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Objetivo geral

Diminuir as perdas comerciais da castanha 
entre o souto e o consumidor



Objetivos visados

1. Melhorar o processo de colheita mecânica da castanha.

2. Melhorar a conservação da castanha no operador.

3. Novas formas de apresentação da castanha para o consumo em
espécie.



Lista de Parceiros
1. - REFCAST Associação Portuguesa da Castanha (Líder)
2. - ASSOCIAÇÃO FLORESTAL E AMBIENTAL DE VILA POUCA DE AGUIAR
3. - GEOSIL Empreendimentos Agro-Silvícolas, SA
4. - COOPERATIVA AGRICOLA DE PENELA DA BEIRA CRL
5. - UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO
6. - UNIVERSIDADE DO PORTO
7. - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
8. - INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU
9. - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS AGRICULTORES DAS TERRAS DE MONTENEGRO
10. - ESPAÇO VISUAL Consultores de Engenharia Agronómica, LDA
11. - AGROMONTENEGRO, LD
12. - SORTEGEL Produtos Congelados, SA

Colaborador externo: José Posada,  empresa Marron Glacé, Ourense



1 Identificação das principais perdas em termos
comerciais

• Levantamento dos principais defeitos associados ao processo de
colheita, transporte, processamento, armazenamento e
comercialização.



1 Aplicação de um inquérito a produtores e
grossistas



2. Impacto Económico das perdas
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Produção Comercialização

Apanha Calibre 
Pequeno 
e refugo

Podridões Perda de 
Água

Aspeto Embalamento Comercialização

PERDAS



2. Impacto Económico das perdas
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Apanha Calibre 
Pequeno 
e refugo

Podridões Perda 
de 
Água

Aspeto Embalamento Comercialização

IMPACTO

Souto 
1.000kg
3€

Consumidor
600kg
6€



2- Melhorar a colheita da castanha

Aquisição de 3 máquinas para apanha de
castanha
1 – DOP Castanha da Terra Fria

1- DOP Castanha da Padrela

1- DOP Castanha dos Soutos da Lapa

Monchiero 498



2.2 Aplicação de Altas Frequências para
controlo do bichado e podridões fúngicas.

Desenvolver e testar um processo não térmico, baseado na aplicação de campo
elétrico pulsado em alta frequência capaz de provocar mudanças irreversíveis
na microestrutura e membranas celulares dos organismos vivos.



2.3 Controlo da podridão da castanha em
armazém
Após a receção da castanha nas unidades de processamento, esta é
colocada em palotes até ser processada. Devido à humidade e aos
fungos presentes nas castanhas, facilmente ocorre um aumento de
temperatura levando à fermentação e podridão da castanha. Pretende-
se analisar este problema e desenvolver um procedimento para o
minimizar.



2.3 Controlo da podridão da castanha em
armazém
2.3 Controlo da podridão da castanha em armazém

• Testar as condições de arejamento das palotes. O ensaio decorrerá 
em condições reais, nas instalações da fábrica.



2.3 Controlo da podridão da castanha em
armazém

• Avaliação da carga fúngica nas castanhas no local de receção 
(antes do tratamento) e no local de armazenamento 
(armazém e câmara frigorífica). 
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4. Inoculação de castanhas, com e sem podridões

Inoculação 10 castanhas (sem sinais de danos ou infectadas)



4. Inoculação de castanhas, com e sem podridões
sem podridões com podridões



2.3 Controlo da podridão da castanha em
armazém

• Testar dois produtos anti-fúngicos: dióxido de cloro e Huwa-
san 50 (Solução de peróxido de hidrógeno activado e 
estabilizado)



2.3 Controlo da podridão da castanha em
armazém

• Testar efeito da radiação UV – Serão colhidas amostras dos 
lotes de castanhas para trazer para o laboratório onde serão 
submetidos a radiações UV. 



2.4 Estudo das propriedades de transporte de
águas das principais variedades (5) produzidas em
cada região.

1. é essencial para a definição das condições ótimas de
armazenamento e de transformação.

2. criação de uma base de dados com as propriedades de
transporte de águas das principais variedades de castanha.



2.5 Estudo da viabilidade de aplicação de
películas a fim de limitar a perda de água
A perda de água após a colheita é um dos principais problemas que
afeta a qualidade e capacidade de conservação das castanhas em
fresco. A aplicação de películas com permeabilidade reduzida ao
vapor de água



2.5 Estudo da viabilidade de aplicação de
películas a fim de limitar a perda de água
Testar:

• a parafina, a cera de abelha, a cera de Carnauba, o Shellac e 
o SempreFresh

• o quitosano, o alginato e o concentrado de proteína de soro



Tarefa 2.4.2 – Estudo da viabilidade de aplicação de revestimentos
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3 Melhoria das condições de embalagem

3.1 Testar outros tipos de embalagens (tanto as utilizadas
atualmente como embalagens alternativas, bem como a
utilização de atmosferas modificadas) e de processos de
embalamento.



Tarefa 3.1 – Testar vários 
tipos de embalagens
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4.1 Novas formas de consumo de castanha

• castanha macia, castanha liofilizada, puras ou com a junção de 
extratos da planta salicórnia, de forma a adquirirem o sabor salgado 
sem adição de NaCl. 

• confeção de castanha inteira caramelizada com mel da região 
(incluindo sal verde em pó), acompanhada de Salicórnia inteira 
desidratada. 



Castanha desidratada com salicórnia

Salicórnia
Salicornia ramosíssima



Fase 4.2- Melhoramento da tecnologia de 
produção de farinha de castanha

• Desenvolvimento de um processo, envolvendo a secagem e a 
moagem com possibilidade de ser facilmente transponíveis 
para o setor. 

• As farinhas resultantes serão analisadas do ponto de vista 
reológico, sensorial e de composição química. 



5- Consolidação e análise financeira das
soluções propostas
5- Consolidação e análise financeira das soluções propostas

Análise de todos os resultados laboratoriais, envolvendo todos
os parceiros, e proceder-se-á à escolha dos processos para
aplicação a uma escala piloto.



Ensaios em planta piloto

6 De forma a permitir a transferência de inovação para o sector
empresarial e inerente avaliação dos resultados.



6- Divulgação de resultados
• Fase 6.1- Página web

• Fase 6.2- Facebook

• Fase 6.3- Workshops sobre a fase pós-colheita da castanha

• Fase 6.4- Produção de artigos científicos

• Fase 6.5- Produção de artigos técnicos 

• Fase 6.6- Participação no X Encontro Europeu da Castanha

• Fase 6.7- Participação no III Congresso Nacional da Castanha

• Fase 6.8- Orientação de teses de mestrado

• Fase 6.9- Produção de um manual técnico

• Fase 6.10- Produção de um filme

• Fase 6.11- Jornada de Encerramento



Obrigado


