X -0.0961 

16 TF16 0.6933X 0.0206 0.2084 

17 P1 0.5048X -0.0269 0.0294 

18 P2 0.7785X -0.1043 0.2257 

19 P3 0.4672X 0.2439 0.2527 

20 P4 0.5717X -0.2853 -0.0025 

21 P5 0.2051 0.4440 0.7045X 

22 P6 0.1057 -0.2211 0.4042 

23 P7 0.6761X -0.0314 0.3702 

24 P8 0.1596 -0.1997 0.7818X 

25 P9 0.5708X 0.4360 -0.0597 

26 P10 0.5658X -0.1392 0.1733 

27 P11 0.5959X 0.2038 0.1990 

28 L1 0.6294X 0.2305 0.1421 

29 L2 0.8289X 0.1274 -0.3759 

30 L3 0.6914X 0.0419 -0.0544 

31 L4 0.6412X -0.0402 0.1268 

32 L5 0.0357 0.5652X -0.5247 

33 L6 -0.0071 0.2188 0.2406 

34 L7 0.7147X -0.1894 -0.2632 

35 L8 0.5547X 0.4126 -0.3167 

36 L9 0.3095 -0.4105 0.4392 

37 L10 0.5593X -0.4650 0.1210 

38 L11 0.0181 0.4187 0.3207 

39 L12 0.3868 0.4169 0.6823X 

% Var. expl. 21 16 12 

 


