
OS CASTANHEIROS
Conhecer e proteger um capital natural local 



O castanheiro e a produção de castanha têm uma longa
tradição no território do Sabugal

Concelho do Sabugal

 540 hectares

 238 produtores de castanha 

O castanheiro é um ativo natural com importância histórica e com um forte valor económico, cultural e 
ambiental que merece ser protegido e valorizado. 

A distribuição do castanheiro no Concelho do Sabugal



ENEA2020 - Valorizar o Território

O projecto propôs um programa experimental e inovador de
educação ambiental para os técnicos da Câmara Municipal
do Sabugal, para os produtores de castanha do Concelho e
para alunos do ensino secundário.

Este projeto foi desenvolvido numa região onde a agricultura e a
silvicultura se encontram na base da economia local. 

O projeto
 

“A palavra aos castanheiros. Educar para os conhecer, proteger e monitorizar 
através da tecnologia IoT* ”

*Internet das Coisas



O foco do projeto centra-se nos castanheiros.

Serão as árvores a comunicar o seu estado fitossanitário graças aos sensores 
Tree Talker baseados em IoT.

Instalação de:

10 sensores nos Fóios
+

10 sensores no Soito 

Os sensores analisam:

 Consumo de água das árvores (via fluxo de seiva);
 Crescimento da biomassa (diâmetro do tronco);
 Humidade e temperatura do ar;
 Radiação solar absorvida;
 Estado de saúde das folhas através de índices
 espectrais (reflexão da luz). 

Pretende-se, ainda, testar os sensores TreeTalker
como uma potencial nova ferramenta de alerta
precoce a ser utilizada na deteção de doenças.



O capital natural corresponde à totalidade dos recursos naturais do planeta que proporcionam benefícios às 
pessoas.

Exemplos:

 O ar que respiramos;
 A água que bebemos;
 Os alimentos que ingerimos;
 A biodiversidade que mantém os ecossistemas saudáveis;
 As florestas que absorvem carbono da atmosfera e regulam o clima.

Todos estes aspetos são provenientes da natureza e são também
conhecidos como serviços ecossistémicos dos quais a sociedade
humana usufrui.

Assim, é necessário adotar uma gestão eficiente, racional e sustentável deste capital natural
de modo a permitir que continue a fornecer os seus serviços no longo prazo.

 

Capital Natural



Formação e preservação do solo, regulação do ciclo hidrológico, aumento do teor de matéria orgânica no solo e 
sequestro de carbono.

Serviços ecossistémicos prestados pelo castanheiro



Fornecimento de alimentos e de matéria-prima.

Serviços ecossistémicos prestados pelo castanheiro



 Conservação da biodiversidade;
 Interesse estético, educacional e cultural;
 Parte integrante da paisagem;
 Coadjuva na identidade regional dos habitantes, 

sustentando diversas tradições.

Serviços ecossistémicos prestados pelo castanheiro

Implicações importantes na economia da região e deverá
sustentear o investimento na manutenção e na instalação
de novos soutos.



Por exemplo:

 Proteger o solo;

 Utilizar material vegetativo de origem certificada;

 Aplicar os tratamentos adequados contra as pragas e doenças;

 Efetuar podas adequadas e proteger os cortes com produto cicatrizante;

 Manter a cobertura vegetal do solo;

 Promover a biodiversidade.

Boas práticas agrícolas para uma gestão sustentável dos soutos
Um ambiente saudável constitui para os agricultores a base imprescindível para assegurar uma boa produção 
e rendimento.

O caminho para manter um ambiente saudável é através da aplicação de boas práticas agrícolas.



 Pragas e doenças;

 Incêndios;

 Alterações climáticas;

 Abandono.

 

As ameaças do castanheiro



Neste contexto particular, o castanheiro depara-se com vários desafios
fitossanitários, como por exemplo:

 Vespa das galhas do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus)

 Doença da tinta do castanheiro (Phytophthora cinnamomi)

 Cancro do castanheiro (Cryphonectria parasitica)

Torna-se, por isso, fundamental encontrar soluções que permitam detetar a
presença de doenças com antecedência de modo a que sejam tomadas
medidas com vista a reduzir o impacto económico e social que estas possam causar.

As ameaças do castanheiro



Os castanheiros são organismos vivos que reagem às alterações climáticas e à atividade humana. 
Enquanto produtores, poderão agir diretamente na valorização e proteção do castanheiro.

Como:

 Aplicar os tratamentos adequados; 

 Contribuir para a preservação da biodiversidade;

 Adotar planos de gestão ambientalmente corretos e sustentáveis.

No que toca à tecnologia IoT, esta pode ser um auxílio para a
deteção de alterações no estado fitossanitário das árvores e para
o apoio na tomada de decisão com vista a proteger este recurso natural.

Conclusão



Muito obrigado pela vossa atenção! 
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