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INTRODUÇÃO
INTRODUTION
Após o sucesso de edições anteriores, aqui estamos a organizar o
Simpósio Nacional da Castanha na sua 3ª edição.
Organizado por duas associações, a RefCast- Associação Portuguesa
da Castanha e a Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal, desta
vez em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, entre os
dias 11 e 13 de outubro 2018, Bragança será presenteada com a
receção deste evento. É uma organização trianual, que tem por
objetivo/missão promover o encontro do setor em torno da
investigação que se desenvolve no país, facilitando a divulgação de
resultados desses trabalhos, a transferência do conhecimento para
o setor produtivo, a interação entre equipas de investigação, e por
fim o crescimento e desenvolvimento da fileira portuguesa da
castanha. Com um formato facilitador da participação, porque
condensado em apenas dois dias de trabalhos, o simpósio não
deixará de abordar os temas atuais que preocupam o setor, para o
qual foram convidados conferencistas de referência. O terceiro dia
proporcionará aos participantes uma viagem inesquecível por Terras
de Montesinho à descoberta dos seus castanheiros e da sua
gastronomia. A apresentação de 40 comunicações é disso
sintomático. A colaboração das principais instituições nacionais
ligadas à investigação neste setor, na sua organização, são outro
fator revelador da importância que hoje é atribuída a este Simpósio,
definitivamente para continuar.
Resta-nos agradecer a todos e deixarmos votos de que disfrutem ao
máximo estes três dias,
José Gomes Laranjo
Pedro Reis
4
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PROGRAMA
PROGRAMME
Local - Instituto Politécnico de Bragança – Campus de
Santa Apolónia
Quinta-Feira, 11 outubro 2018
11:00 – 13:45
14:00

Registo/Registration
Poster display
Sessão abertura e sessão de boas vindas/Opening
ceremony and welcoming addresses
Presidente Instituto Politécnico Bragança
Presidente Câmara Municipal Bragança
Diretor Regional de Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural
Presidente da SCAP – Sociedade Ciências Agrárias de
Portugal
Presidente da Refcast- Associação Portuguesa da
Castanha

Conferências/Conferences
Moderadores: Edmundo Sousa/Albino Bento
14:30

15:00

Plano de Ação Nacional para o Controlo do inseto
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
PAULA CARVALHO, Direção Geral da Alimentação e
Veterinária
Overview and Biological Control of the Asian
Chestnut Gall Wasp in Italy
ALBERTO ALMA, Univ. de Turin
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1ª SESSÃO - BIOLOGIA/FISIOLOGIA/GENÉTICA
1ST SESSION - BIOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS
Moderadores: Rita Costa/Luís Martins

Conferência/Conference
15:30

The genetic control of adventitious root formation in
Castanea sp. and the effect ageing are two questions
relevant for the use of cuttings in breeding and mass
propagation of rooted varieties.
JOSEFA FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER FERNÁNDEZ CRUZ &
BEATRIZ MÍGUEZ SOTO, Centro de Investigación Forestal
de Lourizán (Pontevedra, España)

16:00

Uma nova geração de porta-enxertos híbridos com
resistência à doença da tinta do castanheiro/A new
generation of hybrid rootstocks with resistance to
chestnut ink disease
Daniela Balonas, Patrícia Fernandes, Helena Machado&
Rita Lourenço Costa
Programme for Chestnut Blight biocontrol based on
Hypovirulence/Programa de luta biológica para
tratamento do Cancro do Castanheiro/
Eugénia Gouveia Valentim Coelho, J. Araújo, João P.
Castro, Orlando Rodrigues
ClimCast - “Os novos desafios para o souto no contexto
de alterações climáticas”/ClimCast – “The new chalenges
for the Chestnut Orchard in the context of climate
change”
Paulo Gonçalves, Mário Gonzalez Pereira, António Borges,
Carlos Ramos, Raul Rodrigues, Maria Sameiro Patrício,
Hélder Viana, António Ramos, José Ângelo Pinto, Duarte
Marques, António Marques, Abel Pereira, Joaquim Rocha,
Luís Vitorino & José Gomes-Laranjo & o grupo de trabalho
7

do Go Climcast
Seleção clonal na variedade de castanha "Longal" visando
a aptidão agronómica e agroalimentar/Clonal selection on
Longal chestnut variety aiming the agronomical and agrofood aptitude
André Moura, Ivo Oliveira, Teresa Pinto, Rosário Anjos,
Jorge Ferreira-Cardoso & José Gomes-Laranjo

17:00

DISCUSSÃO/DISCUSSION
Sessão de Posters / Pausa para café

17:30

Foto do grupo de participantes/Photo of the participant
group

17:45

2ª SESSÃO- GESTÃO E PROTEÇÃO DO CASTANHEIRO
ND
2 SESSION – MANAGEMENT AND PLANT PATHOLOGY
Moderadores: Fernando Raimundo/Eugénia Gouveia

Avaliação da Estrutura de Mating-type em Cryphonectria
parasitica
(Murr.)
na
Região
de
Trás-osMontes/Evaluation of the Cryphonectria parasitica
(Murr.) Mating-type Structure in the Trás-os-Montes
Region
Inês Guerra, Valentim Coelho & Eugénia Gouveia
Avaliação do papel dos parasitoides autóctones no
controlo de Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu
(Hymenoptera: Cinipidae)/Evaluation of auctotones
parasitoides roles for the control of Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cinipidae)
Frederico Preza, Cândido Henriques, Miguel Pimpão, José
Laranjo, Edmundo Sousa
Monitorização da fitossanidade de castanheiros com
8

imagens aéreas de alta resolução obtidas com veículos
aéreos não tripulados/Chestnut health monitoring by high
resolution aerial imagery acquired by unmanned aerial
vehicles
Luís Pádua, Pedro Marques, Joaquim João Sousa & Luís
Martins
Luta
biológica
com
o
parasitoide
Torymus
sinensis/Biological control with the parasitoid Torymus
sinensis
Ana Lobo Santos, Santos S.A., Almeida J., Nieves-Aldrey,
José & Bento, A
Eficácia, Manutenção e Persistência de Cryphonectria
Hypovirus I (CHV1) como Agente de Controlo Biológico do
Cancro do Castanheiro/Efficacy, Maintenance and
Persistence of Cryphonectria Hypovirus I (CHV1) as a
Chestnut blight Control Agent
Valentim Coelho, Carina Victor, Eduarda Costa & Eugénia
Gouveia
Histological evaluation of infection with Phytophthora
cinnamomi in chestnut/Avaliação histológica da infeção
com Phytophthora cinnamomi em castanheiros
Patrícia Fernandes, Carmen Santos, Helena Machado,
Maria Do Céu Silva & Rita Lourenço Costa
O bichado-da-castanha, Laspeyresia splendana: biologia e
estragos/ The chestnut tortrix, Laspeyresia splendana:
biology and losses
Marrão, R.; Martins, V.; Pereira, J.A; Bento, A.
19:00

DISCUSSÃO/DISCUSSION

21:00

Jantar do Congresso/Congress Dinner
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Sexta-Feira, 12 outubro 2018
Conferências/Conferences
Moderadores: Paula Correia/Maria Sameiro Patrício

9:00

9:30

10:00

Alterações climáticas terrestres e sequestro do
carbono nos soutos
,
JUAN F. GALLARDO C.S.I.C., IRNASa. Salamanca
(Espanha). Prof. Jubilado. juanf.gallardo@gmail.com
Chestnut flour: A promising ingredient for the food
industry
JAVIER CARBALLO, Food Technology Area, University
of Vigo, 32004 Ourense, Spain

3ª SESSÃO - COLHEITA E PROCESSAMENTO DA
CASTANHA. ECONOMIA E MARKETING
Moderadores: Isabel Correia/Jorge Ferreira Cardoso

Caracterização dos atores intervenientes na colheita e
comercialização de cogumelos associados a soutos
(Castanea sp.)/Characterization of the actors involved
in the picking and commercialization of mushrooms
from chestnut orchards (Castanea sp.)
Cândido Henriques, José Gomes-Laranjo &
Guilhermina Marques
Otimização da extração de compostos fenólicos a partir
de flores de castanheiro/Optimization of the extraction
of phenolic compounds from chestnut flowers
Cristina Caleja, M.A. Prieto, Lillian Barros, Albino
Bento, M. Beatriz P.P. Oliveira & Isabel C.F.R. Ferreira
10

Potencialidades da farinha de castanha numa
perspetiva científica e tecnológica/Chestnut flour
potentialities in scientific and technological perspective
Paula M.R. Correia
Tendências da produção e mercados da castanha em
Portugal/Chestnut´s production and market trends in
Portugal
Paula Cabo, Maria Ribeiro, António Fernandes
DISCUSSÃO/DISCUSSION

11:00

Sessão de Posters / Pausa para café
Posters Session/Coffee break

11:30

4ª Sessão - MESA REDONDA
Moderadores: José Gomes Laranjo/Anabela Martins

Consumo da castanha e novas tendências
Eurico Castro – Sweet Gourmet By Eurico Castro LDA
Ondina Afonso - Clube de Produtores Continente
Paulo Vaz – Diretor Escola Hotelaria Lamego
José Posada Henriquez – Marrón Glacé
António Jorge Nunes – Alcino Nunes & Irmão

12:45

Almoço/Lunch

14:00

Visita Técnica
Percurso pedestre (6 Km) com o Ministro da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor:
Visita a Soutos tradicionais e novas plantações de
11

castanheiro;
Visita a Castro de Avelãs e mosteiro Beneditino;
Visita à Barragem de Gostei (Castanheira);
Subida ao Santuário e miradouro de Sra. da
Cabeça.
Sessão de encerramento
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Presidente Câmara Municipal Bragança
Presidente Instituto Politécnico Bragança
Presidente da SCAP – Sociedade Ciências Agrárias de
Portugal
Presidente da Refcast- Associação Portuguesa da
Castanha

Merenda e regresso ao IPB.
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Sábado, 13 outubro 2018
COMPLEMENTAR TRIP (OPTIONAL)
Local - O castanheiro na paisagem do Parque Natural de
Montesinho
Percurso milenar da rota do castanheiro
A visita complementar ocorre em parte do percurso
milenar da rota do castanheiro do Parque Natural de
Montesinho, onde se terá a oportunidade de
contemplar magníficos castanheiros com a idade do
Mundo, como a eles se refere Miguel Torga nos
Novos Contos da Montanha.
9h30

Campus de Santa Apolónia
Saída de Bragança em direção a Espinhosela –
Terroso – Parâmio. Ao longo do percurso intercalarse-ão pequenos passeios pelos castanheiros
centenários em plena produção, com percursos de
autocarro ao longo de magníficas paisagens de
castanheiro.

13h00

Almoço no Parâmio
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RESUMOS
ABSTRACTS
COMUNICAÇÕES ORAIS
ORAL PRESENTATIONS
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CONFERÊNCIAS/CONFERENCES
Plano de Ação Nacional para o Controlo do inseto Dryocosmus
kuriphilus Yasumatsu
PAULA CRUZ DE CARVALHO1*
1

Direção Geral da Alimentação e Veterinária, *pcarvalho@dgav.pt

RESUMO
Dryocosmus kuriphilus, conhecido como a vespa das galhas do castanheiro,
é uma das mais importantes pragas que afeta o castanheiro, induz a
formação de galhas nos gomos e folhas, reduzindo o crescimento dos
ramos e limitando a frutificação, traduzindo-se assim em drásticas
reduções da produção da castanha e provocando o declínio dos
castanheiros. Em 2014, em sequência da deteção do primeiro foco desta
praga em Portugal, foi dado início à implementação do Plano de Ação
Nacional para o Controlo do inseto Dryocosmus kuriphilus, o qual envolve
na sua execução várias entidades públicas e privadas e assenta num
conjunto de medidas e ações, designadamente prospeção, monitorização,
contenção e controlo.
Face à rápida dispersão da praga que entretanto se verificou no território
português, e as preocupações sociais, ambientais e económicas associadas
ao seu efeito em importantes áreas de castanheiro, foi criada em 2017, por
despacho ministerial, a Comissão de Acompanhamento, Prevenção e
Combate à Vespa das Galhas do Castanheiro para acompanhar a
implementação do plano de ação.
Palavras-chave: Dryocosmus; castanheiro; vespa das galhas do castanheiro

16

Overview and Biological Control of the Asian Chestnut Gall Wasp
in Italy
ALBERTO ALMA
University of Torino. Department of Agriculture, Forestry and Food Science
(DISAFA). alberto.alma@unito.it

ABSTRACT
Dryocosmus kuriphilus (DK) is one of the latest examples of invasive
alien species introduced into European forest ecosystems.
Commonly known as the Asian chestnut gall wasp, it is an insect
native to China. Its presence in Europe has been reported for the
first time in 2002 in Italy. It is currently widespread in many
European countries from Turkey to Portugal. The main damage, due
to the formation of galls, are: the alteration of the development of
the shoots, and the reduction of leaf growth, inflorescences and
branches of the year. The production loss occurring due to serious
attacks can be high, even reaching rates of 80-85%.
In order to contain DK infestations and restore a natural balance, a
classical biological control project was started with the introduction
of the larval parasitoid Torymus sinensis (TS) from Japan. With the
projects "LOBIOCIN" and "BIOINFOCAST", funded by the Italian
Ministry of Agriculture, TS was raised massively and released in all
the Italian chestnut-growing regions. The parasitoid has settled and
spread naturally throughout Italy and in the regions of the North
and the Centre - where the biological control had begun before - it
has already reached parasitization rates on DK of 80-90%. Thanks to
the reestablishment of the biological balance the chestnut trees
have an excellent vegetative growth and the chestnut and sweet
chestnut productions have resumed.
Keywords: Chestnut, Dryocosmus kuriphilus, Biological control, Parasitoid,
Torymus sinensis
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The genetic control of adventitious root formation in Castanea sp.
and the effect ageing are two questions relevant for the use of
cuttings in breeding and mass propagation of rooted varieties.
1*

JOSEFA FERNÁNDEZ LÓPEZ, JAVIER FERNÁNDEZ CRUZ & BEATRIZ MÍGUEZ
SOTO

1

Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra, España)
josefa.fernandez.lopez@xunta.gal

ABSTRACT
European chestnut (Castanea sativa Mill.) is a rooting-recalcitrant tree
when propagated by cuttings. Because of its sensitivity to ink and canker
diseases, several breeding programs have sought to incorporate resistance
into European chestnut through hybridization with Chinese and Japanese
chestnut. Clonal propagation methods are used to multiply bred chestnut
individuals with the aim of fixing certain traits in varieties to be mass
propagated in clonal forestry or as rootstocks or nut producers. Therefore,
materials selected for other characteristics also need to have good
vegetative propagation ability.
Cuttings are propagated in spring–summer with juvenile unlignified
material formed during the current growing season from the base of
plants. The endogenous auxin in the cuttings is insufficient to induce root
formation. During the rooting process a mist–fog air system is used to
maintain a moist atmosphere, thereby decreasing water loss through
transpiration.
We describe the methods of propagation and results of several
experiments to determine the importance of genetic control and the
effect of ageing in the in rooting ability.
Keywords: adventitious roots, ageing, Castanea sp., cuttings, genetic
control of rooting ability.

18

1ª SESSÃO – BIOLOGIA, FISIOLOGIA E GENÉTICA
1st SESSION - BIOLOGY, PHYSIOLOGY AND GENETICS
Uma nova geração de porta-enxertos híbridos com resistência à
doença da tinta do castanheiro
A new generation of hybrid rootstocks with resistance to chestnut ink
disease
1,3

1

1

DANIELA BALONAS , PATRÍCIA FERNANDES , HELENA MACHADO E RITA
1,2,3
LOURENÇO COSTA
1

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., Avenida da República,
2
2780-159 Oeiras, Portugal Centro de Estudos Florestais, Instituto Superior de
3
Agronomia, Universidade de Lisboa - Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa Tapada da
Fonte, São Salvador da Aramenha 7330-321 Marvão. rita.lcosta@iniav.pt

O INIAV iniciou em 2006 um programa de melhoramento genético, para a
resistência à doença da tinta, baseado em cruzamentos controlados entre
a espécie europeia e as espécies Asiáticas resistentes Castanea crenata e
C.mollissima (Costa et al., 2011). Foram selecionados novos genótipos com
resistência, após inoculação de raízes com o agente patogénico
Phytophthora cinnamomi (1). A propagação dos novos clones, por
micropropagação, vem sendo realizada com sucesso. Está em curso a
montagem de uma unidade piloto na região do Alto Alentejo, financiada
pelo programa Alentejo 2020, para a produção em larga escala dos novos
porta-enxertos. A unidade piloto é composta por uma estufa, zona de
ensombramento e um campo de 1,2 hectares, para demonstrar a técnica
de produção dos novos clones, bem como o seu desempenho em
condições de campo, em comparação com os híbridos franceses e
espanhóis que se comercializam atualmente. O campo inclui uma estação
meteorológica e sondas de humidade do solo e da folha, para estudar a
eficiência da rega gota-a-gota instalada. No campo é também avaliada a
compatibilidade de enxertia de cada porta-enxerto com as principais
variedades de castanha. Nesta comunicação serão apresentadas as
características dos novos porta-enxertos, o sistema de propagação e a
unidade piloto.
19

(1) Costa, R., Santos, C., Tavares, F., Machado, H., Gomes-Laranjo, J.,
Kubisiak, T., Nelson, C.D. (2011). Mapping and transcriptomic approches
implemented for understanding disease resistance to Phytophthora
cinammomi in Castanea sp. BMC Proc., 5, O18
(2) Santos C, Machado H, Correia I, Gomes F, Gomes-Laranjo J e Costa R
(2014). Phenotyping Castanea hybrids for Phytophthora cinnamomi
resistance. Plant Pathology, doi: 10.1111/ppa.12313.
Palavras-chave: Castanea, melhoramento genético, Phytophthora
cinanmomi, stresse biótico
Financiamento: Projeto Alt20-03-0246-FEDER-000011-New Cast Rootstocks
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Program for Chestnut Blight biocontrol based on Hypovirulence
Programa de luta biológica para tratamento do Cancro do
Castanheiro
EUGÉNIA GOUVEIA

1,2*

1,2

, VALENTIM

1

1,2

COELHO , J.ARAÚJO , JOÃO P. CASTRO ,
1,2
ORLANDO RODRIGUES

1

Instituto Politécnico de Bragança; Campus de Santa Apolónia 5300-253,
2
Bragança, Portugal; CIMO; Instituto Politécnico de Bragança; Campus de
Santa Apolónia 5300-253, Bragança, Portugal. *e-mail: egouveia@ipb.pt

ABSTRACT
Chestnut Blight is an introduced disease in Portugal associated
with virulent strains of the Asian fungus Cryphonectria parasitica
(Murril) Barr. The disease causes great economic losses and
presents a significant risk to the chestnut ecosystem. Eradication
efforts and cultural sanitary measures didn’t control the disease
and actually more than 10% of chestnut trees are blighted. A new
method based on hypovirulence was achieved and a program for
biological control of Chestnut Blight was implemented for field
extended application. The program is a transfer initiative that
encourages the application of Hypovirus CHV-1 strains as a
component of the integrated management of the disease.
Hypovirus CHV-1 strains were timely approved by national
authorities (Ministry of Agriculture-DGAV) and stakeholders and
schedules of field applications implemented. General
achievements and results of the program will be presented and
evaluated.
Key words: Biocontrol Program, Castanea sativa, Chestnut Blight,
Cryphonectria parasitica (Murr.), Hypovirulence
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ClimCast - “Os novos desafios para o souto no contexto de
alterações climáticas”
ClimCast – “The new chalenges for the Chestnut Orchard in the
context of climate change”
1*

2

1,3

PAULO GONÇALVES , MÁRIO GONZALEZ PEREIRA , ANTÓNIO BORGES , CARLOS
1,4
5
6
7
RAMOS , RAUL RODRIGUES , MARIA SAMEIRO PATRÍCIO , HÉLDER VIANA ,
7
1,9
1,10
ANTÓNIO RAMOS , JOSÉ ÂNGELO PINTO , DUARTE MARQUES , ANTÓNIO
1,11
1,12
1,13
14
MARQUES , ABEL PEREIRA , JOAQUIM ROCHA , LUÍS VITORINO E JOSÉ
1,2
GOMES-LARANJO E O GRUPO DE TRABALHO DO GO CLIMCAST
1

RefCast- Associação Portuguesa da Castanha, Quinta de Prados, 5000-102 Vila
2
3
4
Real; UTAD, Vila Real; Sortegel, Bragança; Serviruri -Prestação de Serviços
5
6
7
8
Técnico-Agrícolas, Vila; IPViana do Castelo, IPBragança; IPViseu, Viseu;
9
10
IPCastelo Branco; Cooperativa Agrícola de Penela da Beira, Penedono;
11
Associação Florestal e Ambiental de Vila Pouca de Aguiar; Associação Florestal do
12
Vale do Douro Norte, Murça; Associação Agro-Florestal e Ambiental da Terra Fria
13
14
Transmontana., Bragança;
Associação Florestal do Lima, Ponte de Lima;
Município de Marvão, Marvão,*pgoncalves.refcast@gmail.com

RESUMO
O potencial económico e a estratégia de desenvolvimento da Fileira da
Castanha em Portugal enfrenta várias dificuldades resultantes da
variabilidade e das alterações climáticas. A produção da castanha é
fortemente condicionada pelas condições meteorológicas médias e
extremas verificadas durante todo o seu ciclo anual. O ClimCast surge no
contexto da estratégia de crescimento da Fileira (aumento da área de
produção) e tem como objetivo fornecer um conjunto de produtos de
suporte à decisão política e de apoio às associações de produtores. Será
constituída uma rede de 7 Soutos Demonstração em ambientes
contrastantes com nove variedades: Longal, Boaventura, Judia, Negral,
Cota, Martaínha, Colarinha, Bária e Amarelal, e as variedades espanholas
Pilonga e Parede. Outro eixo importante do ClimCast será o da modelação
da produção de castanha em função de preditores climáticos e a zonagem
das atuais e potenciais novas áreas de produção de castanha.
Palavras-chave: ClimCast, Mudanças Climáticas, Castanha, Souto, RefCast
Agradecimento: Financiado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural
(FEADER) e pelo Estado Português no âmbito da Ação 1.1 «Grupos Operacionais»,
integrada na Medida 1. «Inovação» do PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento
Rural do Continente. Refª ClimCast - PDR2020-101-032043.
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Seleção clonal na variedade de castanha "Longal" visando a
aptidão agronómica e agroalimentar
Clonal selection on Longal chestnut variety aiming the agronomical
and agro-food aptitude
1*

2

2

2

ANDRÉ MOURA , IVO OLIVEIRA , TERESA PINTO , ROSÁRIO ANJOS , JORGE
2
2
FERREIRA-CARDOSO E JOSÉ GOMES-LARANJO
1

Aluno do Mestrado Engenharia Agronómica, UTAD, Quinta de Prados,
2
5000-801 Vila Real; Centro de Investigação e Tecnologias AgroAmbientais
e Biológicas, CITAB, UTAD, Vila Real, *andrerebelomoura@gmail.com
RESUMO
A Longal é conhecida como uma das variedades portuguesas de castanha
mais ancestrais, encontrando-se espalhada por todas as regiões
portuguesas produtoras de castanha. É muito apreciada para consumo
fresco e para indústria de transformação, devido à sua reconhecida
aptidão tecnológica, nomeadamente excelente sabor, fácil descasque,
ótima conservação natural e elevados teores de amido e açúcares solúveis.
Paradoxalmente, apesar deste reconhecimento subjacente à sua grande
procura, o cultivo desta variedade tem vindo a ser abandonado, devido
sobretudo à sua menor valorização, mais baixa que outras variedades
como a Judia, decorrente do inferior calibre e baixos níveis de produção,
fatores que estão muito associados à idade avançada da maioria das
árvores existentes. Nesse contexto, e com o propósito de resgatar o seu
intrínseco valor e grande potencialidade quer para o consumo em fresco,
quer principalmente para transformação, foi iniciado um programa de
seleção e melhoramento para a variedade Longal. O programa partiu de
uma base de 100 árvores distribuídas em 19 locais. As análises da
biometria e composição química das castanhas permitiram efetuar uma
primeira seleção de genótipos com as melhores qualidades comerciais,
tecnológicas e agroalimentares. Dos resultados obtidos, destacaram-se as
árvores ROS05 e VRL01, que apresentaram um bom calibre (66,67 e 76,27
castanhas/kg, respetivamente) e uma taxa de polispermia nula. Em relação
à composição química, a árvore ROS05 destacou-se por ter um elevado
teor de açúcares solúveis (15,25% MS) e de gordura bruta (2,08% MS), e a
árvore VRL01 destacou-se pelo seu teor de amido de 61,70% MS e seu teor
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de açúcares solúveis de 14,59% MS. Concluindo, este estudo apresentou
um grande potencial de melhoramento para esta variedade, registando
uma grande variabilidade entre os genótipos amostrados quanto aos
diferentes parâmetros avaliados, indicando o potencial para atingir o
patamar de excelência entre as variedades portuguesas.
Palavras-chave: biometria, castanha, composição química básica, Longal,
seleção clonal
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2ª SESSÃO - GESTÃO DO SOLO E PATOLOGIAS DO
CASTANHEIRO
2nd SESSION - SOIL MANAGEMENT AND CHESTNUT
DISEASES
Avaliação da Estrutura de Mating-type em Cryphonectria
parasitica (Murr.) na Região de Trás-os-Montes
Evaluation of the Cryphonectria parasitica (Murr.) Mating-type
Structure in the Trás-os-Montes Region
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RESUMO
O Cancro do Castanheiro, introduzido em Portugal em 1989, está presente
em todas as regiões produtoras de castanha, causando graves prejuízos. O
agente responsável pela doença é o fungo Cryphonectria parasitica (Murril)
Barr cujo ciclo de vida apresenta uma fase assexuada com a produção de
conídios em picnídios e uma fase sexuada com a produção de ascósporos
em peritecas. A reprodução sexuada deste fungo é regulada por genes
localizados no locus MAT (MAT-1 e MAT-2). O objetivo deste trabalho foi
avaliar a estrutura mating-type da população de C. parasitica, para se
obter informação sobre a reprodução sexuada do fungo em condições de
campo na região de Trás-os-Montes. A população de C. parasitica em
estudo foi obtida de castanheiros doentes em soutos da região. Procedeuse à extração de DNA utilizando DNeasy Plant Mini kit (QIAGEN). O matingtype foi determinado para todos os isolados através da identificação por
amplificação dos idiomorfos MAT, com recurso aos primers de Marra e
Milgroom, 1999, e visualização dos produtos PCR por UV em gel de
agarose. Em cada local foi avaliada a presença dos dois idiomorfos MAT.
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De um modo geral, e considerando todos os isolados dos locais de estudo,
o MAT-2 foi o mais abundante.
Palavras-chave: Cancro do Castanheiro Cryphonectria parasitica, Matingtype.
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Avaliação do papel dos parasitoides autóctones no controlo de
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cinipidae)
Evaluation of auctotones parasitoides roles for the control of
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera: Cinipidae)
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RESUMO
A vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu),
originária da China, é um himenóptero que ataca espécies do género
Castanea, induzindo a formação de galhas nos gomos e folhas, provocando
a redução do crescimento dos ramos e a diminuição da produção da
castanha. Foi detetado pela primeira vez na Europa em 2002 em Itália e
em 2014 já estava presente na região noroeste de Portugal, com uma
progressão gradual para nordeste.
Em todo o mundo, o meio de controlo mais eficaz tem sido a introdução do
parasitoide Torymus sinensis Kamijo. Contudo, em vários países foram
identificados parasitoides autóctones provenientes de insetos galícolas de
carvalhos com capacidade de hospedarem D. kuriphilus.
Neste trabalho, estudou-se a diversidade e abundância dos parasitoides
autóctones e avaliou-se o seu papel no controlo de D. kuriphilus. Para tal,
foram colhidas, em 2017 e 2018, galhas verdes em oito e 10 locais
respetivamente. Na seleção dos locais foi tido em conta o ano de chegada
da praga e a largada ou não do parasitoide T. sinensis.
Das 150 galhas colhidas em cada local, 100 foram colocadas em caixas para
emergência dos insetos, e 50 foram dissecadas para contabilização do
número de câmaras de D. kuriphilus.
Os resultados da diversidade, abundância e eficácia dos parasitoides
autóctones são apresentados e demonstram que estes podem vir a ser
fundamentais no controlo desta praga, juntamente com o T. sinensis.
Palavras-chave: Castanea sativa, controlo biológico, Chalcidoidea
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Monitorização da fitossanidade de castanheiros com imagens
aéreas de alta resolução obtidas com veículos aéreos não
tripulados
Chestnut health monitoring by high resolution aerial imagery
acquired by unmanned aerial vehicles
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RESUMO
Os problemas fitossanitários no castanheiro (Castanea Sativa Mill.),
obrigam à sua monitorização intensiva, que requer tempo e registos de
campo comparáveis. Contudo, a evolução dos Veículos Aéreos Não
Tripulados (VANT) permitiu abrir mão a um leque sensores de resolução
espacial e espectral, a custos bem inferiores às imagens convencionais
obtidas por satélites ou aeronaves tripuladas. Neste estudo, realizado no
concelho de Alijó, foi utilizado um VANT multi-rotor, para aquisição de
imagens de alta resolução, num contexto multi-temporal. Pretendeu-se
conhecer as imagens mais adequadas para quantificar parâmetros
relacionados com o potencial produtivo, necessidades hídricas, nutricionais
ou na deteção de problemas fitossanitários da cultura. As imagens de cada
voo foram georreferenciadas e o processamento permitiu a criação de
modelos digitais de elevação e índices de vegetação. No resultado do
mosaico fotogramétrico, foi possível detetar individualmente castanheiros,
de forma automática, permitindo a monitorização da condição individual
das árvores ao longo dos vários estádios fenológicos. A deteção de pragas,
como a vespa-das-galhas, e de doenças, como o cancro ou tinta, ocorre
devido às diferenças na refletância, sendo consequência das variações da
fisiologia das árvores. As alterações espectrais das copas, avaliadas por
deteção remota, permitem também quantificar os impactes na produção
devido aos problemas fitossanitários.
Palavras-chave/Keywords: Processamento digital de imagens aéreas,
deteção remota; vespa das galhas, doença da tinta, cancro do castanheiro
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Luta biológica com o parasitoide Torymus sinensis
Biological control with the parasitoid Torymus sinensis
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RESUMO
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu é atualmente considerado um dos
organismos mais perigosos para as espécies do género Castanea, podendo
constituir uma séria ameaça à sustentabilidade dos soutos e castinçais e
encontra-se em Portugal desde 2014. A utilização do parasitoide específico,
Torymus sinensis Kamijo, tem sido o meio de luta mais eficaz contra esta
praga. A sua utilização assenta num plano específico de largadas, tendo em
conta a sincronização dos ciclos de vida da praga/parasitoide, e depende
do adequado conhecimento do ciclo biológico da vespa, das suas relações
com a fenologia do castanheiro, da influência das condições climáticas,
quer na biologia da praga, quer na fenologia da cultura. Com o presente
trabalho pretendeu-se avaliar a instalação de T. sinensis nos locais onde
foram efetuadas largadas em 2015 e em 2018. Foram colhidas 240
galhas/local em oito locais de largadas no Minho e Trancoso que foram
colocadas em caixas de emergência. Em Vinhais e Seia apresentam-se
resultados preliminares através da dissecação de galhas (Agosto) com o
objetivo de avaliar diferentes densidades: 1, 2 e 3 largadas. Os resultados
obtidos nos três anos de monitorização, referentes às largadas de 2015,
mostram que nos oito pontos de amostragens o parasitoide T. sinensis não
se instalou.
Palavras-chave: Controlo biológico, castanheiro, Torymus sinensis,
Dryocosmus kuriphilus
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Eficácia, Manutenção e Persistência de Cryphonectria Hypovirus I
(CHV1) como Agente de Controlo Biológico do Cancro do
Castanheiro
Efficacy, Maintenance and Persistence of Cryphonectria Hypovirus
I (CHV1) as a Chestnut blight Control Agent
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RESUMO
O Cancro do Castanheiro (CC), causado por Cryphonectria parasitica
(Murr.), é uma das doenças mais importantes em Castanea sativa Mill. no
continente europeu. A aplicação de estirpes hipovirulentas compatíveis,
como agente de controlo biológico (ACB) é considerado um método eficaz
no controlo da doença e promove a recuperação dos castanheiros. O
objetivo deste trabalho foi avaliar, em dois soutos na região de Trás-osMontes: (1) a eficácia do tratamento; (2) a manutenção e persistência de
CHV1 nos cancros tratados. O tratamento foi eficaz em praticamente todos
os cancros tratados tendo ocorrido cicatrização e regeneração de tecidos
corticais. A avaliação da manutenção e persistência de CHV1 nos cancros
curados foi realizada por amostragem em 7 cancros curados no local da
aplicação e a 3 cm para o exterior e 3 cm para o interior com a utilização
de um punção T Lok™ biopsy needle (Jorgensen Laboratories, inc.). Os
isolados com hipovirus CHV1 foram identificados pelas caraterísticas
morfológicas das colónias depois de 7 dias de crescimento às escuras
seguidas de 5 dias a luz difusa do laboratório. Os isolados CHV1 foram
detetados em maior número tanto no local de aplicação como também no
exterior e interior do cancro tratado.
Palavras-chave: Cancro do castanheiro, CHV1, controlo biológico,
Cryphonectria parasitica (Murr.), hipovirulência
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Histological evaluation of infection with Phytophthora cinnamomi
in chestnut
Avaliação histológica da infeção com Phytophthora cinnamomi em
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ABSTRACT
To support breeding programs for resistance to Phytophthora cinnamomi
(the causing agent of root rot also known as ink disease), it is important to
understand the pattern of infection and the cellular mechanisms involved
in susceptible and resistant hosts to the pathogen. For that reason, a
histopathology study has been conducted. Castanea sativa (susceptible)
and Castanea crenata (resistant) roots were inoculated with a P.
cinnamomi zoospore suspension and tissues were collected at several time
points after inoculation, prepared and sectioned for light microscopic
observations. Two plantlets per genotype were used as controls for all time
points (non-inoculated). Zoospore encystment, germination and root
penetration by the germinative tube were observed at 3.5 hours after
inoculation in both susceptible and resistant chestnut genotypes. The
cortex of C. sativa roots was colonized by hyphae at 24 hours after
inoculation, progressing through the cells towards the last layers of this
tissue, near the endodermis. At more advanced stages of the infection
process, the collapse of cortical cells was detected for the first time and
the hyphae reached the xylem vessels, colonizing the vascular system. The
pathogen development in both susceptible and resistant chestnut species
will be presented.
Palavras-chave/Keywords: chestnut, histopathology, Phytophthora
cinnamomi, resistance, susceptibility
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O bichado-da-castanha, Laspeyresia splendana: biologia e estragos
The chestnut tortrix, Laspeyresia splendana: biology and losses
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RESUMO
Trás-os-Montes é uma importante área de produção de castanha em
Portugal, representando cerca de 85% da produção nacional. A castanha é
uma das principais produções frutícolas de Trás-os-Montes, representando
um peso importante na economia regional, em especial na Terra Fria. O
bichado-da-castanha, Laspeyresia (= Cydia) splendana (Hübner) é praga
chave do castanheiro na generalidade das regiões produtoras, pelos
prejuízos que causa.
Com o objetivo de melhor conhecer a biologia do bichado da castanha e
proceder a uma estimativa dos estragos provocados, instalaram-se seis
campos experimentais em diferentes altitudes e com paisagem
circundante variável (Bragança: Samil, Espinhosela, Parâmio; Vinhais:
Espinhoso; Valpaços: Sobrado; Macedo de Cavaleiros: Edroso). Em cada
campo de ensaio, foram monitorizados os adultos através de armadilhas
delta com feromona sexual e os estados imaturos através da colheita de
folhas e frutos. Os prejuízos foram avaliados através da apanha e
dissecação de frutos durante a colheita.
Foram registadas capturas do bichado-da-castanha entre início de julho e
outubro com um pico marcado em meados/finais de agosto. Os prejuízos
registados foram elevados e variaram em função das técnicas culturais
usadas e paisagem envolvente do souto.
Palavras-chave: biologia, castanha, Cydia splendana Hubner, prejuízos
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Alterações climáticas terrestres e sequestro do carbono nos soutos
(Cambio climático terrestre y secuestro de carbono en sotos de
castaños)
Earth climatic-change and carbon sequestration in chestnut groves
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RESUMO
Primeiramente a constante mudança climática que ocorre na terra em
escala geológica é analisada, tentando encontrar as causas que poderiam
afetar, com ênfase especial na concentração de CO2 na atmosfera. As
possibilidades de redução do teor de CO2 atmosférico, incluindo a sua
absorção como biomassa vegetal ou, melhor ainda, através de um
aumento do teor de C orgânico dos solos (COS) são revisadas
posteriormente. Mais tarde, há alguns delineamentos sobre a metodologia
seguida para estimar a linha de base do C capturado pelos sistemas (COTS),
bem como os processos que levam a uma acumulação de C. Existem alguns
exemplos de COTS de castanheiros altos, que devem indicar um máximo
de captura de elos. Finalmente, alguns dados de COTS em pomares de
castanhas, que podem ser compilados na bibliografia, são expostos,
discutindo a grande variação de valores registrados.
Palavras-chave: Castanea sativa, carbono orgânico do solo, biomassa da
floresta, Emissão de CO2.
RESUMEN
Se pasa revista primeramente al constante cambio climático que ocurre en
La Tierra a escala geológica, intentando buscar las causas que pudieran
incidir, con especial énfasis en la concentración de CO 2 de la atmósfera.
Posteriormente se revisan las posibilidades que se tienen para disminuir el
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contenido de CO2 atmosférico, entre las que se cuenta su absorción como
biomasa vegetal o, mejor aún, mediante un incremento del contenido de C
orgánico de los suelos (COS). Posteriormente se dan algunos
delineamientos sobre la metodología seguida para estimar la línea base de
C capturado por los sistemas (COTS), así como los procesos que conducen
a una acumulación de C. Tras ello se exponen algunos ejemplos de
contenidos de COTS de montes altos de castaños, que se suponen señalan
un máximo de captura de los castañares. Finalmente se exponen algunos
datos de COTS en sotos de castaños que se pueden recopilar en la
bibliografía, discutiéndose la amplia variación de valores registrados.
Keywords: Castanea sativa, Soil Organic Carbon, Forest biomass, CO2
emission.
ABSTRACT
Firstly, the constant climatic change that occurs in the Earth at geological
scale is reviewed, trying to look for the causes that could affect, with
special emphasis in the concentration of CO2 of the atmosphere. The
possibilities for reducing the atmospheric CO2 content, including its
absorption as plant biomass or, better still, by an increase in the organic C
content of soils (SOC) are reviewed later. Later, some indications about the
methodology followed to estimate the baseline of C sequestered by the
systems (STOC), as well as the processes leading to an accumulation of C.
Some examples of COTS contents of high chestnut forests are exposed,
which are supposed to indicate a maximum of capture of chestnut systems.
Finally, some data of STOC are exposed in chestnut groves that can be
compiled in the bibliography, discussing the wide variation of recorded
values.
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Chestnut flour: A promising ingredient for the food industry
Farinha de castanha: Um ingrediente promissor para a indústria
alimentar
JAVIER CARBALLO
Food Technology Area, University of Vigo, 32004 Ourense, Spain, *e-mail
carbatec@uvigo.es
ABSTRACT
Chestnut production in the world is currently more than 2 million tones per
year, being Castanea sativa the main cultivated species in Europe. The
dehydration and the obtaining of flour is one of the most suitable forms of
chestnut preservation, being the chestnut flour a very interesting
ingredient for the food industry. Chestnut flour contains on average: water
(9 g/100g), protein (5 g/100g), lipids (4 g/100g), carbohydrates (79 g/100g),
minerals and vitamins; starch accounts for over 50% of the dry weight. The
chestnut flour does not contain gluten and this feature constitutes its
greatest advantage and at the same time its greatest disadvantage in its
use as an ingredient in the food industry. The absence of gluten (glutenine
and gliadine proteins) prevents the chestnut flour form an elastic dough
that after baking gives rise to a crumb with an adequate flexible texture
(which limits its use in bakery), but, at the same time, its gluten-free
condition makes it a suitable ingredient in the manufacture of foods for
celiacs. In this intervention, the use of chestnut flour as ingredient in the
manufacture of different foods (bread, cookies, tarts, pasta, beer, spirits,
ice cream, etc.) as well as its performance in each concrete use is reviewed.
Keywords: chestnut flour; food ingredients; food industry.
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RESUMO
Para além da produção de castanha, o ecossistema souto depois de atingir
a maturidade, e sob condições de maneio adequado, pode potenciar
outras externalidades como o aproveitamento de cogumelos, a pastorícia
ou a apicultura. A maioria dos cogumelos de interesse comercial
associados ao castanheiro são espécies micorrízicas de grande importância
para a sustentabilidade do ecossistema. Entre os cogumelos comestíveis
de maior interesse gastronómico e comercial, destacam-se o Boletus edulis,
Boletus pinophilus, Boletus aereus, Boletus aestivalis, Amanita caesarea e
Cantharellus cibarius. Para além destes, ocorrem espécies de interesse
como, Macrolepiota procera, Lepista nuda e Russula cyanoxantha, entre
outros. A colheita é realizada sobretudo em duas épocas, uma decorrendo
entre maio e julho e outra entre outubro e dezembro, dependendo estas
de forma muito acentuada das condições climáticas do ano. No âmbito de
um estudo que pretende fazer a avaliação do potencial micológico do
souto e a caracterização do sector da comercialização de cogumelos
silvestres na região de Trás-os-Montes, foram elaborados dois inquéritos.
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O primeiro dirigido a coletores e o segundo a recetores/concentradores. A
recolha de dados foi realizada no ano 2017 e 2018 com base em inquéritos
presenciais e inquérito disponibilizado online. O inquérito a coletores é
composto por 40 questões, estando dividido em três partes: uma relativa
ao perfil do inquirido, a segunda ao processo da colheita de cogumelos
silvestres, e a terceira parte relativa ao autoconsumo e/ou venda. Já o
inquérito aos recetores/concentradores é composto por 30 questões e
está dividido em duas partes: a primeira refere-se ao perfil do inquirido e a
segunda à caracterização da empresa.
Palavras-chave: cogumelos, uso múltiplo, comercialização, coletores
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RESUMO
As flores de castanheiro (Castanea sativa Mill.) têm sido reconhecidas por
apresentarem uma excelente atividade antioxidante e antimicrobiana.
Estas propriedades têm sido relacionadas com a sua composição fenólica
[1,2]. No entanto, e apesar de todo este potencial, as flores de castanheiro
(FC) parecem não estar a ser devidamente aproveitadas como fonte destes
compostos bioativos. Assim, o objetivo deste trabalho foi valorizar as FC,
desenvolvendo extratos fenólicos naturais para diferentes aplicações
industriais. As condições de tempo (t), temperatura (T) e solvente (S) que
favorecem a extração por maceração de compostos fenólicos foram
otimizadas pela metodologia de superfície de resposta, seguindo um
delineamento experimental de 5 níveis. A quantificação de catorze
compostos fenólicos individuais (CF), identificados por HPLC-DAD-ESI/MS,
e o rendimento de extração obtido (E) foram as respostas utilizadas. Os
modelos desenvolvidos foram ajustados com sucesso aos dados e
utilizados para determinar as condições ótimas de extração (t = 120,0 ±
12,4 min, T = 85,0 ± 6,7 ºC e S = 44,5% de etanol), produzindo 55,37 ± 2,20
mg CF/g E. Os resultados valorizam as flores de castanheiro como uma
fonte de CF com potencial para o desenvolvimento de antioxidantes e
antimicrobianos naturais com interesse na indústria alimentar e cosmética,
entre outras.
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Potencialidades da farinha de castanha numa perspetiva científica
e tecnológica
Chestnut flour potentialities in scientific and technological
perspective
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RESUMO
Este trabalho pretende evidenciar as potencialidades da farinha de
castanha nacional para a indústria alimentar, procurando reunir
informação sobre este assunto tendo por base vários trabalhos de cariz
técnico-científico publicados nos últimos anos. Apesar de os trabalhos
publicados relativos a variedades de castanha nacional serem escassos,
verificou-se que a farinha de castanha já está suficientemente caraterizada,
bem como o processo de secagem para a obter. Relativamente à aplicação
da farinha de castanha no desenvolvimento de vários produtos, também
foram encontradas algumas referências, nomeadamente no
desenvolvimento e produção de bolachas e pão, algumas à escala
industrial, salientando-se o facto de a farinha de castanha não conter
glúten podendo ser uma alternativa à farinha de cereais sem glúten para
este tipo de produtos. Pode-se afirmar que os produtos obtidos da farinha
de castanha apresentaram resultados bastante bons, mostrando o
potencial da farinha de castanha nacional na obtenção de produtos
bastante variados. Também foram publicados alguns trabalhos sobre o
isolamento do principal constituinte da farinha de castanha, o amido,
sendo as suas propriedades bastante promissoras, podendo ser uma maisvalia a sua utilização pela indústria.
Palavras-chave:
castanha,
farinha,
utilização,
caraterização,
desenvolvimento de novos produtos, amido
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Tendências da produção e mercados da castanha em Portugal
Chestnut´s production and market trends in Portugal
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RESUMO
A castanha foi já conhecida como o “petróleo de Trás-os-Montes”, tal a sua
importância para a economia regional. Atualmente, este fruto debate-se
com vários desafios (e.g., alterações climáticas, doenças e pragas, e
evolução demográfica e dos mercados) que ameaçam o seu futuro. Neste
contexto, esta comunicação visa contribuir para a sustentabilidade da
produção nacional de castanha. Para tal, analisam-se as estatísticas anuais
(2006-2016) do mercado nacional de castanha, complementadas por
outras fontes primárias e secundárias, por forma a estabelecer correlações
para identificar constrangimentos e potencialidades da fileira. Os
resultados mostram um acréscimo global da superfície de souto embora
aliado a uma queda da produtividade, dificultando a capacidade de
abastecimento do mercado nacional. Os mercados de produção exibem
uma tendência global de acréscimo do preço, com exceção para a
variedade Longal, em Trás-os-Montes. As dificuldades ao nível da produção
são agravadas com problemas na comercialização, nomeadamente a
homogeneidade reduzida dos lotes, a predominância de circuitos de
comercialização longos, o elevado peso do mercado paralelo, o
individualismo e falta de coesão entre os diferentes elos da cadeia de valor
e a concorrência desleal da castanha originária de países
extracomunitários, sujeita a normas legais menos restritivas.
Palavras-chave: Castanha, Produção, Mercados, Consumo
ABSTRACT
The chestnut was known as the "oil of Trás-os-Montes", such as its
importance for the regional economy. Today this fruit faces a number of
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challenges (e.g., climate change, diseases and pests, and demographic and
market developments) that threaten its future. In this context, this work
aims to contribute to the sustainability of the national production of
chestnuts. To that end, the annual national market statistics (2006-2016)
are analyzed, complemented by other primary and secondary sources, in
order to establish correlations to identify constraints and potentialities of
the industry. The results show a global increase in the surface area,
coupled with a fall in productivity, making it difficult to supply the
domestic market. Production markets exhibit an overall price increase
trend, with the exception for the Longal variety in Trás-os-Montes market.
Difficulties in production are aggravated by marketing problems, such as
the reduced homogeneity of the fruit sold, the predominance of long
marketing channels, the importance of the parallel market, the
individualism and lack of cohesion between the different links in the value
chain and the unfair competition from chestnut produced in nonCommunity countries, subject to less restrictive legal rules.
Keywords: Chestnut, Production, Markets, Consumption
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Bioecologia da vespa da galha do castanheiro (Dryocosmus
kuriphilus) e dos seus parasitoides na região do Minho
Bioecology of the chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus) and
its parasitoids in the Minho region
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RESUMO
A vespa das galhas do castanheiro, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
(Hymenoptera: Cynipidae) é atualmente considerada uma das pragas mais
prejudiciais para os castanheiros em todo o mundo e que na Europa,
particularmente na região mediterrânica, pode constituir uma séria
ameaça à sustentabilidade dos soutos e castinçais. Pela sua perigosidade,
este inseto, está incluído na Lista A2 da OEPP. Torymus sinensis
(Hymenoptera:Torymidae) é considerado o agente de luta biológica mais
eficaz contra desta praga. Em Portugal é um parasitoide exótico que tem
vindo a ser introduzido como meio de controlo biológico. Os parasitoides
nativos podem desempenhar um papel importante, podendo potenciar ou
limitar a eficácia do parasitoide não nativo introduzido e libertado nos
soutos para controlar a praga. Neste trabalho são apresentados os
resultados obtidos em 2018 sobre a bioecologia de D. kuriphilus e a
eficácia da utilização de T. sinensis em soutos na região do Minho (Ponte
de Lima e Arcos de Valdevez) tratados com T. sinensis durante 2 e 3 anos
consecutivos. Apresentam-se ainda resultados obtidos em soutos não
tratados, avaliando-se a eficácia de parasitoides nativos. O tamanho das
populações de D. kuriphilus e as flutuações na taxa de parasitismo ao longo
do ano são apresentadas e discutidas.
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Palavras-chave: Castanea sativa, Dryocosmus kuriphilus, Torymus sinensis,
vespa da galha do castanheiro
ABSTRACT
Chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera:
Cynipidae) is currently considered one of the most damaging pests of
chestnut in the world and in Europe, particularly in the Mediterranean
region, where can pose a serious threat to the sustainability of chestnut
groves. Due to its dangerous nature, this insect is included in A2 List of
EPPO. Torymus sinensis (Hymenoptera: Torymidae) is considered the most
effective biological control agente of chestnut gall wasp. Native parasitoids
may play an important role in biological control. They may either support
or hinder the effectiveness of introduced nonnative parasitoids as T.
sinensis, released for pest control purposes. This work presents the results
obtained in 2018 on the bioecology of D. kuriphilus and the efficacy of T.
sinensis in the Minho region (Ponte de Lima and Arcos de Valdevez) in
orchads treated for 2 and 3 years consecutive with T. sinensis. Results are
also presented on untreated orchards, evaluating the efficacy of native
parasitoids. D. kuriphilus size populations of and fluctuations in the rate of
parasitism throughout the year are presented and discussed.
Keywords: Castanea sativa, Dryocosmus kuriphilus, Torymus sinensis
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ClimCast- Estudos de fenologia de variedades de Castanea sativa
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RESUMO
Em Portugal, a área de cultivo do castanheiro localiza-se no Centro e Norte
do País, nas regiões do interior em altitudes entre 300 e 1200 m a.s.l. e nas
regiões do litoral ao nível do mar, correspondendo a situações climáticas
bastante contrastantes. Em cada uma destas zonas é cultivado um grupo
característico de variedades de castanha. As condições edafoclimáticas
condicionam tanto o crescimento como o desenvolvimento das variedades,
em função quer das características do porta-enxerto e sua influência na
variedade, quer da capacidade de adaptação das variedades tipicamente
usadas em cada região, influenciando assim a produção de castanha. Este
trabalho enquadra-se nas ações do Grupo Operacional ClimCast que tem
duas grandes áreas de atuação: a) conhecer a plasticidade climática das
variedades de castanha; b) modelar climaticamente a produção de
castanha. Consiste na monitorização semanal ao longo de 2018 do
desenvolvimento de 9 variedades de castanha: Longal, Boaventura, Judia,
Negral, Cota, Martaínha, Colarinha, Bária e Amarelal, através da datação
dos estados fenológicos e sua relação com a temperatura. As variedades
estão instaladas no Banco de Germoplasma da UTAD. O conhecimento
pormenorizado de todas as fases evolutivas das árvores permitirá a
elaboração de um fenograma, fornecendo indicação das necessidades de
calor para que cada variedade consiga completar o ciclo vegetativo.
Agradecimentos: PDR2020-101-032059
Palavras-chave/Keywords: fenograma, fenologia do castanheiro,
variedades.
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Comunidade de Microfungos Presente nos Cancros Tratados no Tronco
e Ramos do Castanheiro com a Estirpe Hipovirulenta (CHV-1)
Fungal Comunities Associeted with Chestnut Blight Cankers
Treated with CHV-1 Hypovirus Strains
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RESUMO
Muitas espécies de fungos têm sido isoladas conjuntamente com
Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr dos tecidos de castanheiro com
sintomas de Cancro do Castanheiro. Diferentes interações e
comportamentos ecológicos foram identificados entre os diversos
microfungos e C. parasitica. Foi objetivo deste trabalho (1) avaliar a
composição de espécies de microfungos que co-ocorrem com C. parasitica
após a introdução da estirpe hipovirulenta (2) estudar as interações dos
diferentes microfungos com Cryphonectria Hypovirus I. Os fungos foram
isolados de tecido vegetal de cancros curados retirados a 3 cm para o
exterior e 3 cm para o interior e ainda no local da aplicação da estirpe CHV1. A identificação das diferentes espécies baseou-se em características
morfológicas e métodos moleculares por amplificação e sequenciação da
região ITS com a utilização dos iniciadores universais ITS1 e ITS4. Foram
obtidos 75 isolados e identificadas 15 espécies. Os fungos presentes em
maior número foram Biscogniauxia mediterranea, Penicillium glabrum e
Cytospora diatrypelloidea. No exterior dos cancros curados as espécies
presentes em maior número foram B. mediterranea e P. glabrum. C.
diatrypelloidea foi a espécie mais representada no interior dos cancros
curados.
Palavras-chave: Biscogniauxia mediterranea, castanheiro, Cryphonectria
parasitica, Cytospora diatrypelloidea
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Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: parasitismo natural
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: native parasitism
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RESUMO
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu tornou-se na maior preocupação para os
produtores de castanha desde que foi detetada na Europa. Em Portugal esta praga
surgiu em 2014 na região de Entre-o-Douro-e-Minho e atualmente encontra-se
disseminada por toda a área de produção de castanha. Este estudo pretende avaliar
a diversidade e importância dos parasitoides autóctones associadas a D. kuriphilus,
nas regiões do Minho, Trancoso e Vinhais. Neste sentido, de 2014 a 2017, em
diferentes parcelas (quatro/região) das regiões do Minho, Trás-os-Montes e Beira
Interior, foram recolhidas galhas provocadas por D. Kuriphilus, que foram
transportadas para laboratório e recolhidos os parasitoides que emergiram. No final
do período de emergência, foram identificadas as diferentes espécies e estimadas as
taxas de parasitismo. Os resultados indicam que os parasitoides autóctones são
importantes na limitação, mas insuficientes para o controlo da praga. Identificamos
nove espécies de parasitoides (Eupelmus annulatus, Eupelmus urozonus, Eurytoma
brunniventris, Megastigmus dorsalis, Ormyrus pomaceus, Sycophila iracemae,
Sycophila variegata, Sycophila biguttata e Torymus flavipes) e cinco famílias
(Eupelmidae, Torymidae, Euritomidae, Pteromalidae e Ormyridae). A taxa de
parasitismo oscilou entre 18% -56%, variando em função do ano e das características
do local do ensaio.
Palavras-chave: parasitismo natural, Chalcidoidea, galhas, vespa-dasgalhas-do-castanheiro
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Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: substâncias repelentes
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: repellent substances
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RESUMO
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu é um inseto que ataca plantas do
género Castanea, induzindo a formação de galhas nos gomos e folhas.
Originário da China, em Portugal foi referenciado pela primeira vez em
2014, na região de Entre-Douro-e-Minho. Com o presente trabalho
pretendeu-se avaliar a eficácia de diferentes substâncias com ação
repelente, no combate a esta praga, em duas regiões: Trancoso e
Vinhais. Na Primavera de 2017, em cada local, realizaram-se quatro
tratamentos: testemunha, caulino (5%), substância repelente e, uma
mistura de substância repelente e inseticida. Os tratamentos foram
realizados antes da emergência dos adultos de D. kuriphilus através da
pulverização de 25 árvores/tratamento. Para avaliar o efeito, em seis
castanheiros foram selecionados quatro ramos/árvores, tendo a
avaliação sido realizada na primavera de 2018, recorrendo-se à colheita
de todas as galhas existentes nos primeiros 50 gomos de cada ramo. As
galhas foram posteriormente contadas e dissecadas para avaliar o
número de câmaras de desenvolvimento de D. kuriphilus. Os resultados,
apesar de preliminares, mostram que, em Vinhais, nas parcelas tratadas
com caulino existem 80,35% menos galhas que na modalidade
testemunha. Em Trancoso os melhores resultados obtiveram-se com
repelente e inseticida, apresentando menos 44,79% de galhas que a
modalidade testemunha.
Palavras-chave: caulino, Dryocosmus kuriphilus, inseticida, repelentes
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Tinta do Castanheiro. Diagnóstico e controlo da dispersão no
campo
Diagnose and dispersal of Ink Disease
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RESUMO
A Doença da Tinta do Castanheiro (DTC) é uma doença endémica nos
soutos Portugueses apresentando surtos epidémicos cíclicos que causam
grande mortalidade das árvores. Os Oomicetas, Phytophthora cinnamomi,
Rands e P. cambivora (Petri) Buisman, parasitas associados com a DTC
causam podridões radiculares que invariavelmente levam à morte dos
castanheiros e perda total de produção e inviabilizam ainda a utilização do
solo para a produção do castanheiro europeu. O tratamento do solo é
difícil uma vez que não se conhece o comportamento das substâncias
orgânicas no solo, é necessário tratar todo o perfil do solo e é difícil
antecipar o efeito no conjunto dos microrganismos do solo. Neste trabalho
utilizou-se solo de castanheiro onde DTC era evidente e plantaram-se
castanheiros para avaliar e identificar as espécies de Phytophthora
presentes e comparar num esquema de ensaio completamente
casualizado com 10 repetições. Foi avaliada a resposta das plantas quando
se utilizaram substâncias fungicidas seletivas, silicato de potássio, e
fosfonato de potássio. Os resultados do ensaio em estufa permitirão obter
informação para delinear estratégias de proteção para impedir a dispersão
da doença quando os castanheiros evidenciam sintomas de DTC no campo.
Palavras-chave: Castanea sativa, Dispersão da Doença da Tinta do
Castanheiro Phytophthora cambivora, P. cinnamomi
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RESUMO
O castanheiro tem elevada representatividade produtiva no concelho de Trancoso. A
produção de castanha constitui uma fonte de rendimento significativo para a
população deste território na Beira Alta. Apesar destes fatores, no geral a fileira da
castanha neste concelho encontra-se antiquada, necessitando de intervenções a
nível de melhoramento do modelo produtivo. Para o efeito foi desenvolvido um
inquérito junto dos produtores (117) de castanha aderentes ao protocolo Trancast
representando uma área de 450 ha. A idade média dos produtores é de 60 anos,
estando na sua maioria aposentados, e que usam a cultura do castanheiro como um
rendimento complementar. A nível médio, a área dos soutos no concelho é de 1,69
ha, com uma densidade de 80 castanheiros e uma idade de 20 anos. A variedade
com mais representatividade nos soutos Trancosenses é a Martaínha, contando com
83,2% dos castanheiros totais. Outra variedade que também existe na região é a
Longal, representando apenas 1% do total, sendo largamente ultrapassada pelas
variedades híbridas (15,3%). Registaram-se diferenças de produção dos anos de 2014
para 2015, com um aumento de 190,2 toneladas para 195,9 toneladas
respetivamente.
Palavras-chave: castanheiro, Soutos da Lapa, fertilidade dos solos
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Flores de Castanea Sativa Mill.: conservante natural em pastéis de
nata
Flowers of Castanea Sativa Mill. used as a natural antioxidant in
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RESUMO
Na indústria alimentar, a substituição de aditivos artificiais por compostos
naturais é uma tendência muito atual [1]. Além dos efeitos específicos, os
ingredientes obtidos naturalmente, apresentam frequentemente
importantes níveis de bioatividade [2]. Neste trabalho, pretendemos
demonstrar o potencial de utilização do extrato etanólico de flores de
Castanea sativa Mill. como conservante natural. Trigaloil-HHDP-glucósido e
quercetina-3-O-glucurónido foram o elagitanino e o flavonóide maioritário,
respetivamente, num total de 14 compostos identificados por HPLC-DADESI/MS. O extrato demonstrou atividade antioxidante e antimicrobiana e,
após incorporação em pastéis de natas, o seu efeito foi comparado com o
sorbato de potássio (E202, conservante artificial). Os resultados foram
comparados em dois períodos: no dia de preparação e após dois dias de
armazenamento. Os resultados obtidos demonstram que as flores de
castanheiro podem ser utilizadas em produtos de pastelaria, substituindo
conservantes artificiais e melhorando as propriedades funcionais do
produto sem, no entanto, provocar alterações nos perfis nutricionais e
físico-químicos conduzindo, no entanto, a alterações na sua aparência.
Palavras-chave: Castanea Sativa; conservante natural/artificial; pastel de
nata.
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Impacto do uso de substâncias repelentes na fauna auxiliar
Impact of repellent use on beneficial insect
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RESUMO
Trás-os-Montes é uma importante área de produção de castanha em
Portugal, cerca de 85% da produção nacional. Este fruto é um dos pilares
da economia da região. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu é atualmente
considerado um dos organismos mais perigosos para as espécies do género
Castanea, podendo constituir uma séria ameaça à sustentabilidade dos
soutos e castinçais e encontra-se em Portugal desde 2014. Com o presente
trabalho pretendeu-se avaliar o impacto, de repelentes experimentados
para combater D. kuriphilus, na fauna auxiliar presente nos soutos
transmontanos, mais precisamente na região de Vinhais. Realizaram-se
quatro tratamentos: testemunha, caulino (5%), substância repelente e,
uma mistura de substância repelente e inseticida. A aplicação foi efetuada
antes da emergência dos adultos de D. kuriphilus pulverizando 20 árvores
uniformes e todas da mesma variedade. A avaliação do impacto na fauna
auxiliar foi feita utilizando a técnica das pancadas. Foram utilizados quatro
períodos de colheita (t0; t10; t20; t30) e em cada um dos tempos abanouse dois ramos por árvore e 16 árvores por tratamento. Posteriormente
triou-se o material recolhido no campo e em laboratório procedeu-se à sua
identificação. Os resultados indicam a existência de diferenças na fauna
auxiliar presente nos castanheiros com e sem tratamento.
Palavras-chave: auxiliares, castanheiro, caulino, Dryocosmus kuriphilus,
repelentes
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ClimCast – Caracterização fenológica e do grau de tolerância ao
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RESUMO
A cultura do castanheiro enfrenta atualmente novos desafios à sua
sustentabilidade, decorrentes das alterações climáticas: conjugação do
acréscimo da temperatura com a escassez de precipitação durante o
ciclo vegetativo. Estas dificuldades traduzem-se por uma efetiva perda
de vigor e maior suscetibilidade para doenças e pragas, como a doença
da tinta e atualmente a vespa das galhas do castanheiro (VGC). O portaenxerto (PE) híbrido ColUTAD apresenta elevado grau de resistência à
doença da tinta, pelo que o estudo do seu grau de tolerância à VGC
impõem-se. Enquadrado dentro das ações do Grupo Operacional
ClimCast, onde se prevê a instalação de campos experimentais com
híbridos ColUTAD a ser enxertado com diversas variedades Castanea
sativa, este estudo monitorizou ao longo de 2018 o desenvolvimento
dos estados fenológicos do PE híbrido ColUTAD, no Campos da UTAD,
assim como o seu grau de resistência ao ataque da VGC. Com esta
informação foi construído um fenograma no sentido de se apurar a
proximidade entre o desenvolvimento fenológico do porta-enxerto e as
variedades a enxertar. Foi importante verificar que tanto o ColUTAD,
como a maioria das descendências F1, apresentam até ao momento
resistência aos ataques da vespa das galhas do castanheiro.
Agradecimentos: Grupo Operacional ClimCast, Refª PDR2020-101032059
Palavras-chave: ColUTAD, Dryocosmus kuriphilus, fenologia
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Instalação de ensaios de adaptabilidade do porta-enxerto
ColUTAD em situações climáticas contrastantes do NE
Transmontano
Establishment of ColUTAD rootstock adaptability trials in
contrasting climatic conditions of the NE of Trás-os-Montes
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RESUMO
No âmbito do projeto GO_ClimCast, financiado pelo PDR2020 e
cofinanciada pelo FEADER, no âmbito do Portugal 2020, foram instalados
dois soutos demonstração de adaptabilidade do porta-enxerto ColUTAD,
resistente à tinta do castanheiro, em condições climáticas contrastantes no
Nordeste Transmontano. Um dos soutos foi instalado em Salgueiros,
Vinhais e o outro em Parada, Bragança. Pretende-se obter informação
sobre a capacidade de adaptação do ColUTAD como porta-enxerto para
produção de castanha, enxertado com 9 variedades locais e 2 espanholas,
no contexto das alterações climáticas. Os ensaios foram instalados em abril
de 2018. Neste trabalho dá-se conta das atividades levadas a cabo na
instalação e acompanhamento das plantações dos soutos demonstração,
com todas as especificidades próprias da instalação de soutos com
castanheiros híbridos, ainda pouco conhecidas na nossa região. Faz-se
também a avaliação da sobrevivência nas nossas condições edafoclimáticas.
ABSTRACT
Within the scope of the GO_ClimCast project, supported by PDR2020 and
co-financed by the FEADER under Portugal 2020, two demonstration
orchards were installed for demonstration of the adaptability of ColUTAD
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rootstock, resistant to chestnut ink disease, in contrasting climatic
conditions in the northeast of Trás-os-Montes. One of the orchards was
installed in Salgueiros, Vinhais and the other in Parada, Bragança. The aim
is to obtain information on the adaptability of the ColUTAD, as rootstock,
for the production of nuts, grafted with 9 local varieties and 2 Spanish
varieties in the context of climate change. The trials were installed in April
2018. In this work we resume the activities carried out in the installation
and the monitoring of the demonstration orchards plantations, with all the
specificities regarding the plantation of orchards with hybrid chestnut
trees which is still poor known in our region. Survival in our edaphoclimatic
conditions is also evaluated.
Palavras-chave: castanheiros híbridos resistentes à tinta, produção de
castanha, soutos demonstração
Keywords: demonstration orchards, ink resistant hybrids, nut production
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Monitorização da incidência e dispersão Vespa das galhas do
castanheiro em Jou, Padrela e Tazém
Titulo resumido: Monitorização da Vespa das galhas do
castanheiro
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RESUMO
A vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus) é um inseto que
ataca plantas do género Castanea, induzindo a 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. É considerada uma das
pragas mais prejudiciais para os castanheiros constitui uma séria ameaça à
sustentabilidade da cultura. A relevância do castanheiro em Portugal,
torna premente desenvolver ações de monitorização do inseto para
delimitação das zonas infestadas, tendo em vista a quantificação e
identificação dos locais para o desenvolvimento de estratégias de luta.
Com o objetivo de quantificar a incidência da praga e perceber a sua
dinâmica de dispersão, foram selecionadas duas freguesias onde a
castanha tem um elevado peso económico (Jou, Padrela e Tazém).
Procedeu-se a uma amostragem sistemática numa malha quadrangular
2
para instalação de 60 parcelas circulares (1000m ) para recolha de dados
(dendrométricos, fitossanitários, galhas), o que permitirá efetuar a
modelação geoestatística da dispersão do inseto e perceber os fatores que
influenciam a dispersão ao longo dos meses.
Palavras-chave: vespa das galhas, incidência, modelação, geostatistica.
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ABSTRACT
The chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus) is an insect that attacks
plants of the genus Castanea, inducing the formation of galls in the buds
and leaves, causing a reduction of the growth of the branches and the
fruiting, being able to reduce drastically the production and the quality of
the chestnut fruit and lead to the decline of chestnut trees.The gall-wasp is
considered one of the most damaging pests for chestnut trees worldwide
and poses a serious threat to the sustainability of chestnut groves and
chestnut trees. In Portugal, being the chestnut tree an important species, it
is fundamental prospecting actions in order to delimit the infested zones,
quantify and identify the sites for the development of fight strategies. The
quantification of the incidence of the pest in two parishes of the interior of
the country where the chestnut has a high economic weight (Jou, Padrela
and Tazém), a systematic sampling in a square mesh for the installation of
2
60 circular plots (1000 m ) for data collection (dendrometric,
phytosanitary, gall), which will allow the geostatistical modelling of the
insect dispersion.
Key words: gall wasp, incidence, geostatistical modeling

59

Na senda do frio: Itinerários do castanheiro nos últimos dois
séculos – Do vale do Douro ao Alto-Trás-os-Montes
Alterações históricas na distribuição do castanheiro.
On the cold path: Chestnut tree itinerary in the last two centuries
– From Douro’s valley to High-Trás-os-Montes
Historical changes on distribution of chestnut tree
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RESUMO
O castanheiro (Castanea sativa) é uma árvore que se adapta, sem grandes
problemas, a todos os tipos de climas e altitudes. Prefere, no entanto,
territórios situados entre os 400 e os 1000 metros de altitude e regiões
com temperaturas mínimas acima de 15 graus negativos. Tem boa
capacidade de socialização e tem ocupado, genericamente, toda a região
de Trás-os-Montes e Alto Douro. A sua densidade, no conjunto do
território transmontano e duriense, tem sido, em termos históricos,
justificada pelas condições edafo-climáticas das regiões, com ecossistemas
e contextos naturais próprios, mas também pelas práticas culturais
prevalecentes no seu maneio e na sua relativa importância na competição
económica com outras culturas. Há que acrescentar, ainda, a diferencial
importância, da árvore e dos frutos, no conjunto da economia regional,
numa perspetiva diacrónica, e o seu peso e consideração no sistema
económico, local e extra-local. É este conjunto de argumentos, com
possibilidade de lhe acrescentarmos outros, de forma casuística, que nos
ajudam a compreender as alterações na mancha de distribuição espacial
da espécie, na região de TMAD, nos últimos dois séculos. Utilizamos fontes
plurais, múltiplas, diversificadas e complementares, com informação
quantitativa e qualitativa, que nos orientam na(s) viagem(s) que os
castanheiros têm efectuado, desde finais do século XVIII, e que os conduziu
de uma existência mais ou menos estável e generalizada nas proximidades
das margens do Douro, até uma presença massiva e de grande importância
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económica nas terras mais a norte e com mais altitude, na atualidade. Na
génese destas transferências territoriais têm estado, também, os avanços
e recuos do estatuto económico de espécies como a vinha, os cereais, a
oliveira e os gados.
Palavras-chave: castanheiro, culturas, distribuição, mudança e território.
ABSTRACT
Chestnut (Castanea sativa) is a tree that easily adapts to all kinds of
climates and altitudes. However, it prefers territories located between 400
and 1000 meters of altitude and regions with minimum temperatures
above 15 degrees negative. It has a good ability to socialize and has
generically occupied the entire region of Trás-os-Montes and Alto Douro.
Its density, in the whole of the studied territory, has been, in historic terms,
justified by the edaphic and climatic conditions, with their own ecosystems
and natural contexts, but also by the prevailing cultural practices in its
maneuver and relative importance regarding the economic competition
with other cultures. There is also a differential importance, of the tree and
its fruits, in the whole of the regional economy, in a diachronic perspective,
and its weight and consideration in the economical, local and extra-local
system. This is the set of arguments, with the possibility of adding others,
in a case-by-case basis that help us to understand the changes in the
spatial distribution of the species, in the TMAD region, for the last two
centuries. We use plural, multiple, diversified and complementary sources,
with quantitative and qualitative information, that guide us to the trips
that Chestnut trees have made, since the late of the 18th century, and that
led them from a more or less stable and generalized existence nearby the
margins of the Douro river, to a massive presence nowadays in the higher
northlands, with great economical importance. In the genesis of these
territorial transferences the advances and setbacks of the economical
status of species like vineyard, grain, the olive tree and the cattle have
been also involved
Keywords: chestnut tree, cultures, distribution, change and territory.
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Preferências e hábitos de compra do consumidor de castanha em
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RESUMO
A presente investigação visa conhecer as preferências e os hábitos de
compra do consumidor da castanha. Para tal, realizou-se um estudo
transversal com base numa amostra não probabilística de 320 indivíduos
com idades compreendidas entre 18 e 66 anos. Os inquiridos possuíam,
predominantemente, habilitações literárias até ao ensino secundário
(71,3%) e usufruíam de um rendimento mensal até 1160 euros (53,8%). A
maioria dos consumidores consome castanhas (78,4%) duas ou mais vezes
por ano (50,3%) opta, frequentemente, pela castanha convencional local
(55,6%) ou nacional (50,2%) e prefere consumir a castanha assada em casa
(69,3%), cozida (66,4%) ou fresca (61,9%). Quanto ao comportamento de
compra, aproximadamente, 67,8% dos consumidores têm por hábito
comprar castanha fresca e fazem-no ocasionalmente (48,9%) em lojas
comerciais (46,6%), feiras (45,4%) ou diretamente ao produtor (41,4%) e
preferem a compra a granel (60,1%). Os atributos mais valorizados são a
qualidade (73,3%), o tamanho (66,9%) e o preço (61%). Compram em
média 6,5 Kg/ano e consideram razoável, em média, o preço de 3 €/Kg.
Todavia, as evidências mostram que os consumidores ainda desconhecem
o elevado potencial da castanha como ingrediente, pelo que devem ser
desenvolvidos esforços de divulgação e desenvolvimento de novos
produtos alimentares e de higiene, entre outros.
Palavras-chave: Castanha, Consumidor, Preferências, Hábitos de compra
ABSTRACT
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This research intends to identify the preferences and the purchase habits
of the chestnut consumer. A cross-sectional study was carried out based
on a non-probabilistic sample of 320 individuals aged between 18 and 66
year old. The majority of the respondents had a schooling level up to
secondary education (71.3%) and a monthly income up to 1160 euros
(53.8%). Most consumers consume chestnuts (78.4%) two or more times a
year (50.3%). About 67.8% of consumers purchase fresh chestnuts and
occasionally do so (48.9%) in commercial stores (46.6%), fairs (45.4%) or
directly to the producer (41.4%). They prefer to buy the chestnut
unpackaged (60.1%) and the most valued attributes are quality (73.3%),
size (66.9%) and price (61%). They buy, on average, 6.5 Kg/year and the
price considered reasonable is, on average, 3 €/kg. Consumers still ignore
the high potential of chestnut as an ingredient. So, efforts should be made
to promote and develop new food, hygiene and other products derived
from chestnut.
Keywords: Chestnut, Consumer, Preferences, Purchase habits
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RESUMO
A Vespa das Galhas do Castanheiro, Dryocosmus kuryphilus Yasumatsu, é
um inseto originário da China, que ataca os castanheiros induzindo a
formação de galhas, podendo diminuir drasticamente a produção e a
qualidade da castanha. A primeira deteção em Portugal foi a 28 de maio de
2014, em Barcelos. Foi de imediato constituída uma comissão técnica
(integrada pela RefCast) que ficou responsável pela sua elaboração e
implementação de um plano que estabelecia os procedimentos para a
prospeção, monitorização e contenção da praga. Para uma melhor
articulação do processo a nível nacional cada concelho foi considerado
como uma unidade territorial, coordenado por uma Comissão local. O
protocolo BioVespa, assinado em 2015, envolvendo os municípios permitiu
o financiamento do plano. Em 2017, tendo como base a comissão de
acompanhamento e o trabalho do Biovespa foi criada por Despacho n.º
5696/2017, DR 2.ª série, N.º 124 de 29 de junho, a Comissão de
Acompanhamento, Prevenção e Combate à Vespa das Galhas do
Castanheiro (CVGC). O Biovespa tem atualmente 67 municípios, tendo
permitido realizar 104 largadas em 2016, 301 largadas em 2017 e 720
largadas em 2018, totalizando 1125 largadas mais 35 largadas em 2015. A
luta biológica no âmbito deste protocolo atingiu cerca de 100 municípios.
Palavras-chave: BioVespa, Vespa das galhas do castanheiro, Torymus
sinensis, Luta Biológica, RefCast, Dryocosmus kuryphilus.
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Study of Chryphonectria parasitica populations to define hypovirus
strains application strategies in the Minho region
Estudo de populações de Chryphonectria parasitica para definição
de estratégias de aplicação de estirpes hipovirulentas na região do
Minho
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ABSTRACT
Chestnut Bight (Cryphonectria parasitica) is considered one of the main
mortality factors of Castanea sativa, with high aggressiveness and
widespread distribution in chestnut production regions, namely in the
Minho region. Chemical, physical and cultural control means are not
effective to control Chestnut Blight and only biological control by
hypovirulence has shown to be effective in Europe, including Portugal.
Results obtained previously in the Minho region in 2015, showed that the
isolates obtained were functionally diverse comprising over five VCType,
with EU-11 (62%), followed by EU-02 (20%), EU-01 e EU- 66 (5, 5%) and EU12 (7%). For future application of hypovirulent strains as a biological
control strategy against C. parasitica, the study area was extended to other
chestnut groves located in Ponte de Lima, Ponte da Barca and Arcos de
Valdevez, to identify the VCtype present in each area. The results obtained
will allow adequate strategies for the application of hypovirus strains in the
field, for C. parasitica control.
Keywords: Castanea sativa, Chestnut Blight, hypovirulence, VCtypes
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RESUMO
O Projeto “Tranfer+.Tec.Castanha” tem como objetivo central o dinamizar
o ecossistema regional de inovação e estimular a transferência de
tecnologia e de conhecimento da fileira da Castanha, para o setor
empresarial da região, nacional e internacional, com vista ao
desenvolvimento de novos produtos e ao desenvolvimento de projetos de
transferência e utilização de conhecimento.
Foram definidas seis ações e 19 atividades específicas. As ações são:
1 - Levantamento de Necessidades de Tecnologia e Conhecimento das
empresas da fileira da Castanha;
2 - Disseminação e de difusão de novos conhecimentos e tecnologias
geradas no âmbito da I&D, através de ações setoriais de
experimentação, no domínio das pragas e doenças do castanheiro;
3 - Interação com o ambiente empresarial, para a sensibilização, partilha e
mapeamento de oportunidades de desenvolvimento de tecnologias e
conhecimentos na fileira da Castanha e criação de comunidades de
inovação;
4 - Valorização económica dos resultados da investigação;
5 - Iniciativas de interação com o ambiente empresarial para a promoção
nacional e internacional de tecnologias e de conhecimento;
6 - Promoção e divulgação do projeto.
Será apresentado um balanço das atividades já realizadas e a realizar no
próximo ano.
Palavras-chave: Fileira do castanheiro, Tecnologias pós-colheita
Agradecimento ao projeto “Tranfer+.Tec.Castanha: Reforço da
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Usos e conhecimento das propriedades nutricionais da castanha: a
perspetiva do consumidor
Uses and knowledge of chestnut nutritional properties: the
consumer perspective
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RESUMO
A castanha é um alimento associado a dietas saudáveis, sendo,
nutricionalmente, semelhante ao arroz integral pelo que constitui um
substituto da batata, arroz e trigo. O presente trabalho visa conhecer os
usos e conhecimentos dos consumidores sobre as propriedades
nutricionais da castanha. Para tal, realizou-se um estudo cross-section
baseado numa amostra de 320 indivíduos, resultante da aplicação de um
questionário a consumidores do mercado nacional. Os dados foram
analisados com recurso ao software IBM SPSS e à estatística descritiva. Os
inquiridos tinham, em média, 35,1 anos (DP=16,9) e residiam nos distritos
de Bragança (41,3%), Porto (24,1%) e Vila Real (10,9%). Eram do género
feminino (50%), tinham o ensino secundário (71,3%), viviam em agregados
familiares com 3 ou mais elementos (54,7%) e tinham um rendimento
mensal até 1160 euros (53,8%). A maioria dos inquiridos consumia
castanhas (78,4%) assadas em casa (49,4%) duas ou mais vezes por ano
(50,3%). Os resultados demonstraram que os consumidores portugueses
estão pouco familiarizados com os benefícios nutricionais da castanha,
sendo que o conhecimento acerca das propriedades nutricionais da
castanha dos inquiridos revelou ser mau (17,5%) ou insuficiente (37,8%).
Recomenda-se, assim, o desenvolvimento de campanhas informativas
junto dos consumidores de forma a promover o seu consumo.
Palavras-chave: Castanha, consumidor, nutrição, valorização
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ABSTRACT
Chestnut is a food associated with healthy diets. Nutritionally, chestnut is
similar to brown rice and being a substitute for potatoes, rice and wheat.
This work intends to understand the consumers’ uses and knowledge on
the chestnut nutritional properties. For this, a cross-section study was
carried out based on a sample of 320 individuals. Data collection was
based on a questionnaire applied to consumers in the national market.
Data were analyzed using IBM SPSS software and descriptive statistics. The
respondents had, on average, 35.1 years (SD = 16.9) and lived in the
districts of Bragança (41.3%), Porto (24.1%) and Vila Real (10.9%). They
were female (50%), had secondary education (71.3%), lived in households
with 3 or more people (54.7%) and had a monthly income of up to 1160
euros (53.8%). The majority of respondents consumed (78.4%) roasted
nuts at home (49.4%) two or more times a year (50.3%). The knowledge
about the nutritional properties of the chestnut showed to be bad (17.5%)
or insufficient (37.8%), revealing that Portuguese consumers don’t know
the nutritional benefits of chestnuts, so it is recommended to develop
informative campaigns to promote chestnut consumption.
Keywords: Chestnut, consumer, nutrition, valorization
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RESUMO
Portugal é um dos principais produtores europeus e mundiais de castanha
com cerca de 45.000 t/ano (informação RefCast). Tipicamente, a maioria
da castanha Portuguesa é vendida a empresas de comercialização de
média a grande dimensão, onde é preparada para ser comercializada em
fresco no mercado interno ou externo seja da Europa ou fora da Europa.
Desde a colheita até à chegada ao consumidor, a castanha pode ter de
permanecer alguns dias, armazenada em contentores, antes de entrar na
linha de processamento, após ser rececionada nas unidades de
comercialização/transformação. Aqui é feita a limpeza, calibração,
desinfestação e embalamento, podendo depois ter de aguardar até à sua
comercialização em câmaras de frio com condições controladas, no caso da
castanha para consumo em fresco. Ao longo deste processo a castanha
sofre depreciação gradual, sendo frequente ocorrer uma diferença
considerável no seu aspeto entre o momento da colheita no souto e o da
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aquisição pelo consumidor. Este projeto tem por objetivo reduzir a
depreciação da castanha no circuito acima referido, criando ou otimizando
processos ao nível, quer da colheita mecânica, quer das condições de
processamento
adotadas
nas
unidades
de
receção/comercialização/transformação, designadamente a desinfestação,
o controlo fúngico, o desenvolvimento de películas e embalagens, bem
como o melhoramento das condições de produção de farinha e a criação
de novos produtos.
Palavras-chave: Grupo Operacional, ValorCast, castanha, desinfestação,
desinfeção, comercialização, embalagem, transformação
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RESUMO/ABSTRACT
Portugal é um dos maiores exportadores de castanha do mundo e
apesar da elevada variabilidade inter-anual, a produção média de
castanha no último quinquénio (2012 – 2016) foi de 24.000 t. A
produção localiza-se nas regiões NUTSII do Norte (88%), no nordeste
transmontano, e no Centro (10%). O valor das exportações tem vindo a
aumentar na última década, atingindo o valor de 40 milhões de euros
em 2015, mas a área de produção não tem sofrido alterações
significativas nos últimos anos. O aumento da área e da produtividade
permitirá aumentar a produção, estimando-se que o valor da fileira
cresça, de 65 para 150 milhões de euros. Este aumento pode ser
condicionado por vários fatores como as doenças (tinta, e cancro) e
pragas (e.g., vespa das galhas) do castanheiro bem como as alterações
climáticas, visto que se assiste e se projetam alterações nos regimes
termo-pluviométricos. Assim, este estudo tem como objetivo identificar
os fatores meteorológicos e climáticos na produção da castanha
baseando numa pesquisa bibliográfica extensiva e detalhada. Os
resultados visam a caracterização da distribuição espacial do
castanheiro e da influência das condições atmosféricas e climáticas em
cada uma das fases do ciclo vegetativo do castanheiro.
Palavras-chave: Castanha, clima, condições meteorológicas,
produtividade.
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