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Objetivos visados
1. Comparar o comportamento do conjunto das variedades recomendadas para
cada DOP em locais com condições climáticas diferentes;
2. Monitorizar a evolução dos solos onde serão feitas as plantações, dada a
dependência das suas características físico-químicas e biológicas com as
condições meteorológicas e climáticas, nomeadamente da temperatura e
precipitação;
3. Implementar o sistema de monitorização climática ClimCast que permitirá
recolher informação detalhada em cada SD e melhorar o conhecimento da
relação entre as condições meteorológicas e o castanheiro;

Objetivos visados
1. Identificar as variáveis meteorológicas, índices de deteção remota e
outros parâmetros (e.g., índices de seca) com maior potencial
preditivo da produtividade da castanha em Portugal;
2. Caracterizar climaticamente as regiões DOP, nas condições atuais e de
clima futuro para permitir selecionar a melhor variedade/porta
enxerto para cada situação edafoclimatica;
3. Mapear as regiões produtoras e potencialmente produtoras de
castanha em função das suas características climáticas e consequente
aptidão para a produção de castanha, criando uma graduação da
situação de risco da cultura;

Objetivos visados
1. Desenvolver modelos climáticos de produtividade e carta de produção
potencial da castanha em Portugal;
2. Produzir um manual de boas práticas de cultura da castanha, no
contexto de alterações climáticas, destinado aos produtores deste
sector.

Principais fases do plano de ação e
contributos de cada parceiro
O plano de ação divide-se em

4 eixos:

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedades
Neste eixo, pretende-se avaliar e comparar o grau de plasticidade das
principais variedades cultivadas em cada região em situações
climaticamente contrastantes definidas por diferentes altitudes. A
instalação das SD é importante para colocar todas as variedades
recomendadas para cada região em condições de comparabilidade, uma
vez que muito dificilmente isso seria possível de fazer em soutos já
instalados.

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos SD
Instalação de 6 SD (área de 5000 m2) segundo um gradiente de altitude, em
locais climaticamente contrastantes: Padrela-Valpaços (1050m asl), Penela
da Beira-Penedono (950 m asl), Nunes-Vinhais (684 m asl), Curros- Valpaços
(550 m asl), Porto de Espada-Marvão (200 m asl) e Facha-Ponte de Lima (80
m asl), para melhor poderem ser simuladas as alterações climáticas. A estes
juntar-se-á o SD existente no Campus da UTAD- Vila Real (450 m asl)
contendo as principais variedades das DOP’s (já genotipadas).

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos
SD
Em curso.
Plantações realizadas em
2018

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos SD
O porta-enxerto igual em todos os SD

Produzido por amontoa

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos SD

SD Penela da Beira-Penedono
(Coopenela/IPV)

SD Parada - Bragança(Sortegel/IPB)
SD Facha- Ponte de Lima
(AFL/IPVC)

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos SD

SD Nunes- Vinhais (Arborea/IPB)

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 1 – Instalação dos SD
Em cada SD são colocados castanheiros das variedades usadas em cada uma das
principais regiões:
Na DOP Terra Fria (Longal e Boaventura),
DOP Padrela (Judia, Negral e Cota),
DOP Soutos da Lapa (Martaínha),
DOP Marvão/Portalegre (Colarinha e Bária)
Minho (Amarelal).
Galiza (Parede)
Pilonga (Andaluzia)
9 variedades x 8 plantas= 64 plantas (quinquôncio 8x8m → EL= 7m→ 75
plantas)

Banco Germoplasma da UTAD – 25 anos

2018

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 2 – Avaliação do crescimento das plantas
Avaliação e comparação (anual, em novembro) do grau de vigor de cada par
variedade/porta-enxerto em cada SD e monitorização da entrada em produção,
quantidade de castanha produzida e os estados fenológicos.

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 2 – Avaliação do crescimento das plantas
Avaliação do grau de pegamento dos porta-enxertos

Nº Plantas Inicial
AfloDounorte
Afloreslima
AguiarFloresta
Arborea
Castania/Sortegel
Coopenela
Municipio de Marvão
* A plantar em 2018/2019

*
97
99
99
100
99
*

Nº de Plantas Mortas Pegamento (%)
92
82
50
56
33

8,2
18,2
50,5
56,0
33,3

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 3 – Avaliação do estado ecofisiológico das plantas
Avaliação (anual, em junho) da produtividade fotossintética, relações hídricas,
indicadores de stress (fluorescência das clorofilas e a temperatura foliar), os
nutrientes minerais e a composição lipídica das membranas cloroplásticas
(resiliência térmica das plantas).

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 4 – Avaliação da qualidade dos frutos
Estudos biométricos para avaliar o calibre, textura, cor, densidade, composição
química (açúcares totais, amido, açúcares solúveis, proteína, lípidos, fibras e
cinzas) das castanhas e perspetivar as suas aptidões para consumo em fresco ou
transformação.

Eixo 1 – Estudo do grau de plasticidade de variedade
Fase 5- Monitorização da fertilidade dos solos nos SD
Avaliação da composição físico-química do solo, características do coberto
vegetal espontâneo desenvolvido, a capacidade de sequestro do carbono e
níveis de água do solo.

Fase 6 – Monitorização do estado sanitário das plantas
Monitorização das principais doenças (doença da tinta e doença do cancro
cortical) e das pragas (vespa das galhas do castanheiro) que afetam as
árvores bem como a presença das podridões e pragas (bichado) dos fruto.

Eixo 2- Monitorização comparativa dos estados fenológicos
das variedades portuguesas.
Tarefa realizada anualmente no campo de coleção de variedades portuguesas
existente no Campus da UTAD em Vila Real (zona de baixa altitude).
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Eixo 3 – Influência da variabilidade & alterações climáticas no
castanheiro
Fase 1 – Monitorização climática
Instalação das estações meteorológicas em cada SD que permitirão recolher
valores das variáveis necessárias com amostragem adequada a disponibilizar
numa plataforma dedicada;

Preparação das bases de dados meteorológicos (i) observados em estações e
interpoladas em rede, (ii) simulados por modelos regionais para diferentes
cenários de clima presente e futuro, (iii) índices de deteção remota e (iv) de
seca.

Eixo 3 – Influência da variabilidade & alterações climáticas no
castanheiro
Fase 1 – Monitorização climática

Eixo 3 – Influência da variabilidade & alterações climáticas no
castanheiro
Fase 2 – Meteorologia, clima e castanheiro
(i) a identificação das variáveis e parâmetros meteorológicos com maior potencial
preditivo da produtividade da castanha;

(ii) a caracterização climática das regiões DOP, nas condições atuais e de clima
futuro. Os resultados obtidos serão utilizadas, respetivamente, na tarefa
seguinte e para selecionar a melhor variedade/porta enxerto para cada
situação edafoclimática.

Eixo 3 – Influência da variabilidade & alterações climáticas no
castanheiro
Fase 3 – Cartografia climática do castanheiro
(i) mapas das regiões com condições de clima atual e futuro favoráveis à produção
da castanha;
(ii) modelo da produtividade da castanha;

(iii) carta de produção potencial da castanha para diferentes cenários de clima
futuro.

Eixo 4- Divulgação de Resultados
As atividades de divulgação resultados incluem:
Dias abertos – anuais, em cada região, com sessões técnicas teóricas e para
proporcionar aos participantes uma observação in loco dos resultados;
Artigos técnicos e científicos – publicação de 5 artigos em revistas nacionais de
divulgação técnica e 4 artigos em revistas científicos indexadas;
Encontro Europeu da Castanha (http://www.eurochestnut.com) a realizar em
Portugal em 2019;
Teses e livros – Produção de cerca de 20 teses de mestrado, um manual técnico
e um filme

Eixo 5- Gestão ClimCast
1ª reunião geral – 13 janeiro 2018, UTAD

Eixo 5- Gestão ClimCast
2ª reunião geral – 13 janeiro 2018, IPV

