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Caros participantes 

 

É com enorme satisfação que vos recebemos em mais um Simpósio Nacional da Castanha. Começamos em 2011, em Trancoso. 

Daí para cá não mais paramos, naquilo que tem sido uma excelente parceria entre a RefCast  – Associação Portuguesa da Castanha 

e a SCAP - Sociedade Ciências Agrárias de Portugal. Passamos, entretanto, por Vila Pouca de Aguiar em 2015 e por Bragança em 

2018. Chegamos agora a Vila Real.  

O Simpósio, momento de divulgação e promoção da investigação e da inovação que se faz em Portugal, ganhou uma dinâmica 

que a todos nos satisfaz e responsabiliza para fazermos mais e melhor. É visível o crescente número de projetos de investigação, 

inovação e difusão do conhecimento que são promovidos por um número cada vez maior de entidades e investigadores que se 

interessam pela cultura do castanheiro. Consequentemente, também o número de dissertações de mestrado e teses de 

doutoramento tem crescido, consolidando e tornado mais robusta a comunidade científica envolvida na temática do Castanheiro e 

da Castanha.  

O Simpósio Nacional da Castanha é hoje um evento incontornável na Cadeia de Valor do Castanheiro e da Castanha, uma fileira 

em franco crescimento, tendo registado um aumento de 53% na sua área, nos últimos dez anos, de acordo com os resultados do 

recenseamento agrícola de 2019. Uma cadeia de valor, mais sustentável e mais rentável, é fundamental para a revitalização das 

regiões mais fragilizadas, pelo envelhecimento e baixa densidade populacional, contribuindo para um desenvolvimento mais 

sustentável baseado na inovação, na valorização dos recursos endógenos e na proteção do ambiente. 

São muitos os desafios que convocam todos, investigadores, técnicos, produtores, para a busca de soluções que tornem a cultura 

do Castanheiro e a cadeia de valor da castanha, mais competitivas, sustentáveis e resilientes, num contexto de grandes mudanças 

associadas às transições climáticas, ecológicas e digitais.  

Não faltam motivos de interesse para estarmos presentes no IV Simpósio Nacional da Castanha.  

SEJAM BEM-VINDOS, 

José Gomes Laranjo & Pedro Reis 
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Estrutura organizacional/Organizational structure 
 

Presidentes/Presidents 

José Gomes - Laranjo - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | RefCast- Associação Portuguesa da Castanha 

Pedro Reis - Instituto Nacional de Investigação Agrária | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal 

 

 

Comissão de Honra/Honor Commission 

 

 

Dr. Amílcar Almeida 
Presidente da Câmara Municipal de Valpaços 

Dr. Amílcar Salvador 
Presidente da Câmara Municipal de Trancoso 

Dr. António Alberto Machado 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 

Doutor António Augusto Cabral Marques Fernandes 
Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco  

Doutor António Guerreiro de Brito  

Presidente do Instituto Superior de Agronomia 

Engª. Carla Maria Gonçalves Alves Pereira 

Diretora Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

Doutor Carlos Rodrigues  
Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Doutor Albino Bento  
Presidente Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos 

Dra. Cristina Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Penedono 

Dr. Eduardo Tavares Presidente da Câmara Municipal de Alfândega da Fé 

Doutor Emídio Ferreira dos Santos Gomes  
Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Eng. Gonçalo Santos Andrade 

Portugal Fresh 

Eng. Helder José Da Fonseca Lopes 

Vereador Da Câmara Municipal Sernancelhe 

Doutora Isabel Estrada Carvalhais 

Deputada no Parlamento Europeu 

Doutor José dos Santos Costa 

Presidente Instituto Politécnico de Viseu 

Doutor Luís Manuel Tadeu Marques Comunidade Intermunicipal das Beiras 

e Serra da Estrela 

Dr. Luís Vitorino  
Presidente da Câmara Municipal de Marvão 

Doutor Nuno Canada 
Presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

Doutor Orlando Afonso Rodrigues Presidente do Instituto Politécnico de 

Bragança 

Engª. Paula Cruz Garcia 
Subdiretora Geral Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

Dr. Paulo Figueiredo 
Presidente Da Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Real 

Dr. Vitor Manuel Dias Proença  
Presidente da Camara Municipal do Sabugal 
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Comissão Científica/Scientific Commission  

Anabela Martins –Presidente | IPB 

 

Ana Monteiro  

ISA-UL 

Ana Paula Ramos  

ISA-UL 

Albino Bento 

IPB 

Arlindo Almeida  

IPB 

Edmundo Sousa  

INIAV 

Eugénia Gouveia 

IPB 

Fernando Raimundo 

UTAD 

Guilhermina Marques 

UTAD 

Luísa Moura  

IPVC 

Maria Sameiro Patrício  

IPB 

Mário Gonzalez Pereira  

UTAD 

Paula Correia  

IPV 

Rita Costa  

INIAV 

 

 

Comissão Organizadora/Organizing Committee 
 

Teresa Pinto – Presidente | UTAD 

 

Andreia Carvalho  

UTAD 

Beatriz Bettencourt  

UTAD 

Carlos Ramos  

Serviruri 

Duarte Marques  

Aguiarfloresta 

Fátima Lucas  

CM Vila Real 

Hugo Caetano  

UTAD 

Joana Rodrigues  

CM VILA REAL 

José Ângelo Pinto  

Coopenela 

Luís Martins  

UTAD 

Maria do Rosário dos Anjos  

UTAD 

Maria João Gaspar  

UTAD 

Maria Manuel Mesquita  

DRAPN 

Nuno Almeida  

CM Vila Real 

Rui Carneiro  

RefCast 
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Contactos/Contacts 

 

REFCAST-ASSOCAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA 

Rui Carneiro 

Regia-Douro Park - Parque de Ciência e Tecnologia| Andrães, 5001-033 Vila Real 

Telef-  +351 960 162 676 

Email: geral@simposiodacastanha.pt 

Site do Simpósio/Webpage:  http://iv.simposiodacastanha.pt/ 
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Programa 
 

Local – Aula Magna | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Quinta-Feira, 07 julho 2022 

10:00  APRESENTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES A CONCURSO 

Com transmissão online | https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84294412810 

11:00  REGISTO DE PARTICIPANTES 

Colocação de posters 

11:30 ABERTURA DA EXPOSIÇÃO DE POSTERS 

12:00 ALMOÇO LIVRE 

14:00 SESSÃO ABERTURA E SESSÃO DE BOAS VINDAS 

Ministra da Agricultura e da Alimentação 

Presidente Câmara Municipal Vila Real 

Reitor Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Presidente do Instituto Politécnico de Bragança 

Presidente da Refcast- Associação Portuguesa da Castanha 

Presidente da Sociedade Ciências Agrárias de Portugal 
 

 

14:45 CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

Moderação:  

 Ana Paula Ramos  

SCAP | Instituto Superior de Agronomia 

Conferência: Castaños monumentales resilientes y domesticación instantânea 

 Santiago Pereira Lorenzo  

USC | Universidade Santiago de Compostela 

15:15 Debate 

15:25 1ª SESSÃO - Biologia  

Moderação:  

 Ana Monteiro  

SCAP | Instituto Superior de Agronomia 

 Guilhermina Marques 

UTAD | Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Sessão Plenária 

Comunicação 1: Influence of Environmental Determinants and Pollinators in 

Reproductive Development of Castanea sativa Mill. (Cultivar ‘Judia’) 

Bettencourt B., Alhinho A.T., Caetano H., Costa, M.M.R., Pinto T. & Gomes-Laranjo J. 

Comunicação 2: In vitro mycorrhization of rootless chestnut explants 

Iglesias-Bernabé L., Ribeiro A.C., Vieira V., Gallego P.P. & Afonso A 

Comunicação 3: The dynamics of flower development in Castanea sativa Mill. (and 

why climate matters) 

Alhinho A.T., Ramos M.J.N., Alves S., Rocheta M., Morais-Cecílio L., Gomes-Laranjo J., Sobral R. & 

Costa M. M. R. 

Comunicação 4: Micorrização e microenxertia ex vitro de clones de castanheiro 

Oliveira F., Ferreira P., Vieira V., Afonso A. e Fidalgo F. 

16:10 Debate 

16:20 Sessão de Posters / Pausa para café 

16:30 Foto do grupo de participantes 

16:40 In memorium António Borges  

16:50 

 

2ª SESSÃO- Agentes Bióticos – Pragas e doenças 

Moderação:  

 Edmundo Sousa  

INIAV | Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

 Paula Correia  

IPV | Instituto Politécnico de Viseu 
 

Conferência: Plano de Ação Nacional para o Controlo do inseto Dryocosmus 

kuriphilus Yasumatsu 

 Paula Garcia  

DGAV | Direção Geral de Alimentação e Veterinária 
 

17:20 Sessão Plenária 

Comunicação 5: Ataque de vespa-das-galhas em 17 variedades de Castanea sativa. 

Caetano H., Bettencourt B., Gomes-Laranjo J. & Sousa E. 

Comunicação 6: Controlo de Dryocosmus kuriphilus com Torymus sinensis 

Marrão R., Santos A.L., Pereira A., Vaz A. & Bento A. 

Comunicação 7: Ensaio de campo para controlo de Gnomoniopsis smithogilvyi 

Gomes A., Sampaio A., Rodrigues P. & Gomes-Laranjo J. 

Comunicação 8: Avaliação do efeito combinado de fosfito de potássio com Brassica 

carinata em castanheiros infetados com Phytophthora cinnamomi 

Carneiro R., Marques G., Gomes-Laranjo J.  

18:05 Debate 
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18:15 Grupo Operacional ValorCast 

Moderação:  

 Duarte Marques  

RefCast | Aguiarfloresta  

 Maria Manuel Mesquita  

DRAPN | Direção Regional Agricultura e Pescas do Norte 

 Apresentação preliminar dos principais resultados do Grupo Operacional Valorcast 

Equipa técnica do GO Valorcast 

18:50 Debate 

19:00 

 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

Moderação: 

 Albino Bento  

CNCFS | Instituto Politécnico de Bragança 

Conferência: From orchard to market: novel strategies to control ‘brown rot’ of 

chestnut fruits  

 Andrea Vannini, Giorgia Bastianelli, Romina Caccia, Carmen Morales-Rodriguez 

Universidade de Tuscia  

19:40 Debate 

21:00 Jantar do Simpósio 

Quinta de Santo António | Mateus, Vila Real 
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Sexta-Feira, 08 julho 2022 

09:00 GRUPO OPERACIONAL CLIMCAST  

Moderação:  

 Santiago Lorenzo  

USC | Universidade Santiago Compostela   

 Beatriz Cuenca  

Vivero Tragsa  

 Apresentação preliminar dos principais resultados do Grupo Operacional 

ClimCast 

Equipa técnica do Grupo Operacional ClimCast 

09:40 Debate 

09:50 3ª SESSÃO- Transição Climática 

Moderação:  

 Luisa Moura 

IPVC | Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

 Jorge Ferreira Cardoso  

UTAD | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Conferência: Produção de porta-enxertos de castanheiro 

 Beatriz Cuenca  

Vivero Tragsa  

10:20 Sessão Plenária 

Comunicação 9: O papel do silício no aumento da tolerância do castanheiro ao 

stresse hídrico e ao stresse térmico 

Carneiro-Carvalho A., Anjos R., Pinto T. & Gomes-Laranjo J. 

Comunicação 10: Avaliação dos efeitos do stress combinado por secura e 

temperaturas elevadas em Castanea sativa 

Sousa F., Sousa B., Martins M., Soares C., Afonso A., Ferreira P., Moutinho Pereira J. & Fidalgo 

F. 

Comunicação 11: Future scenarios for bioclimatic zoning of chestnut trees in 

Portugal 

Freitas T.R., Santos J.A., Silva A.P., Martins J. & Fraga H. 

10:55 Debate  

11:00 Pausa para café 
 

11:20 4ª SESSÃO – Cadeia de valor da Castanha 

Moderação:  

 Alcino Pires  

Sortegel  
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 Rodrigo Reis  

AgroAguiar  

 Sessão Plenária 

Comunicação 12: Propriedades funcionais da farinha de castanha de diferentes 

variedades 

Ferrão A.C., Guiné R., Silva A.J. & Correia P.  

Comunicação 13: A cadeia de valor da castanha no concelho de Trancoso 

Alves V., Marta-Costa A. & Tibério M.L. 

Comunicação 14: The chestnut in health promotion: its therapeutic properties 

Nascimento-Gonçalves E., Ferreira T., Gil da Costa R., Faustino-Rocha A.I., Seixas F., Ferreira 

R., Colaço B., Barros L., Ferreira I.C.F.R., Oliveira M.M., Peixoto F. & Oliveira P. 

 

11:55 Debate 
 

12:00 NOVOS DESAFIOS PARA CADEIA DE VALOR DA CASTANHA 

Moderação:  

 Ana Oliveira 

Frutas Legumes e Flores 

 

Exportação hortofrutícolas 

 Gonçalo Andrade 

Portugal Fresh 

Denominações de origem   

 Manuel Vilariño  

IGP Galiza 

Produção primária  

 Lino Sampaio     

Prazeres Outono 

Transformação/mercado  

 José Ângelo Pinto     

Cooperativa Agrícola Penela da Beira 

Gastronomia 

 António Mauritti 

Chef de cozinha / Docente na Universidade Europeia 

13:00 CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

Moderação:  

 Eduardo Pinto    

Jornal de Notícias | TSF 

Conferência: Castanha:  do souto ao prato 2030 

 Isabel Carvalhais   

Parlamento Europeu   
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13.30 ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E ENTREGA DOS PRÉMIOS 

 José Gomes - Laranjo 

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | RefCast - Associação Portuguesa da 

Castanha 

 

 Pedro Reis 

Instituto Nacional de Investigação Agrária | Sociedade de Ciências Agrárias de 

Portugal 

13:45 ALMOÇO 

Restaurante Panorâmico | UTAD 

 

15:00  

 

VISITA TÉCNICA 

Viveiros Serviruri | campos de multiplicação de castanheiros híbridos  

Soutos da Padrela | Vista panorâmica  

Associação de Agricultores para Valorizar o Futuro – AGRIFUTURO Visita ao Souto 

Experimental do GO CLIMCAST 

Visita às instalações da empresa Agromontenegro 

Exposição de maquinaria para tratamento do souto. 

 

19:30 

 

 

 

 

 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO  

Salão Da Associação Cultural e Desportiva de Rio Bom 

 

Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional 

Presidente da Câmara Municipal de Valpaços 

Presidente Junta de Freguesia de São João da Corveira 

Presidente da Refcast- Associação Portuguesa da Castanha 

Presidente da SCAP – Sociedade Ciências Agrárias de Portugal 

20:00 Jantar Volante 

21:00 Regresso a Vila Real 

21:45 Chegada a Vila Real  
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Sábado, 9 julho 2022 

 

09:00  

 

 

VISITA COMPLEMENTAR 

Saída: Portão Principal da UTAD 

Criar memórias dentro e fora da sala | Minicruzeiro no Douro | Visita a souto com gestão de 

precisão | Almoço em Sabrosa 

 

16:00 Chegada a Vila Real  
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Visita Técnica 
 

15:00h|Saída de Vila Real 

15:30h|Visita a campos de multiplicação de castanheiros híbridos  

SERVIRURI Lda 

 Empresa fundada em 1994, com sede em Vila Real e instalações distribuídas pelos distritos 

de Vila Real e Bragança. É seu objetivo fundamental servir toda a fileira do sector agrícola, florestal 

e dos serviços agrícolas. Serve o país do Minho ao Algarve, Açores e Madeira.  

 Especialista na produção de espécies de frutos secos, como a aveleira, amendoeira, nogueira, pistácios e 

CASTANHEIROS. 

 É PRODUTORA de castanheiros resistentes à doença da tinta com afinidade às nossas cultivares. Privilegia a 

produção de porta-enxertos de 1º ano (saídos da amontoa) e de 2ºano (repicagem de plantas do 1º ano), das 

cultivares Ferosacre (CA90), Marsol e ColUTAD®, disponibilizando um grande número destes porta-enxertos 

enxertados com as cultivares JUDIA, LONGAL, MARTAINHA entre outras. Produz igualmente híbridos franceses de 

produção de fruto, cultivares Marigoule, Marsol, Maraval, Marlhac e Bouche de Bétizac. 

 Contratualizada com a UTAD a gestão dos direitos comerciais do castanheiro ColUTAD®. RESISTENTE À DOENÇA 

DA TINTA, o ColUTAD®, é produtor direto de castanhas precoces de boa qualidade, observando-se boa “tolerância” 

à vespa da galha dos castanheiros. 

 A Serviruri tem um grupo de Técnicos Qualificados que 

prestam serviços de enxertias, aconselhamento, 

acompanhamento e execução de projetos. poderão ajudar 

a tomar as melhores decisões, para que possa tirar o 

máximo partido da sua exploração. 

 

16:30 | Vista panorâmica dos soutos da Padrela 

O concelho de Valpaços tem cerca de 7.000ha de souto mais de 
80% a produzirem castanha da cultivar Judia, a maioria dos quais podem ser aqui observados. 

17:30 | Visita à Associação de Agricultores para Valorizar o Futuro – AGRIFUTURO 
 Visita ao souto experimental CLIMCAST | Porta enxerto ColUTAD | 11 cultivares: Bária, Amarelal, Colutad, Judia, 

Cota, Longal, Boaventura, Parede, Pilonga, Martaínha, Colarinha |Ano de plantação 2018. 

 A Associação de Agricultores para Valorizar o Futuro com sede em Carrazedo de Montenegro, no 

concelho de Valpaços, foi criada para valorizar o setor da castanha, fornecer apoio técnico aos produtores 

para enfrentarem as pragas e doenças e servir de elo entre proprietários e trabalhadores. 

 

Objetivos: 
 Formação profissional e aperfeiçoamento das profissões ligadas à agricultura, à floresta e à agroindústria; 

 Tipificação, criação de marcas -A Melhor Do Mundo – JUDIA - e pela qualificação dos diversos produtos agrícolas, 
florestais e agroindustriais; 

 Prestar assistência técnica em Modo de Produção Biológica, Proteção e Produção Integrada; 

 Implementação da Certificação em GLOBALG.A.P.; 

 Integra ações de investigação técnica, científica e divulgação na área; 

 Promove e participa em todas as formas de associativismo nos sectores em que está interessada; 

 Operacionaliza e disponibiliza serviços de assistência e aconselhamento técnico; 

 Promove Formações Profissionais Certificadas e Homologada pela DRAP. 

Campo de pés-mães de castanheiros híbridos 
clonais, multiplicados por amontoa 
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 Parcerias: 

 

18:45 h | Visita às instalações da empresa AGROMONTENEGRO 

 A Agromontenegro cujas instalações estão certificadas em HACCP e em GlobalGAp 

CoC, localiza-se na serra da Padrela onde é produzida, principalmente, castanha da 

cultivar Judia. Esta empresa calibra, esteriliza e embala castanha Judia fresca, além de 

produzir castanha seca (desidratada e pelada) e farinha de castanha. 

 
 
19:30h|Associação Cultural e Desportiva de Rio Bom 

Visita a um souto com exposição de maquinaria agrícola. 

 

 
 

 

 

 

19:45h | Sessão de Encerramento 
20:00h | Jantar Volante 
21:00h | Regresso a Vila Real 
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Castaños monumentales resilientes y domesticación instantánea 
Resilient giant chestnut trees and instant domestication 

 

Santiago Pereira-Lorenzo* 

 

Universidade de Santiago de Compostela 

 

* santiago.pereira.lorenzo@usc.es 

 

 

RESUMO/ABSTRACT  

 

Ancient chestnut trees (Castanea sativa Mill.) in Europe are an outstanding genetic reservoir of 

resilience under pressure from climatic change and biotic stresses, which should have a specific 

conservation programme across Europe to save them for the future. In this context, studies on 

centennial trees can be useful for interpreting the history of the species, also as a result of 

anthropogenic drivers, and can provide insights to reconstruct the history of domestication of species, 

representing early stages of domestication processes, supporting the existence of several multi-site 

domestication events. The chestnut tree is clonally propagated, and many historical cultivars recorded 

in the literature as early as the 16th century in Portugal and in the XVIII century in Spain still exist 

as orchard trees. Giant ancient trees from Italy, Spain and Portugal made it possible to find the first 

evidences of cultivation, that is, grafting to produce “instant domestication” in Galicia and in the 

Douro Valley in trees of 14-m perimeter (15th century), in the Basque Country in a tree of 11.5-m 

perimeter (16th century), and in Toscana and Umbria in trees of 8-9 m perimeter (17th-18th 

centuries), retaining most of the diversity of the populations from which were selected. 

 

Palavras-chave/Keywords: Castanea sativa, wild chestnut, traditional cultivars, diversity, resilience, 

domestication  
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From orchard to market: novel strategies to control ‘brown rot’ of chestnut fruits 
 
Andrea Vannini*, Giorgia Bastianelli and Carmen Morales-Rodriguez 

 

Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest systems (DIBAF) 

 

* vannini@unitus.it 

 

 

RESUMO/ABSTRACT  

 

Brown rot of chestnut fruits represents a limiting factor for fruit production in European chestnut 

orchards. It is caused by Gnomoniopsis castanea, previously known as Phomopsis endogena, an old 

fungal pathogen whose impact has increased in the last 10 years following the infestation of the 

invasive Dryocosmus kuriphilus, the chestnut gall wasp. In the last 5 years, thanks to the projects 

SANCAST and FORECAST funded by the Lazio and Tuscany regions respectively, a protocol for 

the efficient control and management of ‘brown rot’ has been elaborated on the base of the results of 

field and post-harvest experiments- The protocol is based on the use of low to null impact molecules 

for crown treatments, and the fine tuning of post-harvest processes such as fruits sterilization. The 

efficacy of the protocol is based on the adoption of both field and post-harvest strategies whose 

combination assures the best results. Future perspectives and problems related to the homologation 

of existing products are also discussed. 

 

Palavras-chave/Keywords: Castanea sativa; thermal treatments; Zn-Phosphite; fruit rot 
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Selección y producción de portainjertos adaptados al cambio climático 
Selection and production of rootstocks adapted to climate change 

 

Beatriz Cuenca1*, F. Javier Dorado2, Francisco Alcaide2, Rubén González2, Elena Cubera2, Álvaro 

Camisón2,4, Ángela Martín3, Alejandro Solla2 
  

1 Vivero de Maceda, TRAGSA, España 
2 Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Universidad de Extremadura, España 
3 Departamento de Biologia, Universidad de Aveiro, Portugal, 
4 Departamento de Genética, Universidad de Córdoba, España. 

 

* bcuenca@tragsa.es 

 

 

RESUMO/ABSTRACT  

 

En 2007 se inscribieron en el Registro Nacional de Materiales de Base 32 clones híbridos de castaño 

tolerantes a Phytophthora cinnamomi por parte del C.I.F. de Lourizán (Xunta de Galicia), que han 

permitido hacer frente al problema de la tinta en las zonas más atlánticas de España. Para disponer de 

materiales más adaptados a condiciones más extremas, TRAGSA inició en 2003 un programa de 

selección de materiales gallegos, con elevado germoplasma de Castanea sativa, que culminó en 2013 

con el registro de siete híbridos espontáneos de alta adaptación a condiciones continentales y 

compatibilidad al injerto. En 2015, la Universidad de Extremadura inicia un programa de 

identificacion de genotipos de C. sativa autóctonos, tolerantes a estrés hídrico y a diferentes especies 

de Phytophthora, y actualmente trabaja en la selección de genotipos tolerantes al estrés hídrico, 

térmico, su combinación y al patógeno P. Cinnamomi, mediante su evaluacion durante dos años en 

condiciones controladas de invernadero.  Estos genotipos se están micropropagando para establecer 

parcelas de ensayo, necesarias para su registro. Todos los materiales seleccionados en los diferentes 

programas se multiplican vegetativamente por estaquillado semiherbáceo y/o micropropagación en 

el vivero de Maceda de la empresa pública TRAGSA. 

 

Palavras-chave/Keywords: selección, tolerancia, estrés hídrico, estrés térmico, Phytophthora, 

micropropagación, estaquillado 
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Castanha: do Souto ao Prado 2030 
 

Isabel Carvalhais 

 

Parlamento Europeu, Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 

 

* isabel.carvalhais@europarl.europa.eu  

 

 

RESUMO/ABSTRACT  

 

Os sistemas alimentares, pela importância que assumem na nossa existência e na nossa ação diária, 

deverão ser um foco do nosso esforço no caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva e mais 

sustentável. A Estratégia do Prado ao Prato, lançada em maio de 2020, procura estabelecer um 

caminho neste sentido a nível europeu, estabelecendo uma série de ações e de objetivos a atingir até 

2030. 

A cultura do castanheiro, de tradição milenar em Portugal, em particular nas zonas de montanha, 

constitui exemplo paradigmático para ilustrar como é possível criar modelos produtivos que aliem a 

sustentabilidade social, económica e ambiental, partindo de sistemas tradicionais adaptados ao meio 

e contribuindo para vitalidade de zonas rurais mais desfavorecidas.  

O papel tradicional na alimentação dos portugueses e a sua elevada qualidade dietética colocam a 

castanha como um alimento de grande valor para a promoção de dietas mais saudáveis e 

diversificadas. Por outro lado, falamos de uma produção que em Portugal assenta numa riqueza de 

variedades nacionais, constituindo um património genético diverso e de reconhecida qualidade. 

Adicionalmente, os soutos podem constituir habitats de grande diversidade biológica, em particular 

quando aliados a outras espécies florestais.   

Apesar do progresso recente, a cultura do castanheiro enfrenta ainda desafios importantes, sejam 

fitossanitários, de adaptação às alterações climáticas, seja de produtividade e melhoria do maneio dos 

pomares, que necessitam de resposta. e onde a ciência e a inovação têm um papel fundamental a 

desempenhar.  
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Influência dos Determinantes Ambientais e Variedades Polinizadoras no 

Desenvolvimento Reprodutivo de Castanea sativa Mill. (Cultivar ‘Judia’) 
Influence of Environmental Determinants and Pollinators in Reproductive Development of 

Castanea sativa Mill. (Cultivar ‘Judia’) 

 

Bettencourt B.1*, Alhinho A.T.2, Caetano H.1, Costa M.M.R.2, Pinto T.3, Gomes-Laranjo J.3 
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* beatrizbettencourt96@gmail.com 

 

 

RESUMO/ABSTRACT  

 

Castanea sativa Mill., commonly referred to as a sweet chestnut tree, is a culture that has great weight 

in the economy in several regions of Portugal. Among the many varieties of 

C. sativa Mill., the 'Judia' variety stands out for its calibre, colour, shine and peeling, being one of the 

preferred varieties by the fresh market. 

Sweet chestnut is a monoecious species with a high degree of self-incompatibility. Thus, cross-

pollination has a big impact on the production quality and quantity, being necessary to ensure adequate 

fruit formation. This study aimed to understand the influence of environmental conditions on the 

advancement of phenological states in ‘Judia’ and the impact of two different pollinators (‘Negral’ 

and ‘Lada’, cultivars compatible with ‘Judia’), pollinating into two different flower phenological 

stages (Ff2 and Ff3), in order to examine the subsequent production variability and its influence on 

the quality and quality of chestnuts output, including the morphology characteristics and polyspermy 

rate of the nut. 

The results allowed us to better understand the environmental mechanisms involved and the influence 

of different pollinators on the reproductive development of the ‘Judia’ flower and fruit, in order to 

maximize production and improve the quality of the harvests. 

 

Palavras-chave/Keywords: chestnut, cross-pollination, Judia, production variability, output. 
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In vitro mycorrhization of rootless chestnut explants 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Inoculation of woody plants with ectomycorrhizal fungi that naturally associate with them has several 

advantages. This symbiosis increases the plant absorption of water and nutrients [1] and increases the 

protection of the roots against possible pathogens [2], improving plant’s caliber and quality. This 

technique is of special interest in species with socioeconomical importance such as chestnut [3]. In 

addition, promoting the formation of mycorrhizae with fungal species of high commercial value 

would add new ways of valorization the chestnut trees stands, as is the case of Boletus edulis, which 

mushrooms are appreciated and demanded worldwide [4]. 

Based on the hypothesis that ectomycorrhizal fungi promote plant root growth, in this study the 

mycorrhization of rootless explants of the hybrid Marsol (CA07) (Castanea crenata x C. sativa) 

inoculated with Boletus edulis and Pisolithus capsulifer mycelium has been evaluated. For this, in 

vitro mycorrhization was stimulated by means of an artificial physical barrier between the plant-

fungus and the nutrient medium, aiming to optimize the production of mycorrhizal plants by reducing 

the phases in their cultivation. To the best of our knowledge, this is the first mycorrhization assay in 

rootless explants. 

 
Palavras-chave/Keywords: ectomycorrhiza, fungus inoculation, hybrid chestnut, mushrooms, 
plant tissue culture 
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The dynamics of flower development in Castanea sativa Mill. (and why climate 

matters) 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

The development of flowers is dependent on several genetic pathways that signal the plant the 

appropriate timing for flowering, and are well known in some model herbaceous species. This 

signalling is tightly regulated and synchronised by local climate conditions, such as temperature and 

photoperiod. Despite the overall importance of Castanea sativa, in many regions of the Mediterranean 

Basin, the molecular mechanisms that control its flower induction and development are still elusive. 

In the present work, an assessment of gene expression and protein complexes during the establishment 

of male and female flowers of C. sativa was performed, and analysis of the expression of molecular 

factors involved in flowering induction events was evaluated during several seasons. This study 

clarified some molecular mechanisms involved in the development of C. sativa flowers, and has 

shown that flowering induction and development might be dependent on specific climatic cues. Thus, 

the current climate change scenario poses a threat for fruit productivity in this species, as flowering 

becomes more inconsistent. 

Overall, the results here presented constitute a step forward in the elucidation of the molecular 

mechanisms responsible for flower development. This knowledge may be introduced in orchard 

management according to local climate conditions, thus improving its profitability. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Sendo Portugal um dos principais exportadores de castanha a nível mundial, a cultura do castanheiro 

é de relevante importância económica. Contudo, o potencial desta cultura tem vindo a ser 

comprometido devido às alterações climáticas e ao surgimento de novas pragas e doenças. Além disso, 

investir nesta cultura constitui um grande desafio comparativamente a outras espécies, pois o seu 

desenvolvimento é mais lento. Face a estas condicionantes, a micorrização e a microenxertia surgem 

como soluções promissoras para o sector. A micorrização mimetiza uma associação recíproca 

benéfica entre fungos e plantas, que é de extrema importância para o castanheiro, aumentando a 

capacidade de absorção de água e nutrientes, bem como a tolerância a fatores de stress. Esta estratégia, 

naturalmente sustentável, contribui para o enriquecimento dos solos e, considerando o elevado valor 

comercial que alguns fungos apresentam, pode revelar-se uma mais-valia para os produtores. Por 

outro lado, a microenxertia permite a obtenção de plantas enxertadas em períodos curtos e com 

frutificação precoce. Deste modo, este trabalho visiona a obtenção de plantas de qualidade superior e 

altamente rentáveis. Neste sentido, ensaios de micorrização em estufa de porta-enxertos híbridos, 

resistentes à doença da tinta, com recurso a fungos recolhidos em soutos, foram executados em três 

fases distintas do processo de propagação das plantas. Adicionalmente, diferentes técnicas de 

microenxertia foram otimizadas com recurso a plantas micropropagadas no laboratório de 

biotecnologia vegetal da Deifil. 
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Ataque de vespa-das-galhas em 17 variedades de Castanea sativa  
Dryocosmus kuriphilus’ mode of action on 17 different cultivars of Castanea sativa  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A vespa-das-galhas (Dryocosmus kuriphilus) é uma praga mundial que assola a cultura do castanheiro 

(Castanea sativa), sendo que a sua rápida capacidade de expansão leva a prejuízos económicos e 

ecológicos. O seu comportamento varia, sendo influenciado por diversos fatores (condições 

climatéricas, altitude, espécie e variedades, etc). Neste trabalho, foram recolhidas galhas de 17 

variedades diferentes de Castanea sativa Mill., provenientes de 2 soutos com caraterísticas 

edafoclimáticas distintas, de forma a compreender as diferenças no seu comportamento. Foram 

recolhidas amostras de cada variedade, contendo cada amostra 15 galhas de Dryocosmus kuriphilus. 

Sempre que possível, foram também recolhidas 3 amostras por variedade. A partir destas amostras 

pretende-se observar a eclosão de Dryocosmus kuriphilus e avaliar o grau de parasitismo de Torymus 

sinensis (parasitoide da vespa), possibilitando a observação das alterações comportamentais entre 

variedades, assim como as diferenças no grau de infestação e de parasitismo por variedade. 

Verificamos que as variedades mais precoces sofrem um ataque menos violento e que, em regiões 

mais quentes, a eclosão das galhas ocorre mais precocemente.  

Em simultâneo, está a ser acompanhado o ciclo fenológico da galha, com o intuito de criar um 

fenograma relativo à evolução das galhas de Dryocosmus kuriphilus (gomo e folha) ao longo do ano. 
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Controlo de Dryocosmus kuriphilus com Torymus sinensis  
Dryocosmus kuriphilus control with Torymus sinensis 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A vespa-das-galhas-do-castanheiro, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, foi referenciada em Portugal, 

em 2014, na região do Minho e em 2015 na região de Trás-os-Montes. O controlo biológico com o 

parasitoide Torymus sinensis Kamijo é o meio de luta mais eficaz. Na região de Trás-os-Montes, 

realizam-se largadas de T. sinensis (2018: 42; 2019: 210; 2020: 443 e 2021: 413), distribuídas por 

uma área de cerca 30024 hectares. Para acompanhar a instalação do parasitoide, foram monitorizamos 

≥25% dos locais de largada (n0) e, para acompanhar a evolução das suas populações monitorizamos 

≥25% desses locais, nos cinco a seguir ás largadas. Para o efeito foram colhidas 250 galhas/local, as 

quais depois de limpas foram colocadas em caixas de emergência.  

No ano (n0), observamos a presença de T. sinensis entre 87% (Vinhais: 2018) e os 100% dos locais 

monitorizados (Bragança: 2018 e 2019; Macedo Cavaleiros: 2020 e 2021; Vinhais: 2020; Vimioso, 

Mogadouro e Mirandela: 2021). Em 2021, o número de T. sinensis por galha, no ano n0, variou entre 

0,20 em Vinhais e 1,1 em Vimioso. A taxa média de parasitismo situou-se entre 5,2% em Vinhais e 

os 29,1% em Vimioso, tendo sido recuperados 10200 adultos de T. sinensis em 109 locais 

monitorizados do ano n0 (2021). Os resultados mostram um forte crescimento das populações 

parasitoide T. sinensis, em 2021.  

 

Palavras-chave/Keywords: luta biológica, parasitoide, taxas de parasitismo, vespa-das-galhas-do-

castanheiro 

 

Agradecimentos/Acknowledgments: “BioPest - Estratégias integradas de luta contra pragas-chave 

em espécies de frutos secos” - PDR2020-1.0.1-030960 

 

 

 

 

http://iv.simposiodacastanha.pt/


 
 

Livro de resumos http://iv.simposiodacastanha.pt 28  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Gnomoniopsis smithogilvyi L.A. Shuttleworth, E.C.Y. Liew & D.I. Guest, é o principal agente da 

podridão castanha em castanhas pós-colheita, uma ameaça à sustentabilidade do mercado na Europa. 

Com objetivo de reduzir os níveis de infeção da castanha foi avaliado, em campo, o impacto da 

aplicação de produtos comerciais no controlo G smithogilvyi.  

Árvores da variedade ‘Bouche de Bétizac’ com 8 anos (a), foram tratadas 3X com 3 produtos, Bacillus 

amyloliquefaciens e tebuconazol (2 em junho e 1 em julho), e uma solução nutritiva de óxido de 

silício (em junho, julho e agosto). Num segundo souto, árvores da variedade ‘Judia’ com 20 anos (b) 

foram tratadas com uma mistura (mix) de tebuconazol, cobre e tiaclopride, numa única aplicação, no 

início de setembro. Ambos por pulverização foliar. Foram colhidos 120 (a) e 30 (b) ouriços por 

tratamento, para avaliação biométrica, 200 (a) e 43 (b) castanhas por tratamento para avaliação 

externa e interna e 10 castanhas por tratamento para a análise microbiológica.  

Em a) a solução nutritiva promoveu a formação de castanhas com melhores parâmetros biométricos. 

Em b) as castanhas tratadas apresentarem melhores resultados relativamente às do controlo. Nas 

análises microbiológicas e para todos os tratamentos, foi detetado G smithogilvyi, exceto nas 

castanhas tratadas com tebuconazol, a solo ou em mix. Análises efetuadas na farinha de castanha 

proveniente dos tratamentos com tebuconazol, armazenadas a -20 ºC, não detetaram resíduos desta 

substância. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

O oomiceta Phytophthora cinnamomi, causador da doença da tinta, ataca os sistemas radiculares dos 

castanheiros em zonas com lesões, provocando necroses. Em consequência, os castanheiros têm 

dificuldade na absorção de água, apresentando sintomas de stress hídrico, queda de folhas e morte de 

ramos, levando ao declínio gradual e morte da árvore. 

O tratamento proposto neste estudo, desenvolvido por Morales-Rodriguez et al.(2015), combina a 

aplicação de fosfito de potássio por endoterapia na árvore, que promove ação de defesa pelas 

fitoalexinas, com a aplicação ao solo de “pellets” de Brassica carinata, que por biofumigação quando 

em contacto com a água impedem o crescimento micelial e a germinação dos clamidósporos e 

zoósporos de P. cinnamomi. O tratamento é complementado com aplicação simultânea de matéria 

orgânica ao solo.  

Os resultados da implementação deste tratamento em castanheiros afetados no Concelho de Trancoso, 

realizado em julho 2020 e repetido em 2021, sugerem que este se revelou eficaz quando aplicados 

em castanheiros com nível de ataque inferior a 3 numa escala de 1 (pouco afetado) a 5 (muito afetado).  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A escassez de água e o incremento da temperatura durante a primavera e verão, representam graves 

ameaças à produtividade dos soutos, conduzindo a perdas de produtividade e qualidade dos seus 

frutos. Nesto contexto, a fertilização com silício permite aumentar a resiliência das plantas aos 

stresses abióticos, aumentando as suas defesas naturais e reduzindo os impactos negativos, sendo 

fundamental no âmbito das alterações climáticas que cada vez mais se tornam evidentes. Neste estudo, 

foram utilizados 5, 7.5 e 10 mM de SiK, com o objetivo de avaliar a repostas das plantas ao stresse 

hídrico e térmico. 

Foi observado que as plantas fertilizadas com silício apresentaram um maior potencial hídrico, menor 

transpiração, um incremento no teor de fenóis e na atividade da peroxidase e catálase. Estas enzimas, 

com atividade antioxidante, contribuem para aumentar a defesa natural da planta perante os stresses 

hídrico e térmico. Os resultados deste estudo sugerem que o silício pode reduzir os danos causados 

pelo défice hídrico e o aumento da temperatura. Desta forma, o silício pode ser utilizado na agricultura 

para incrementar a resistência do castanheiro aos stresses, garantindo desta forma uma maior saúde, 

produtividade e vitalidade dos soutos. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A produtividade do castanheiro (Castanea sativa Miller), uma das espécies arbóreas mais importantes 

a nível nacional, tem vindo a ser progressivamente afetada pelo aquecimento global e pela escassez 

de água. Dada a necessidade e importância de compreender o impacto destes fatores de stress na 

fisiologia de C. sativa, este estudo focou-se na avaliação da resposta de castanheiros jovens (3 meses) 

à secura e/ou calor (4 h/d 42 ºC). Após 21 dias de exposição das plantas à secura, individualmente e 

em combinação, esta condição foi a que mais afetou o crescimento vegetal. Este efeito foi 

acompanhado, no caso da exposição individual, por um aumento da peroxidação lipídica e dos níveis 

de prolina, bem como por uma diminuição da produção de espécies reativas de oxigénio. Por outro 

lado, a exposição a elevadas temperaturas não afetou, substancialmente, o desempenho fisiológico 

das plantas. No que concerne à coexposição a ambos os fatores de stress, registou-se uma prevalência 

do efeito da secura, embora se tenha observado um aumento no teor do anião superóxido e dos 

carotenoides. Para garantir uma visão integradora sobre o impacto das alterações climáticas no 

castanheiro, estão em curso estudos focados na avaliação da resposta antioxidante e fotossintética de 

C. sativa. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Growing degree days (GDD; 1900–2400 °C); annual mean temperature (AMT; 8–15 °C); summer 

days with maximum temperature below 32°C (NTX); annual precipitation (PRE; 600–1600 mm) are 

used to analyse the spatial distribution of chestnut trees in mainland Portugal in this study. These 

indices are evaluated for baseline (IBERIA01, 1989–2005) and future climates (EU-RO-CORDEX: 

2021–2040, 2041–2060, and 2061–2080) and land cover under two pathways (RCP4.5 and RCP8.5). 

For baseline, GDD exposed 10% of suitability in southern Portugal, whereas much higher values are 

found in the northern country and higher altitudes (50–90%). For AMT, higher elevation areas in 

northern Portugal reveal 100% suitability. Regarding NTX, the suitability re-duces from west (100–

90%) to east (40%). Apropos PRE, suitability is heterogeneous, with areas under 50%. The four 

preceding indexes were combined to create a new Chestnut Suitability Index (CSI). CSI reveals a 

suitability ranging (100–75%) in the north, while central and southern Portugal show 25–50%. 

RCP8.5 and the long-term timeframe were determined to have a significant decline in the future. 

These decreases in chestnut bioclimatic appropriateness could have socioeconomic and 

environmental consequences. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Face ao contexto mundial atual, a castanha apresenta-se como uma fonte alternativa de farinha, sendo 

utilizada na confeção de vários produtos alimentares. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar 

algumas propriedades funcionais de farinhas de castanha de cinco variedades de castanha portuguesa. 

Os resultados mostraram que a farinha da variedade Longal apresentou menor atividade emulsificante 

e estabilidade da emulsão. Por outro lado, a farinha da variedade Martaínha teve um teor maior de 

açúcares redutores e uma densidade aparente mais elevada. A farinha da variedade Judia obteve 

valores superiores para a turbidez e teor de amido (44,09 ± 0,38 g/100 g). Verificou-se ainda que a 

viscosidade no pico (1045,00±44,51 cP), a viscosidade mínima, a viscosidade final e o setback foram 

superiores para a farinha da variedade Boaventura. A viscosidade no breakdown foi mais elevada 

para a farinha da variedade Martaínha, sendo a temperatura de empastamento superior para a farinha 

da variedade Côta (86,58⁰C). Os valores da solubilidade (7,53±0,74%-15,79±0,02%) e do 

intumescimento (2,53±0,17%-6,02±0,05%) variaram com a temperatura para todas as farinhas de 

castanha. Devido às características encontradas, as farinhas de castanha poderão ser uma fonte 

alternativa às farinhas de cereais, de modo a superar possíveis dificuldades na sua aquisição. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A adoção de estratégias que reforcem a cultura do castanheiro e consolidem a competitividade e 

sustentabilidade da fileira da castanha deverá privilegiar o envolvimento dos diversos atores da sua 

cadeia de valor. Através do estudo de caso da produção de castanha no concelho de Trancoso, este 

artigo tem por objetivo avaliar a cadeia de valor, contribuindo para o desenvolvimento da fileira da 

castanha. Para este propósito, utiliza-se um modelo de análise de cadeia de valor com uma abordagem 

de envolvimento com os atores locais. Os resultados evidenciam uma cadeia de valor limitada, com 

uma margem a montante de 1,31 €/kg para o produtor, sendo o remanescente do preço praticado no 

consumidor retido pelos restantes atores da cadeia. A margem relativa no produtor é tanto maior 

quanto menor o número de atores e/ou o nível de transformação até ao consumidor final. Sendo uma 

cadeia de valor local pouco desenvolvida, as estratégias de desenvolvimento devem-na abranger na 

sua globalidade, orientando-se as intervenções para a capacidade dos participantes, para as 

interligações (elos) e para o desenvolvimento de mercado. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Chestnuts are a common food product in Mediterranean countries. Nevertheless, their effects in 

animal models are not known. This work presents the results of two animal studies, addressing the 

effects chestnut flower extract (CF) and chestnut puree (CP) intake. 

In the first study, 40 male Wistar rats were divided into: control (n=10), induced (n=15), control+CF 

(n=5) and induced+CF (n=10) groups. Prostate cancer (PCa) was chemically and hormonally induced. 

CF extract was administered in drinking water (3mg/animal/day), for 49 weeks. In the second study, 

18 FVB/n male mice were divided into three groups (n=6): control fed with the standard diet, and 

two groups fed with a diet supplemented with 0.55%CP (CP0.55) or 1.1%CP (CP1.1). Animals were 

sacrificed 35 days after the experiment beginning. 
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Animals exposed to the CF extract showed less inflammation. Moreover, CF extract alleviated hepatic 

oxidative stress associated with the PCa, reducing the levels of lipid peroxidation. The CF extract 

also reduced serum cholesterol (p<0.05). The CP ingestion reduced abdominal adipose tissue in the 

group CP1.1, and serum cholesterol in both CP groups. These results suggest that chestnut 

supplementation may contribute to regulate adipose tissue deposition. Both studies demonstrate the 

potential application of Castanea sativa in health promotion. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Em Portugal, o castanheiro é uma espécie utilizada essencialmente para a produção de castanha. Os 

soutos são ecossistemas multifuncionais que providenciam, para além de alimento, importantes 

serviços de ecossistemas (SE). Os produtores, como agentes que gerem estes ecossistemas, assumem 

um papel essencial na implementação de soluções que valorizem os diversos bens e serviços que os 

soutos fornecem. Conhecer as suas perceções, neste contexto, é essencial. O objetivo deste trabalho 

consistiu em analisar e compreender como estes agentes percecionam os serviços e desserviços 

associados à atividade de produção de castanha em soutos, através de um inquérito por questionário 

a 14 produtores, no concelho do Sabugal. A amostra inquirida carateriza-se por uma agricultura 

convencional, com pequenas e médias explorações, de baixos rendimentos. O tipo de agricultura que 

fazem é percecionada como sendo uma atividade com impacte positivo nos SE. Os principais serviços 

de aprovisionamento fornecidos pelos soutos são a Produção de Plantas para Alimentação Humana e 

a Produção de Materiais (ex. madeira); nos serviços de regulação e suporte, a maioria considera que 

todos podem ser fornecidos; nos serviços culturais, destaca-se a Beleza da Paisagem. As perceções 

dos agricultores são importantes na promoção dos serviços e multifuncionalidade dos soutos. 

 

Palavras-chave/Keywords: análise de perceções, castanha, inquérito por questionário, produtores, 

serviços de ecossistema 
 

 

 

 

 

http://iv.simposiodacastanha.pt/
mailto:filipajsmarques@gmail.com


 
 

Livro de resumos http://iv.simposiodacastanha.pt 39  

Aplicação ID-Chestnut no apoio à monitorização da fitossanidade do castanheiro 
ID-Chestnut application on the support of phytosanitary motorization 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Atualmente a doença da tinta, provocada por oomicetas do género Phytophthora, e o cancro causado 

por Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr, estão entre as doenças mais relevantes do 

castanheiro em Portugal e na Europa. Estas podem levar à morte das árvore, sobretudo se não forem 

tomadas medidas profiláticas atempadamente. Integrado no plano de ação do Grupo Operacional GO-

BioChestnut-IPM, foi criada uma base informática para servir de apoio na recolha de dados de campo.  

A plataforma ID-Chestnut estruturada no formato AppSheet (www.appsheet.com) permite o registo 

das variáveis dendrométricas e fitossanitárias, imagens, sintomatologia, condições particulares das 

árvores e a sua georreferenciação. A aplicação é uma solução versátil pois possibilita a personalização 

da interface do utilizador e a fácil reestruturação dos formulários para a edição da base de dados, com 

a possibilidade de modificar, retirar ou acrescentar atributos de acordo com as necessidades de campo. 

Os registos podem ser visualizados e editáveis em simultâneo por vários utilizadores, tanto na base 

de dados como nos dispositivos móveis (smartphones, iPhones ou tablets). Contribui também para a 

melhor sistematização dos dados, facilitando seu processo de edição durante os trabalhos de campo 

e sua posterior análise. 
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ValorCast - Do souto ao consumidor. Estratégias para minimizar perdas de 

qualidade  
ValorCast – From the orchard to the consumer. Strategies to minimize the quality lost 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A cadeia de valor da castanha, desde o souto até à saída da agroindústria, apresenta perdas de 40%. 

A idade média dos produtores é de 57 anos, sendo o setor dominado pela pequena exploração (menor 

5hectares). Mais de 90% não efetuam tratamento contra a Cydia splendana e Curculio elephas, nem 

fazem apanha mecânica, apesar de não provocar efeitos depreciativos conforme ensaios realizados. 

Iniciou-se desenvolvimento de protótipo usando micro-ondas, visando a destruição pós-colheita 

daquelas pragas na castanha. Visando o controlo dos vários tipos de podridão presentes na castanha, 

testaram-se sistemas de arejamento em palotes e tratamentos antifúngicos. Fizeram-se ensaios de 

controlo da podridão causada por Gnomoniopsis smithogilvyi, com resultados positivos com a 

aplicação de tebuconazol no souto, ou tratamento térmico (48 ºC) na agroindústria.  

As variedades de castanha apresentaram curvas de difusão vapor de água significativamente 

diferentes, sendo muito influenciadas pela HR. A utilização dos revestimentos quitosano e parafina, 

deram bons resultados, embora careçam de melhor controlo microbiano. Os sacos-micro-perfurados 

demonstraram serem promissores para aumentar o tempo de prateleira das castanhas durante o 

armazenamento de longa duração (6 meses).  
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Desenvolveram-se processos de secagem e moagem da castanha e testada a aplicação de vários tipos 

de farinha no fabrico de pão e massas.  
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Caraterização biométrica da castanha produzida pelos porta-enxertos ColUTAD 

da geração F2. 
Biometric characterization of the nut produced by F2 generation ColUTAD rootstocks. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A doença da tinta (Phytophthora cinnamoni) é considerada como um dos maiores problemas 

fitossanitários mundial nos soutos. Deste problema surgiu a necessidade de criação de porta-enxertos 

híbridos, resistentes a esta doença, como é o caso do ColUTAD. O presente estudo foi efetuado em 

plantas ColUTAD de segunda geração F2 (Castanea sativa (75%) x Castanea crenata (25%)), 

instaladas no Campus da UTAD, com 8 anos idade, previamente selecionadas pela sua resistência à 

doença da tinta. Estudaram-se os diferentes genótipos de F2, quanto à sua aptidão multifuncional 

como porta-enxerto ou produtor direto. Os resultados advêm da avaliação morfológica de 

determinados descritores relativos à árvore, folhas e castanhas (diâmetro do tronco, forma da árvore, 

forma e tipo de dentes das folhas, calibre e biometria da castanha, precocidade na maturação, etc). 

Foram também estudados novos indivíduos ColUTAD F3 (C. sativa (87.5%) x C.crenata (12.5%)), 

obtidos por polinizações controladas, através da avaliação morfológica dos ouriços e castanhas 

resultantes. 

De entre os genótipos de F2 estudados, destacam-se o clone 22 pelas boas características para a 

exploração silvícola e o clone 6 para produtor direto. Dos resultados biométricos de F3 destaca-se o 

clone 26 revelando maior eficiência de polinização e melhores calibres. 
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Efeito da decomposição de folhada de castanheiro nos processos de mineralização 

e lixiviação de N no solo 
Effect of chestnut litter decomposition on N mineralization and leaching processes in soil 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Os baixos teores de matéria orgânica, em solos de soutos, justificam o estudo de estratégias que 

incluam o reaproveitamento dos resíduos da cultura, sendo o respetivo comportamento no solo um 

dos fatores que importa compreender. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da decomposição 

da folhada de castanheiro nos processos de mineralização-imobilização e potencial de lixiviação de 

N (Nlix) no solo. Foi realizado um ensaio com litter-bags, enterrados a 10 cm de profundidade, em 

reatores abertos, no qual foram considerados um tratamento controlo (0 t MS/ha) e um tratamento 

com folhada de castanheiro (10 t MS/ha), num total de 48 reatores, relativos a 4 repetições e 6 datas 

de amostragem por tratamento, em condições de campo/Vila Real, durante 362 dias. Em cada 

amostragem, os reatores foram destruídos, os sacos de decomposição retirados, limpos e secos, 

determinada a matéria seca remanescente e o teor de N mineral do solo e adsorvido nas resinas de 

troca iónica. O tempo de incubação influenciou significativamente (p<0,05) os processos estudados 

com a metodologia de litter-bags, com a perda de massa (510 g/kg) no final do período de incubação 

a promover uma imobilização e redução de Nlix líquida de 24 e 18 kg N/ha, respetivamente, com a 

qualidade (bio)química a influenciar a dinâmica dos processos. 
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Influência da fertilização com zeólita vs potássio no enraizamento e valor 

comercial em porta-enxertos de castanheiro ColUTAD e CA90 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A grande procura de porta-enxertos resistentes à doença da tinta aliada aos novos desafios colocados 

pelas suas características diferenciadoras dos porta-enxertos tradicionais, conjugadas com as 

variações climáticas e baixa fertilidade dos solos, exige novas soluções de fertilização. A utilização 

de porta-enxertos híbridos (PEH) trouxe novos desafios, quer aos produtores quer aos viveiristas, por 

possuírem características ecofisiológicas e agronómicas consideravelmente diferentes dos 

tradicionais porta-enxertos (PE). O objetivo do estudo foi avaliar a influencia da aplicação de zeolitas 

e KCl no valor comercial dos PEH CA90 e ColUTAD, produzidos por amontoa. Parâmetros avaliados: 

características biométricas, histológicas e composição química básica foliar. O híbrido ColUTAD, 

produziu um maior número de porta-enxertos com valor comercial por planta mãe com 

desenvolvimento mais equilibrado entre a parte aérea e radicular. Apesar de o PEH CA90 ter 

apresentado maior número de vasos xilémicos, foi o híbrido ColUTAD que apresentou maior área de 

vasos xilémicos. Desta forma, os resultados sugerem que o PE ColUTAD está melhor adaptado a 

terrenos com maior disponibilidade hídrica. A aplicação de zeólitas, conjugada ou não com 

fertilização suplementar de potássio, demonstrou vantagens significativas nomeadamente a produção 

de maior número de porta-enxertos híbridos com valor comercial. 
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Impacto da fertilização silicatada na produtividade de Bouche de Betizac 

(Castanea sativa x Castanea crenata) 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

O castanheiro é uma espécie siliciosa, contendo 200-300mg Si/kg MS. Diversos trabalhos sugerem 

que a aplicação deste nutriente pode beneficiar a espécie quanto à proteção fitossanitária, bem como 

à conjugação de fatores limitantes como calor e seca cada vez mais habituais, nos climas de 

características mediterrânicas.  

O estudo desenvolvido entre 2019 e 2021 num souto plantado em 2015, da cultivar Bouche de Betizac, 

localizado em Celeirós do Douro. Nos 3 anos em que decorreu o ensaio foram registados valores 

médios anuais de 14,7C, 989 mm de precipitação e 3150D de calor acumulado. Foram utilizadas as 

formulações comerciais Sili-Max e Codasil em concentrações entre 7,5 e 45 mM. A gestão da 

água no souto foi feita com auxílio de sensores de humidade conectados à estação meteorológica, e 

de sistema rega gota a gota, de forma a manter-se o nível de humidade do solo a 10 cm de 

profundidade, acima dos 20%.   

Os resultados sugerem que a aplicação de fertilizantes enriquecidos em silício tem um impacto 

positivo não só na quantidade, como também na qualidade da castanha produzida. Observou-se 

tendencialmente um maior número de frutos, com uma correlação positiva com o calibre e 

características organoléticas, bem como redução dos frutos com bichado. 
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Identification and characterization of Fagaceae SET-domain proteins (Fagaceae 

SET-domain proteins) 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Fagaceae is a family of trees and shrubs ecologically fundamental in their habitats and economically 

important due to the value of its fruits and wood. Epigenetic regulation is a process by which gene 

expression is modulated, important for plant survival and reproduction like bud dormancy/break and 

flower development. Histone methyltransferases (HMTs) are epigenetic regulators that direct the 

methylation of histones tails through a SET (Suppressor of variegation, Enhancer of zeste, and 

Trithorax in Drosophila) domain responsible for their catalytic activity. To characterize these proteins 

in different species of Fagaceae, free access RNA-seq information was used to assemble de novo 

transcriptomes of Castanea (C. sativa, and C. henryi) and Fagus (F. grandifolia). Together with the 

published genomes from F. sylvatica, F. crenata, Quercus suber, Q. robur, Q. lobata, C. crenata, C. 

dentata and C. mollissima, we were able to identify 37 SET-domain proteins belonging to all classes 

of HMTs, simultaneously with their additional predicted domains. Phylogenetic trees using 

Maximum Likelihood as optimization criteria were created for each class using protein sequences of 

all Fagaceae and Arabidopsis SET proteins. The generated trees individualized gene clusters 

according to the expected phylogenetic relationships supported by good bootstrap values, with the 

species clustered by genus.  
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MiChestnut3 – Perfil fenólico de híbridos de castanheiro 
MiChestnut3 – Phenolic profile of chestnut hybrids 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

O MiChestnut3 tem como objetivo dar resposta a uma necessidade de mercado através da produção 

de híbridos de castanheiro altamente resistentes e produtores, com recurso a técnicas de 

micropropagação e micorrização. Para isso, estudou-se o impacto do tipo de inóculo, micorrização 

(antes ou após envasamento) e rega no teor de compostos fenólicos (por HPLC-DAD-ESI/MS) das 

folhas e raízes dos híbridos produzidos nos campos experimentais da Deifil, uma vez que estes 

compostos antioxidantes estão associados a fenómenos de stresse causado por agentes bióticos 

(fungos) ou abióticos (déficit hídrico). Como expectável, os derivados de ácido elágico e flavonoides 

O-glicosilados foram os compostos maioritários em ambas as partes da planta. Uma análise estatística 

permitiu evidenciar que a micorrização e o tipo de inóculo afetaram significativamente o perfil 

fenólico dos híbridos de castanheiro. Os fungos Amanita caesarea e Boletus edulis estiveram 

associados a teores mais elevados de compostos fenólicos. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A compreensão e valorização dos saberes locais é fundamental no contexto do desenvolvimento 

sustentável e na articulação entre os múltiplos saberes e práticas sobre os ecossistemas e o território. 

Este estudo procurou compreender os principais usos associados à castanha bem como os serviços 

dos ecossistemas associados ao castanheiro e soutos no concelho do Sabugal. Apoiados num 

questionário on-line com 131 respostas válidas conclui-se que os usos mais indicados foram a 

utilização da castanha para alimento e a colheita de cogumelos e a produção de lenha (serviços de 

aprovisionamento). Como serviços culturais, destacam-se os: passeios/percursos pedestres pelos 

soutos, desporto na natureza e relações interpessoais. É reconhecido à castanha o seu elevado valor 

nutricional e as formas mais frequentes de consumo são assada e cozida. A castanha é muito 

importante para a região e deveria ser mais valorizada (ex. através da promoção de festas 

tradicionais/regionais, maior divulgação ou incentivos monetários). A paisagem proporcionada pelos 

soutos é valorizada transmitindo tranquilidade, liberdade, felicidade, paz e calma. A incorporação dos 

vários saberes recorrendo a estratégias de participação e empoderamento, é essencial para alavancar 

os processos de cocriação para a promoção dos serviços dos ecossistemas e valorização deste recurso 

genético endógeno. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Atualmente o consumidor tem vindo a revelar uma maior atenção às características dos produtos que 

consome, priorizando os alimentos saudáveis. Esta consciencialização do impacto das características 

de cada produto exige o desenvolvimento de métodos confiáveis que permitam uma seleção de 

produtos onde as qualidades químicas e sensoriais são fundamentais. 

A castanha possui características sensoriais únicas para utilização na gastronomia, indo o seu uso 

desde os pratos principais às sobremesas. A avaliação sensorial e química é crucial para desenvolver 

e melhorar as suas etapas de produção gastronómica.  

Neste estudo foram analisadas duas variedades de castanhas, a Longal e a Judia em diferentes modos 

de preparação – congeladas, assadas e cozidas. Dos parâmetros químicos estudados - açúcares 

solúveis, amido e gordura bruta – verificou-se a existência de diferenças estatisticamente 

significativas, nos açúcares solúveis e no amido, entre cada uma das variedades analisadas. Quanto 

ao processamento, apenas foram detetadas diferenças significativas no amido.  

As duas variedades partilham vários atributos sensoriais comuns, no entanto, a variedade Longal 

mostrou ser mais doce e com um sabor mais intenso a castanha. Entre os atributos descritos pelo 

painel e as análises químicas realizadas, a doçura e a textura são os atributos mais apreciados pelo 

consumidor de castanhas. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Nos últimos 20 anos a área da cultura da castanha aumentou cerca de 75% para 53 000 hectares (RGA, 

2019), criando novas necessidades para a cultura. A apanha da castanha feita tradicionalmente de 

forma manual, é uma operação cada vez mais dificultada pela falta de mão de obra, cuja 

disponibilidade tem decrescido de ano para ano, desencadeando a necessidade da existência de uma 

alternativa, que passa pela apanha mecânica. No entanto, há uma ideia entre as pessoas de que o uso 

de máquinas causa um impacto negativo na castanha, quer no seu aspeto, quer na sua vida útil. Este 

projeto visa analisar esse impacto nas variedades Longal e Martainha. O ensaio decorreu durante um 

período de 5 meses, período durante o qual as castanhas foram armazenadas numa câmara frigorífica. 

As castanhas foram analisadas quanto à alteração de parâmetros como a sua dureza, cor, desidratação, 

teor de açúcares solúveis e amido. Foi ainda analisada microscopicamente a epiderme das castanhas. 

Não foram observadas diferenças significativas no grau de desidratação, na cor e dureza. Ao fim de 

5 meses foi notada um aumento maior do teor de açúcares solúveis nas castanhas colhidas 

mecanicamente. Os resultados estão coerentes com os obtidos por Monarca et al. (2002), que mostram 

não existirem diferenças estatisticamente significativas entre os métodos de colheita, demonstrando 

quanto aos parâmetros estudados a viabilidade da colheita mecanizada da castanha. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Desde que a castanha é recebida na indústria até que chega ao consumidor vários problemas a afetam, 

designadamente a perda de peso, e o desenvolvimento de podridões, resultando em perdas 

económicas muito significativas.  

O principal objetivo foi avaliar o efeito de três revestimentos hidrofóbicos (parafina, parafina com 

timol 1% e cera de abelha) na perda de água das castanhas durante o armazenamento. Na aplicação 

dos revestimentos usou-se a técnica de fusão/solidificação e a perda de água foi avaliada em 

condições forçadas de armazenamento durante 30 dias. Fizeram-se também análises microbiológicas 

e sensoriais (pré- e pós-armazenamento), para avaliar o efeito dos revestimentos nas podridões e na 

qualidade sensorial.  

As castanhas (variedade Judia) revestidas com parafina e parafina + timol perderam 3,22±2,58% e 

2,36±1,24% de peso, respetivamente, comparadas com as desprovidas de revestimento 

(38,42±6,13%). As castanhas (variedade Côta) sem revestimento e as revestidas com cera de abelha 

perderam 38,77±7,17% e 5,49±3,07% de peso, respetivamente. Salienta-se que, no revestimento 

parafina + timol, foram detetadas menos podridões. Em termos sensoriais, as castanhas revestidas 

com parafina ou cera de abelha foram consideradas as mais semelhantes às castanhas pré-

armazenamento.  

Os três revestimentos foram muito eficientes na prevenção da perda de água, mas o revestimento 

parafina + timol foi negativamente avaliado pelo painel de provadores. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A castanha é um recurso endógeno sazonal muito apreciado e consumido em Portugal, de elevado 

valor patrimonial e nutricional. Contudo este fruto é perecível e com um curto período de vida útil, 

as modificações pós colheita levam a que o produto perca a sua qualidade e valor de mercado. Por 

esse motivo, é necessário aplicar tecnologias de conservação para evitar a degradação da castanha. 

Com base na literatura desenhou-se um trabalho experimental que envolve uma seleção inicial por 

imersão em água, um pré-tratamento de sete dias a 40% CO2 e conservação em atmosfera controlada 

(uma atmosfera com CO2 a 5% e O2 a 3% e uma segunda com CO2 a 15% e O2 a 3%) ao longo de 60 

dias com 0±3°C a 90% humidade.  Analisaram-se os parâmetros de qualidade de 60 castanhas 

individualmente a cada 15 dias: peso, cor, textura, sólidos solúveis totais, pH e acidez e análise 

sensorial.  Segundo os resultados obtidos podemos concluir que em termos de qualidade, existem 

perdas ao longo do tempo atingindo o máximo de 18,2% em perda de peso e 10,5% de textura. 

Relativamente à análise sensorial a castanha manteve a aceitação ao longo do estudo por parte dos 

consumidores.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A castanha é um fruto sazonal muito conhecido e apreciado pelos consumidores europeus quer pelo 

seu valor nutricional, quer pelas suas características sensoriais. No entanto, a indústria transformadora 

e os produtores locais enfrentam vários problemas durante o armazenamento, contribuindo para 

perdas económicas significativas. 

Assim, o projeto RevestCAST tem como principal objetivo aumentar o tempo de prateleira das 

castanhas, mantendo as suas características, através da aplicação de um revestimento comestível à 

base de compostos naturais, que possa levar a uma redução de perda de peso e a uma diminuição da 

proliferação de carga microbiana. Esta solução pretende reduzir o desperdício alimentar, tornar a 

produção mais rentável e beneficiar os produtores e industriais do setor. 

Iniciado a 1 de fevereiro de 2021, o projeto RevestCAST tem desenvolvido atividades em contexto 

laboratorial e industrial, tendo sido definidas as formulações para os revestimentos de castanha. A 

metodologia de aplicação dos revestimentos a nível industrial está em fase de otimização. 

Simultaneamente, está a ser avaliado o efeito do revestimento nas características das castanhas ao 

longo do armazenamento. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

As projeções de clima para o futuro em Portugal sugerem mudanças significativas nos valores médios 

mensais e anuais dos elementos climáticos (e.g., temperatura do ar e precipitação), na distribuição 

espaço temporal, na magnitude e frequência dos eventos extremos, tornando imprescindível instalar 

um sistema de monitorização climática que permita melhorar o conhecimento da relação entre as 

condições meteorológicas e o castanheiro sendo o embrião de uma futura rede de avisos para a cultura.  

O sistema está constituído por 7 soutos demonstração (SD), área total 5000 m2, instalados em 2018: 

Salgueiros- Vinhais; Parada – Bragança; Lagoa – Vila Pouca de Aguiar; Carrazedo Montenegro – 

Valpaços; Refoios do Lima – Ponte de Lima; Penela da Beira – Penedono; Porto da Espada – Marvão.  

Em cada SD estão instaladas as seguintes variedades: DOP castanha da Terra Fria (Longal e 

Boaventura), DOP Castanha da Padrela (Judia e Cota), DOP castanha dos Soutos da Lapa (Martaínha), 

DOP Castanha de Marvão/Portalegre (Colarinha e Bária) e Minho (Amarelal), mais duas variedades 

cultivadas em Espanha: Parede na Galiza e Pilonga na Serra de Ronda (Andaluzia). Cada SD tem 

instalada uma estação meteorológica. A rede é completada com o Banco de Germoplasma da UTAD, 

que forneceu material de enxertia para os SD: Folhadela - Vila Real.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Devido às alterações climáticas antropogénicas (ACC), espera-se que a temperatura média da Terra 

aumente entre 1,8 a 6,0°C até 2080 e a precipitação diminua em torno de 22%, comparando com o 

valor da Revolução Industrial, podendo reduzir em 50% da produção total (42 180 t em 2020). A 

fotossíntese é a função metabólica mais sensível à temperatura. 

A distribuição atual da variedade de castanheiro 'Judia' indica uma maior adaptação a climas mais 

frios e húmidos das (maiores altitudes), enquanto a variedade 'Martaínha' está melhor adaptada às 

baixas altitudes.  

Prever o impacto das ACC na cultura do castanheiro, em dois locais de ensaio contrastantes, 

Penedono e Bragança. No âmbito do projeto ClimCast, em 2018, foram plantados pomares 

demonstrativos, utilizando o híbrido ColUTAD como porta-enxerto e três variedades, 'Judia', ' Longal 

' e 'Martaínha'. 

Os primeiros resultados mostram diferenças significativas do crescimento do ColUTAD avaliado 

pelo diâmetro do tronco. Com estes estudos espera-se que sejam atribuídas diferenças entre 

variedades no que diz respeito à sua adaptabilidade ao ACC. 

Relativamente ao potencial hídrico, em Bragança, verificou-se que a ' Longal ' e a 'Judia' 

apresentavam maior stresse, e em Penedono a variedade com maior stress era a 'Martaínha'. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

El cultivo del castaño en Extremadura (España) se distribuye principalmente en zonas de montaña, 

que supone una gran disparidad en condiciones de cultivo, como altitud, profundidad y tipo de suelo, 

condiciones meteorológicas, orografía, etc. Estos aspectos afentan a la demanda hídrica y a la 

disponibilidad de agua. Dado que los recursos hídricos son limitados y por tanto es necesario un uso 

eficiente del agua, valorar estos aspectos puede ser critico para la sostenibilidad del castaño. Este 

trabajo presenta los resultados del seguimiento del estado hídrico de castaños en diferentes 

localizaciones con altitudes de 430, 540 y 1.000 m s.n.m. sometidas a dos estrategias de riego durante 

los meses de verano. Se observó un descenso significativo del potencial hídrico del tallo a mediodía 

solar (stem) a medida que avanza el periodo estival y conforme disminuye la altitud. Hubo diferencias 

significativas en el stem entre tratamientos de riego a menor altitud en el mes de agosto, y estas 

diferencias se fueron diluyendo a medida que aumentaba la altitud. Las diferencias observadas entre 

localizaciones afectan a las necesidades de riego para mantener un mismo estado hídrico en castaño. 

Esta información será de gran importancia para la planificación de los recursos hídricos en 

condiciones de montaña.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A entrada da praga Dryocosmus kuriphilus conhecida por vespa das galhas do castanheiro, nos soutos 

europeus em 2002 e Portugal em 2014 constituiu um grande desafio, para a sustentabilidade da cultura. 

A única forma de luta com eficácia conhecida até ao momento é a luta biológica com a introdução do 

parasitoide Torymus sinensis. 

Em Portugal, através do protocolo BioVespa, a luta biológica foi realizada em 116 municípios, tendo 

sido efetuadas 3183 largadas de T.sinensis no Continente e Madeira, entre 2014 e 2021. 

Os trabalhos de monitorização realizados demostram que o parasitoide T.sinensis já está instalado 

tanto no Continente como na Madeira. Os resultados da monitorização realizada em 2021 e 2022, em 

99 concelhos onde foram selecionados 208 locais para amostragem, com largadas efetuadas até 2 anos 

antes, validou-se a presença do parasitóide em todos os concelhos amostrados. A taxa média de 

parasitismo (incluindo T.sinensis e parasitoides nativos) obtida foi de cerca de 5% em 2021 e 12 % 

em 2022. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

O parasitoide Torymus sinensis Kamijo, originário da China, foi introduzido em Portugal em 2015, é 

considerado um parasitoide específico da vespa-das-galhas-do-castanheiro. É univoltino, cada fêmea 

faz uma postura média de 70 ovos e os adultos vivem cerca de 30 dias. A luta biológica com este 

parasitoide é o meio de luta mais eficaz contra esta praga.  

Com o presente trabalho pretendeu-se conhecer o processo de obtenção do parasitoide, com o objetivo 

de poder fornecer aos produtores parasitoides obtidos em Portugal.  

Em janeiro de 2021, colheram-se galhas no concelho de Vinhais, em soutos com ≥1 T. sinensis por 

galha. As galhas foram limpas e armazenadas a duas temperaturas. No período de largada, foram 

gradualmente colocadas em caixas de emergência, observando-se a temperatura mais adequada para 

a emergência, o tempo de emergência, a dieta alimentar, a temperatura de armazenamento dos adultos 

e a sobrevivência nos tubos Falcon. 

Os resultados obtidos em 2021 permitiram conhecer as melhores condições (temperatura e humidade) 

de armazenamento e obtenção do parasitoide T. sinensis, tendo-se obtido parasitoides para algumas 

largadas. 

Em 2022, o processo repetiu-se em soutos dos concelhos de Vinhais e Bragança com ≥1 T. sinensis 

por galha. Está em curso a obtenção dos parasitoides, nas condições otimizadas em 2021.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

O gorgulho (Curculio elephas L.Gyllenhal) é praga importante da cultura do castanheiro em Trás-os-

Montes (Portugal). O objetivo do presente trabalho foi avaliar, em condições de campo, a eficácia de 

duas concentrações de conídios de Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. sobre a mortalidade de 

larvas de C. elephas. Para o efeito, foi pulverizada a superfície de vasos com duas concentrações da 

estirpe ATCC 74040; 5x107 (T1) e 1x108 (T2) conídios/ml e o controle (T0) pulverizou-se com água 

destilada. As larvas foram colocadas à superfície dos vasos para se enterrarem no substrato. Os vasos 

foram enterrados num Souto em outubro de 2020. A mortalidade das larvas foi avaliada em cinco 

datas (D8 a D220). Não se observaram diferença entre as concentrações do FEP, contudo, a 

mortalidade foi muito superior ao tratamento controle (P<0,001). As maiores taxas de mortalidade 

ocorreram aos 220 dias para T2 (90±1) e 100 (85,16±0,58) e 220 dias (86,67±0,58) para T1. As baixas 

temperaturas do outono e inverno retardaram o desenvolvimento do fungo no interior do inseto, 

porém, B. bassiana infeta e é capaz de manter-se no interior da larva e provocar a sua morte quando 

a temperatura começa a aumentar, antes da emergência como adulto. 

 

Palavras-chave/Keywords: castanheiro, controle microbiológico, fungo entomopatogénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iv.simposiodacastanha.pt/
mailto:*%20maria.souza@ipb.pt


 
 

Livro de resumos http://iv.simposiodacastanha.pt 63  

Selection of hypovirulent isolates of Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr for 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Chestnut blight disease caused by Cryphonectria parasitica is the main phytosanitary problem in the 

chestnut-growing area of Villuercas-Ibores-Jara (west-central Extremadura). The effectiveness of 

hypovirulent isolates in virus transmission has been evaluated to select the most effective 

hypovirulent isolates for successful biological control of chestnut blight in that area. 

Local isolates previously transformed into hypovirulent in laboratory were used as donors. Local 

virulent isolates were chosen as recipients of the hypovirus. All isolates used in the tests were vc type 

EU-11, which is the predominant in the studied area. 

Conversion tests were performed by plate confrontation of virulent and hypovirulent isolates. 

Selected confrontations were also tested on segments of excised stems from dormant and active trees 

of Castanea sativa Miller and 90044 hybrid clon and length and width of the cankers were measured. 

In plate tests, conversion rates varied depending on the interaction hypovirulent donor- virulent 

recipient isolates. In excised stem tests, conversion efficiency varied between isolates when tests were 

performed on stems from active chestnut trees, but differences were not found when stems from 

dormant trees were used. Our results confirm that the interaction between donor and recipient isolates 

is a crucial factor in the success of biological control of C. parasitica. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Após a colheita da castanha (Castanea sativa Mill.), a maior preocupação das unidades de 

processamento é o controlo de agentes de deterioração, incluindo podridões. Atualmente, o fungo 

Gnomoniopsis smithogilvyi, agente causal da podridão castanha, tornou-se o principal causador de 

perdas de castanha em toda a Europa. Os objetivos deste trabalho foram: i) Analisar in vitro a 

atividade de um fungicida biológico comercial e de bactérias isoladas em laboratório no controlo dos 

agentes causais das podridões da castanha, em particular G. smithogilvyi; ii) Identificar a(s) bactéria(s) 

com potencial de controlo; iii) Estudar o modo de ação dos agentes selecionados contra G. 

smithogilvyi. Para tal, foram testados como potenciais agentes de controlo os produtos comerciais 

Serenade® ASO (Bacillus amyloliquefaciens) e Codasil® (solução de silício), e três isolados 

bacterianos. Como controlo positivo foi usado o fungicida Horizon® (Tebuconazol). Verificou-se 

que Serenade® ASO, Horizon® e a bactéria BCA1 tiveram efeito de controlo contra G. smithogilvyi, 

Trichoderma viridescens, Penicillium brevicompactum, Penicillium expansum, Mucor racemous e 

Ciboria batschiana. Codasil® estimulou o crescimento dos fungos. A bactéria BCA1 foi selecionada 

como potencial agente de biocontrolo, e foi identificada por métodos moleculares como B. 

amyloloquefaciens. Estudos sobre o modo de ação de Serenade® ASO e da bactéria BCA1 estão em 

curso. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A doença da tinta do castanheiro (DTC) é uma doença endémica nos soutos portugueses apresentando 

surtos epidémicos cíclicos que causam grande mortalidade. Os Oomicetas, Phytophthora cinnamomi 

e Phytophthora cambivora são os parasitas mais frequentemente associados com a DTC embora 

outras espécies de Phytophthora possam também estar presentes. Os parasitas atacam as raízes e todo 

o seu ciclo de vida ocorre na rizosfera dependendo diretamente das condições de humidade e 

temperatura do solo. Causam podridões radiculares que consequentemente levam à perda total da 

produção e à morte dos castanheiros, inviabilizando ainda a utilização do solo para futura produção 

do castanheiro europeu. Neste trabalho foram pesquisadas as espécies de Phytophthora presentes no 

solo das árvores que apresentam sintomas de DTC. Utilizou-se o método de armadilha biológica que 

confere ao método elevada especificidade e eficácia de deteção. A utilização de discos de folha de 

castanheiro foi muito eficaz na deteção de Phytophthora quando o parasita se encontra ativo no solo. 

O bioensaio baseia-se na maximização das condições de formação e libertação dos zoósporos, o 

inóculo primário no processo de infeção, que permite o posterior crescimento em meio de cultura das 

diferentes espécies de Phytophthora. O método é um teste de deteção positivo e proporciona maior 

sensibilidade de deteção permitindo obter resultados confiáveis e rápidos. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

Com uma área de produção em Portugal de cerca de 51 700 ha, o castanheiro tem grande impacto na 

estrutura sócio-económica das regiões produtoras e do país. Dentre as diversas ameaças que os soutos 

enfrentam atualmente, a doença da tinta, Phytophthora cinnamomi, é uma das mais preocupantes.  

Os compostos fenólicos têm sido alvo de diversos estudos pela sua importância reconhecida na defesa 

das plantas contra pragas e doenças. A sua identificação e quantificação revelam informações 

importantes a respeito da resistência das plantas contra agentes bióticos, nomeadamente à doença da 

tinta. Assim, foi objetivo neste trabalho determinar o teor em compostos fenólicos em extratos foliares 

de porta-enxertos de castanheiro resistentes (ColUTAD, Ca-90, Sc-1, Sc-51 e Sc-55) e um não 

resistente (Sm-904) à doença da tinta, pelo método de HPLC. Observou-se que os compostos 

fenólicos quercetina e ácido cafeico estavam presentes exclusivamente nos porta-enxertos resistentes. 

Desta forma, os resultados sugerem que a presença destes compostos podem ter uma ação importante 

na prevenção e desenvolvimento da P. cinnamomi, demostrando uma vez mais a relevância dos 

compostos fenólicos na mitigação dos ataques de agentes bióticos. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

European Chestnut (Castanea sativa) is one of several tree species that is affected by Phytophthora 

root rot. Disease syndrome include root rot that is evidenced above soil by yellow discoloration of 

leaves, die-back and continuous and severe tree decline. Apoplectic symptoms also occur and tree 

suddenly collapse during hot weather conditions of summer. Phytophthora root rotting of fruit trees 

are frequently treated with fungicides which inhibits the growth of pathogens. For chestnut, in 

Portugal, there is currently no authorized chemical substances for direct control of soilborne 

Phytophthora species. However, strictly avoidance of disease spread is a basic requisite for disease 

management of initially localized spots of infected trees which can be largely improved by direct 

applications of efficient active substances. In this work we focused on the study of direct effects of 

copper, potassium silicate, potassium fosfonate, metalaxil-M and fosetyl-Al on Phytophthora 

mycelial growth to improve IDC therapeutic of localized treatment. Crop management still remains 

the most efficient measure to maintain tree vigor during the long-life span of chestnut trees and 

conservation tillage methods to reduce inoculum potential and waterborne inoculum spread. A 

collective management approach integrating all sanitary measure will be necessary to control IDC in 

chestnut ecosystem. 
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A cultura de castanheiro apresenta uma grande importância económica quer pela qualidade da 

madeira, quer pelo valor do seu fruto, a castanha. Porém, esta cultura é suscetível a algumas pragas e 

doenças, sendo que, uma das suas maiores ameaças é a doença da tinta (Phythophtora cinnamomi), 

acarretando um decréscimo acentuado na produção [1]. Consequentemente, torna-se essencial a 

introdução de porta-enxertos híbridos mais resistentes a este agente, como é o caso do Marsol. Por 

outro lado, no seu ecossistema natural, o castanheiro estabelece associações simbióticas com fungos 

ectomicorrízicos, também designadas por micorrizas, que lhes permite aumentar a capacidade de 

absorção e assimilação de água e nutrientes, aumentam a resistência das plantas ao stress hídrico, a 

condições ambientais desfavoráveis, a compostos tóxicos e a agentes patogénicos [2,3]. 

Adicionalmente, alguns destes fungos produzem estruturas reprodutivas macroscópicas (cogumelos) 

com elevado valor comercial. Deste modo, a promoção da micorrização em plantas nas fases iniciais 

do desenvolvimento apresenta potencial para melhorar o seu desenvolvimento em campo. 

Consequentemente, a produção de micélio em larga escala torna-se essencial, onde a implementação 

de ferramentas estatísticas, como o planeamento fatorial completo, são de extrema importância. 

No presente trabalho, pretendemos estudar a influência de duas variáveis nomeadamente, fonte de 

carbono e nutrientes (sais, vitaminas e aminoácidos), utilizadas em meios de cultura, com o objetivo 

de maximizar a biomassa dos seguintes fungos: Amanitta muscaria, Boletus edulis, Paxillus involutus, 

Pisolithus capsulifer e Pisolithus sp.  

Para Amanitta muscaria e Paxillus involutus obteve-se maiores valores de biomassa para menores 

concentrações de fonte de carbono e maiores de nutrientes 

Por sua vez, Pisolithus capsulifer necessitou de maior concentração de fonte de carbono e menor 

concentração de nutrientes. Boletus edulis e Pisolithus sp. cresceram melhor em concentrações baixa 

e intermédias de ambos os fatores, respetivamente.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

The European chestnut (Castanea sativa Mill.) is a multipurpose species of great socio-economic 

importance in Extremadura. The ink disease, caused by the pathogen Phytophthora cinnamomi -a 

root rot oomycete- is one of the main causes of mortality of chestnuts in this region. At the same time, 

it is well accepted that plant-associated microbes are substantial for the host plant’s fitness, nutrition, 

and health. Thus, this study aims to compare the soil microbiome of symptomatic ink-diseased 

chestnut trees with the soil microbiome of chestnuts from closely-related areas presumably not 

infected by the pathogen (asymptomatic). Soil samples were taken from symptomatic/asymptomatic 

trees in 3 different chestnut orchards during May, July and November 2021. Next-Generation 

Sequencing (NGS) technique (BeCrop® test, BiomeMakers Inc.) was used to identify fungal and 

bacterial communities. In general, fungal and bacteria diversity and community composition did not 

differ between symptomatic and asymptomatic trees. However, this effect was site dependent. The 

geographical location and the season were the most important factors explaining differences in 

community composition of both fungi and bacteria. Our results help to gain knowledge on role of soil 

microorganisms in plant health.  
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RESUMO/ABSTRACT  

 

A cultivar “Martaínha” é o ex-libris do concelho de Trancoso, sendo também, a par da variedade 

Longal, parte identificativa da DOP – Castanha dos Soutos da Lapa. De acordo com o estudo de 

caracterização do setor da castanha no concelho, a cultivar “Martaínha” representa 85% dos soutos 

em Trancoso. 

O material de enxertia é conseguido convencionalmente através do conhecimento empírico dos 

produtores, utilizando a observação visual e a capacidade produtiva das árvores para aferir a qualidade 

do material. Deste processo advêm problemas, como a hibridação da variedade, que a par da 

introdução de novas variedades na região, diluindo a pureza genética. Assim procedeu-se à seleção 

de material vegetal de qualidade, possibilitando a manutenção da qualidade e características da 

cultivar “Martaínha”, de forma a valorizar e diferenciar nos mercados nacionais e internacionais. 

Em 2020, foi instalado um banco de germoplasma para esta cultivar em Trancoso, com cerca de 0,8 

hectares, com 110 plantas, utilizando 3 porta-enxertos híbridos: “Ferosacre|Ca-90”, “ColUTAD” e 

“Marsol”, provenientes de amontoa ou micropropagação in vitro, para comparação. Após avaliação, 

foram recolhidas e enxertadas 6 genótipos da cv. “Martaínha”, 2 genótipos da cv. “Longal” e 1 

genótipo da cv. “Carreiró”.  
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