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Introdução
Desde a colheita até à chegada ao consumidor, a castanha pode ter de permanecer alguns dias, armazenada em
contentores, antes de entrar na linha de processamento, após ser rececionada nas unidades de
comercialização/transformação. Aqui é feita a limpeza, calibração, desinfestação e embalamento, podendo depois ter
de aguardar até à sua comercialização em câmaras de frio com condições controladas, no caso da castanha para
consumo em fresco. Ao longo deste processo a castanha sofre depreciação gradual, sendo frequente ocorrer uma
Objectivos
diferença considerável no seu aspeto entre o momento da colheita no souto e o da aquisição pelo consumidor.
1. Melhorar a preservação da qualidade da castanha entre o souto e o consumidor.
2. Promover outras formas de apresentação da castanha para o consumo em espécie, como a castanha fumada e
a castanha macia, ou na forma de farinha, que permitam o aparecimento em maior escala no mercado de outros
produtos transformados derivados destes, como é o caso do pão, das bolachas, da cerveja, etc.

Plano de Ação
1 Identificação das principais perdas em termos comerciais.
2 Melhorar a qualidade da castanha à entrada da fábrica e condições de conservação.
2.1 Melhoria dos procedimentos de colheita de castanha no souto
2.2 Melhoria das condições de desinfestação da castanha.
2.3 Controlo da podridão da castanha em armazém
2.4 Estudo das propriedades de transporte de águas das principais variedades (5) produzidas em cada região.
2.5 Estudo da viabilidade de aplicação de películas a fim de limitar a perda de água

3 Melhoria das condições de acondicionamento e comercialização da castanha, permitindo que esta chegue ao
consumidor nas melhores condições e durante um período maior.
3.1 Testar vários tipos de embalagens (tanto as utilizadas atualmente como embalagens alternativas, bem como a utilização de
atmosferas modificadas) e de processos de embalamento, analisando os seus efeitos ao nível das características físico-químicas e
sensoriais das castanhas, de modo a manter as suas características originais durante o período de conservação.

4 Conceção e promoção formas alternativas de consumo da castanha em espécie
4.1 Novas formas de consumo de castanha
4.2 Melhoramento da tecnologia de produção de farinha de castanha

5 Consolidação e análise financeira das soluções propostas

