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Introdução
Duas plantas totalmente distintas em termos botânicos mas
que, no entanto, apresentam diversas semelhanças em termos históricos e de cultivo que as aproximam. Assim são o
medronheiro e a alfarrobeira.
Ambas têm convivido connosco ao longo de séculos, mas
largamente ignoradas na maior parte do território, com exceção da região do Algarve onde sempre se fez uso, tanto de
uma quanto de outra, e de alguns outros usos pontuais pelo
país. No caso da alfarrobeira, tal deve-se em grande parte à
sua distribuição natural que não lhe permite chegar às zonas
mais frias do país, mas este argumento não se pode aplicar
ao medronheiro.
Ambas as plantas são de folha perene, de crescimento relativamente lento e que ocorrem naturalmente em Portugal. São
resistentes a doenças, bem adaptadas ao nosso clima, com
frutos comestíveis e com propriedades interessantes para a
indústria.
O crescente declínio das explorações florestais feitas em
Portugal, com sucessivos insucessos e elevados riscos
para o ambiente e populações, tais como as plantações de
pinheiro-manso mal adaptadas, os problemas sanitários

6

7

do pinheiro-bravo, os riscos de incêndio das explorações
monoculturais de larga escala e compassos apertados de
eucaliptos e pinheiros, a elevada mortalidade na instalação
de sobreiros e azinheiras aliadas à ausência dos proprietários
das explorações, tem levado a uma crescente procura de
alternativas e soluções para a floresta portuguesa.
Sem dúvida que estas duas culturas beneficiaram muito
desta situação, sendo cada vez mais usadas quer como plantas de suporte em povoamentos mistos, quer como plantas
produtivas em sistemas agrícolas, florestais e agroflorestais.
Por outro lado, na agricultura, os mercados têm procurado
produtos alternativos, saudáveis e biológicos. Também aqui
o medronho, com os seus compostos antioxidantes, ou a
alfarroba rica em fibras e fonte de espessante natural, são
alternativas cada vez mais exploradas.

referir que não se encontram ambas em igualdade no que diz
respeito à informação produzida a nível nacional, havendo
um claro investimento superior no conhecimento e desenvolvimento de técnicas culturais para o medronheiro.
Ainda assim, a informação sobre técnicas culturais para
ambas as espécies, em abordagens que poderemos classificar como tipicamente agrícolas ou tipicamente florestais, é
significativa e tem vindo a aumentar.
Para este manual iremos fazer uma abordagem ligeiramente
diferente das recomendações mais frequentemente difundidas e um resumo das principais técnicas culturais compatíveis com uma produção biológica, com a conservação dos
solos bem como das mais recentes experiências e resultados.

A estes, juntam-se a procura e a promoção dos produtos locais e tradicionais, dos quais a famosa aguardente de medronho é um excelente exemplo, sendo de considerar o trabalho
realizado por associações, municípios e outras entidades na
promoção e apoio à produção destes produtos.
Apesar das semelhanças e da idêntica tendência para o aumento de áreas cultivadas com estas duas espécies, importa
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1 • As Espécies

I • O Medronheiro
O medronheiro, por vezes também conhecido como ervedeiro, êrvedo ou meródio e cujo nome científico é Arbutus unedo
L., pertence à família das Ericáceas, que inclui outras espécies
autóctones como as torgas ou queirogas, as camarinhas, as
urzes, os rododendros e os arandos ou mirtilos.
Em termos de tipo biológico, trata-se de um megafanerófito,
um arbusto de grande porte que pode chegar aos 12m de altura. A copa tem forma arredondada ou oval, bastante densa.

© Equipa da ESAC
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O tronco e os ramos são tortuosos com um ritidoma (casca)
castanho-avermelhado ou castanho-acinzentado, delgado,
gretado, escamoso e caduco em pequenas tiras que se desprendem com facilidade nas plantas mais velhas.
As folhas são persistentes,
simples, alternas, elípticas a
lanceoladas, com margem
serrilhada e pecíolo curto,
com 5 a 10cm de comprimento e de aspeto ceroso na
página superior (com a exceção da base, são glabras).
A floração ocorre de outubro
a fevereiro. As flores são hermafroditas, pequenas, com
um cálice curto e corola gamopétala, com as pétalas
unidas, urceolada (em forma
de campainha), esverdeada, branca ou rosada, reunidas em panículas terminais e
pendentes. Cada flor tem 10
estames inseridos num disco
abaixo do ovário.
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II • A Alfarrobeira
A alfarrobeira, por vezes também conhecida como figueira-do-egito (nome em desuso) e cujo nome científico é Ceratonia siliqua L., pertence à família das fabáceas, outrora conhecida como a família das leguminosas e que inclui outras
espécies autóctones como giestas, trevos, tojos, alfavacas,
tremoços, ervilhas entre muitas outras.

© Lucarelli

Em termos de tipo biológico, trata-se de um megafanerófito,
um arbusto de grande porte que pode chegar aos 20m de
altura, embora seja muito raro chegar a estas dimensões. A
copa tem forma arredondada ou oval, bastante densa.

O fruto, ao qual se chama medronho, é uma baga comestível que tem um sabor muito agradável quando madura,
geralmente até 2 ou 3cm de diâmetro, globoso e laranja
avermelhado ou vermelho quando maduros, com sementes
pequenas, angulares e castanhas.
A maturação dos frutos ocorre no outono do ano procedente,
coincidindo assim a floração e a maturação dos frutos do ano
anterior, conferindo a esta espécie um valor ornamental. Nas
suas cores podemos encontrar o verde brilhante das folhas, o
branco das flores e os frutos que são inicialmente amarelos,
tornando-se vermelhos com a sua maturação.
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O tronco é castanho a acinzentado, irregular com ritidoma
liso e algumas saliências.
As folhas são persistentes, alternas, compostas e paripinuladas (com um número par de pínulas ou folíolos), com
comprimento variável entre 4 a 20cm, formadas por 2 a 10
folíolos obovados a elíticos, inteiros, de margem ondulada
e coriáceos verdes-escuros e lustrosos na página superior, e
verdes mais claros na página inferior, cada um com 4 a 6cm
de comprimento.
A floração ocorre entre agosto e novembro e, embora seja
mais frequentemente dioica, esta é uma espécie muito variável em termos de sistema sexual e algo difícil de sistematizar.
Pode ser dioica com indivíduos masculinos ou femininos,
monoica com flores masculinas e femininas na mesma
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planta, polígama com flores
hermafroditas e outras unissexuadas ou hermafrodita
com flores hermafroditas. As
flores são muito pequenas,
imperfeitas, sem pétalas,
reunidas em cachos axilares
que nascem nos troncos e
© Krzysztof Golik
ramos. As masculinas com 5
estames e as femininas com um estigma grosso. Cada inflorescência pode ter entre 7 a mais de 100 flores.
O fruto, chamado alfarroba, é uma vagem com cerca de 10
a 25cm de comprimento, carnuda e pendente, indeiscente
(que mantém as sementes no interior após a maturação) e
que quando amadurece se torna castanha-escura ou ligeiramente violácea. Possui no seu interior 10 a 16 sementes.
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2 • Preferências
Edafoclimáticas
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I • Medronheiro
É uma espécie mediterrâneo-atlântica que aparece consociada às Quercíneas, particularmente ao sobreiro e à azinheira,
ocorrendo em azinhais, sobreirais e bosques mistos, nos
montados e em zonas de matos resultantes da sua degradação. Também em ravinas e barrancos e, por vezes, em pinhais,
zonas de costa e eucaliptais.
Tem uma ampla aptidão climática mas não tolera bem os verões demasiado secos nem precipitações abaixo dos 500mm
ou acima dos 1400mm. Está normalmente excluído das altitudes mais elevadas com períodos de geada mais frequentes
e prolongados, embora possa chegar aos 1200m de altitude.
Com humidade no solo,
prefere uma exposição a
plena luz, mas dá-se igualmente bem em condições de
ensombramento.
Consegue sobreviver a solos
esqueléticos, tanto ácidos
como calcários e de baixa
fertilidade. Apesar disso,
prefere solos mais profundos e pouco compactos,

20

vegetando melhor em solos de profundidade moderada e
com alguma humidade tanto em solos derivados de rochas
siliciosas (xistos, granitos, grauvaques, arenitos, areias) como
de origem calcária.

II • Alfarrobeira
As alfarrobeiras são árvores espontâneas ou subespontâneas
em matagais esclerófilos mediterrânicos, maioritariamente
com solos básicos e pedregosos. No entanto, crescem também em solos arenosos ou argilosos e toleram uma elevada
salinidade. Encontram-se em regiões de clima quente e inverno ameno e são intolerantes
ao alagamento.
Crescem em habitats com
pluviosidade escassa, conseguindo frutificar com
uma precipitação anual de
350mm. Sendo uma espécie
altamente resistente à seca,
a alfarrobeira está bem adaptada às condições edafoclimáticas da região Mediterrânica e suporta temperaturas
elevadas.
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3 • Associações
©
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I • Relações Radiculares

II • Medronheiro

As plantas estabelecem relações mutualistas ou mesmo simbióticas com diversos organismos, sendo particularmente
interessantes as relações radiculares com fungos e bactérias.

O medronheiro estabelece simbiose com uma grande variedade de fungos micorrízicos. Em condições naturais aparecem associados a várias espécies de Laccaria, Russula, Cortinarius, Inocybe e Hebeloma. Em laboratório conseguiu-se
inocular também Lactarius deliciosus, Pisolithus arhizus e
Tuber borchii. Têm sido realizados diversos estudos e ensaios
no uso de fungos micorrízicos produtores de cogumelos comestíveis como uma forma de adicionar valor à exploração.

É importante a noção de que os organismos do solo estabelecem relações complexas, têm ciclos muito variáveis e em
cada momento encontram equilíbrio dinâmico. Qualquer
alteração do solo, implica necessariamente uma readaptação destes organismos a novas condições com consequente
novo equilíbrio.
As micorrizas são estruturas resultantes da associação mutualista ou simbiótica entre algumas espécies de fungos e
plantas. As plantas micorrizadas beneficiam de uma melhor
nutrição, um sistema radicular mais eficaz, um maior volume
de terra explorado pelas raízes e hifas de fungos e uma maior
tolerância a stresses bióticos e abióticos. No entanto, não é
direto que por realizarmos uma inoculação, esta seja a prevalente após estabelecido novo equilíbrio entre a planta, o
fungo inoculado e as populações já existentes no solo.
Em todo o caso, é fundamental a compreensão que uma
maior diversidade e complexidade na composição da flora e
fauna do solo são benéficas para aumentar a resistência das
plantas a alterações das condições ambientais e a doenças.
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III • Alfarrobeira
No caso da alfarrobeira, o estudo dos organismos associados
a esta espécie é ainda muito insipiente, mas as indicações
dos estudos realizados são para que as plantas inoculadas
com fungos micorrízicos apresentem maior vigor e resistência, especialmente nas fases iniciais de crescimento. Por ser
uma leguminosa, é também frequentemente apontada como
fixadora de azoto atmosférico, mas a bibliografia e os ensaios
feitos não são totalmente esclarecedores com resultados
positivos em laboratório mas sem provas de campo que sustentem esta hipótese.
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4 • Plantação
©
26Equipa da ESAC

27

I • Regras Gerais
Para uma plantação bem-sucedida, é necessário conhecer
bem o local da plantação, incluindo o solo e o clima, e ter
bem definido o objetivo da plantação. De acordo com o objetivo definido, podemos tomar opções diferentes na altura de
realizar a plantação. Estas duas plantas têm sido cultivadas,
especialmente na última década, quer como pomares para
fruto, quer em povoamentos florestais com inúmeras variantes em cada um dos sistemas.
Algumas regras básicas são comuns às duas culturas e devem
ser ponderadas quando se faz um planeamento da plantação. Se é certo que não podemos controlar o clima, também
é certo, por um lado, que podemos até certo ponto controlar o solo e, por outro, que lidamos com plantas muito bem
adaptadas.
Em relação ao solo, há que ter sempre em atenção que este
é a base da produção e que é um sistema vivo. As nossas intervenções no solo devem ser sempre no sentido de trazer
mais-valia e não de colocar em risco a sua estrutura, vida ou
composição. As mobilizações devem reduzir-se ao mínimo
indispensável para evitar a destruturação, a erosão e para
promover a vida no solo.
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Importa aqui perceber o conceito de solo, que se pode definir como a camada superior da crosta terrestre formada por
partículas minerais, orgânicas, água, ar e organismos vivos. O
solo constitui a interface entre a terra, o ar e a água e aloja a
maior parte da biosfera. Possui importantes funções como o
armazenamento e infiltração da água que cai na superfície,
a disponibilização de iões e moléculas e suporte físico para
a vida terrestre, incluindo as plantas e toda a fauna do solo,
sendo assim um componente fundamental para o desenvolvimento dos diversos ecossistemas.
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Nos sistemas de agricultura convencional e especialmente
em povoamentos florestais, são feitas ripagens, gradagens e
armações do terreno com recurso a maquinaria pesada na
preparação do terreno para a plantação. Apesar da diversa
bibliografia a suportar este tipo de abordagem é fácil compreender que, mesmo que numa fase inicial estas operações
facilitem a penetração das raízes, a médio prazo têm efeitos
graves na estrutura, nos organismos e na água do solo.

Outro conceito relevante é o de estrutura do solo. Esta pode
ser definida como a agregação das partículas primárias do
solo em unidades estruturais compostas, separadas entre si
por superfícies de fraqueza. Quanto mais complexos os agregados formados melhor, pois estes agregados retêm gases,
matéria orgânica, nutrientes e água, que por sua vez disponibilizam à fauna e flora do solo, incluindo às raízes das plantas. Os agregados são formados por processos físicos (como
a desidratação, por exemplo), químicos (ligações em cristais
de argilas) ou biológicos (raízes, hifas, etc.).

Tendo em vista o âmbito deste manual, desaconselhamos
assim as operações de ripagem e gradagem na preparação
dos terrenos. Qualquer uma destas culturas está perfeitamente adaptada à maioria dos nossos solos e ao nosso clima, pelo que perturbações profundas no solo, destruindo a
sua estrutura, expondo-o a variações bruscas de humidade
e temperatura bem como aos ventos, sol e chuvas (os principais agentes de erosão), dificilmente podem ser justificadas.

Quando um solo perde a sua estrutura, a sua capacidade de
retenção de nutrientes diminui, os organismos do solo são
negativamente afetados e promove-se uma uniformização do
solo sem resistência aos fatores de mineralização e erosão.
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As ripagens são frequentemente usadas ou apontadas como
forma de “criar” solo, por desagregarem o solo mais compactado ou as rochas mais friáveis. Poderão ser necessárias apenas nos casos em que a abertura de covas é impossibilitada
pelo terreno, pelo excessivo grau de compactação ou por ser
pouco profundo, mas assente num substrato rochoso bastante meteorizado e desagregável em frações de pequena dimensão. Nestes casos, a ripagem permite aumentar a profundidade e o volume de solo útil para as raízes, pelo menos nos
estados iniciais de desenvolvimento. Como desvantagens,
além de ser uma operação dispendiosa, provoca muita compactação no terreno adjacente, fator de particular relevância

em terrenos com maiores teores em argila, uma vez que tem
que ser realizada com um trator de rastos. Também o solo
fica mais suscetível à erosão e a porção mobilizada é muito
superior à que as raízes das plantas irão usar durante os primeiros anos. A realizar, que não seja demasiado profunda e
evitar as ripagens cruzadas. Em solos pedregosos, o dente do
ripper deve estar o mais perpendicular possível ao solo para
evitar uma excessiva subida de pedras.
A operação de vala e cômoro tem também sido utilizada
como forma de facultar solo à planta aquando da instalação,
de promover a infiltração e de reduzir a erosão. Apesar destes
argumentos, alertamos para as desvantagens deste tipo de
preparação. Sendo verdade que a vala acumula água que
permanece (pelo menos de forma evidente) mais tempo no
solo, também é verdade que o solo elevado em cômoro fica
mais exposto ao vento e/ou ao sol criando assim, por um
lado, uma zona de maior encharcamento na vala mas uma
maior desidratação no cômoro. Os efeitos deste desequilíbrio
são discutíveis e o desnível provoca frequentemente o surgimento de raízes à superfície, o que obriga a um “derrube” do
cômoro para evitar o stress da planta, adicionando mais uma
mobilização ao terreno.
Assim recomendamos, sempre que possível, que a plantação
seja realizada à cova, com a abertura de covas até 50cm utilizando preferencialmente uma broca não acoplada a trator
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ou uma pequena máquina escavadora. Nestas covas deverá
ser adicionada matéria orgânica ou composto juntamente
com o solo original. No caso de se tratar de planta de viveiro,
a planta deve ser colocada a uma profundidade que permita
que todo o substrato fique enterrado, pois as turfas e substratos usados nos viveiros perdem água muito facilmente e não
devem ser visíveis à superfície. Depois de colocada a planta,
deve ser feita uma cobertura de mulching que irá proteger o
solo em torno à pequena planta e reduzir a perda de água.

© Equipa da ESAC
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Se se considerar necessário, poderá ser realizada uma adubação de fundo na plantação.
Deverá evitar-se mobilizar o
solo em redor e as plantas
presentes (ervas e pequenos
arbustos) devem ser cortadas
com recurso a um mecanismo de corte o mais preciso e
ligeiro possível, sendo assim
totalmente desaconselhável o uso de grades que irão
destruir a flora circundante e
provocar efeitos nocivos no
solo. Roçadoras e corta-matos são preferíveis a destroçadores e dentro das roçadoras
e corta-matos, os operados
manualmente e de facas, são
preferíveis aos montados em
trator e de correntes.

© Equipa da ESAC

Aconselhamos a não mobilização das entrelinhas e a manutenção da flora local, com cortes em verde e cuja matéria resultante seja adicionada como mulching na linha,
fornecendo assim matéria orgânica e nutrientes às plantas.
As entrelinhas com vegetação espontânea evitam a erosão,
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promovem a fauna e flora do solo e aumentam a infiltração e
retenção de água. O mulching resultante, protege a linha da
erosão, ao mesmo tempo que adiciona nutrientes e reduz a
presença de plantas junto à cultura. A vegetação espontânea,
pode, no entanto, ser complementada com sementeiras a
lanço de espécies que se considerem interessantes, como
leguminosas que promovam a incorporação de azoto no solo
ou de gramíneas que gerem mais material para corte. O mulching para as linhas pode também ser externo, se tiver forma
de adicionar algum outro material orgânico (cascas, estilha,
palhas, fenos…)

Em terrenos inclinados, as mobilizações e as linhas de plantação devem ser realizadas preferencialmente pela curva de
nível, para reduzir o escoamento superficial e a erosão do
solo.
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Em declives superiores a 30% pode ser considerada a armação do terreno em socalcos ou terraços intervalados por
faixas não intervencionadas.
Tal como aquando da preparação do terreno, qualquer mobilização que seja necessária após a plantação, deverá também ser efetuada quando o solo se encontra em sazão ou
seco, para promover o rompimento e o arejamento do solo e
para evitar a compactação nos locais de passagem do trator.
Com excesso de água no solo, o trabalho é dificultado, o solo
perde estrutura e a compactação é muito superior.
O vento é um dos elementos que provoca maior evaporação
e danos nas culturas, quer na folhagem, quer provocando
a queda dos frutos. Assim, quando possível, é também de
considerar uma orientação das linhas de plantação que não
promova corredores favoráveis ao vento e/ou a instalação de
quebra-ventos, preferencialmente sebes vivas que têm um
efeito mais eficiente na redução da velocidade do vento, mas
que também melhoram o solo e a biodiversidade.
Uma vez que nenhuma das duas culturas tolera bem o encharcamento, nos casos em que o terreno alague, pode ser
conveniente a plantação com uma armação em camalhões
largos.
Dependendo dos objetivos da plantação, e do solo em causa,
a fertilização poderá ou não ser uma operação recomendável.

37

Sempre que possível e com base no conhecimento do solo, é
de privilegiar ao máximo a matéria orgânica, aproveitar todo
o material vegetal produzido no local, incluindo o resultante
da flora espontânea e o das folhas, frutos e ramos das próprias
culturas e reduzir a adubação com adubos químicos, com o
objetivo de repor os elementos extraídos pelas plantas. Nos
pomares para a produção de fruto, a fertilização na instalação pode justificar-se com vista a obter o nível de produção
esperado e a qualidade desejada. Nos povoamentos florestais ou agroflorestais, esta será uma operação dispensável.
Não deverá ser aplicado azoto mineral na plantação.
Antes da instalação da cultura é fundamental conhecer o estado de fertilidade do solo através da realização de análises
de terra. Os resultados das análises de terra permitem tomar
decisões sobre a necessidade de melhorar o nível de fertilidade do solo, o teor de matéria orgânica, bem como de fósforo,
potássio e magnésio.
Para a recolha das amostras, delimitam-se parcelas homogéneas de terreno quanto à cor, textura, declive, drenagem,
culturas anteriores e técnicas culturais. Antes da colheita das
amostras, retirar os resíduos vegetais, pedras e outros detritos à superfície do ponto de amostragem. Colher em ziguezague ao longo da parcela homogénea, 15 a 20 subamostras
de 0 a 50cm de profundidade. Misturar num balde. Retirar 0,5
a 1kg de terra para um saco de plástico limpo e identificar
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com duas etiquetas: uma colocada dentro do saco e outra
fora, com os dados do proprietário e da parcela. A amostra
final deve ser representativa de uma unidade homogénea, no
máximo com 5ha.

II • Medronheiro
No que respeita à origem das plantas, muita investigação se
tem feito nesta cultura e hoje em dia as plantações podem
ser feitas com plantas de origem seminal ou clonal. A obtenção de plantas por estacaria é possível mas esta é uma planta
que apresenta baixa capacidade de enraizamento por estaca
pelo que normalmente não se usa este método.

© Equipa da ESAC
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Quando se usam plantas provenientes de semente é importante utilizar sementes da mesma região para maximizar a
adaptação da planta ao meio envolvente. Deve também utilizar-se sementes das melhores plantas. A seleção das plantas
deve levar em conta os parâmetros que sirvam melhor os
objetivos da plantação. Pode ser relevante o porte da planta,
a produção tanto ao nível da colheita como da homogeneidade, a qualidade do fruto (calibre, firmeza, peso, grau brix,
açúcares redutores, pH, acidez total).
A obtenção de clones é um
processo de melhoramento
em que se faz a seleção de
plantas em diferentes condições ecológicas, a avaliação da qualidade do fruto e
da produção, a propagação
vegetativa por estacaria ou
micropropagação e a produção de plantas clonais para
ensaios de campo.
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Para beneficiar de taxas de
sobrevivência e produtividade mais elevadas, pode
proceder-se à instalação de
pomares com medronheiros

inoculados artificialmente com fungos micorrízicos. A plantação será ainda mais rentável utilizando plantas selecionadas
para a produção de fruto e, eventualmente, plantas inoculadas com cogumelos comestíveis.
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No cálculo da densidade de plantação, devemos ter em conta que o espaçamento entre plantas deve ser superior a 2,5m.
Nos pomares puros, os compassos mais utilizados variam
entre 2,5m a 4m na linha e entre 3,5m e o 5m na entrelinha,
rondando as 1.000 plantas/ha. Os compassos devem ser
adaptados de acordo com as características da parcela e dos
objetivos pretendidos.
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Os valores desejáveis para os parâmetros de análise do solo
no momento da plantação de medronheiro são os seguintes:
solo com textura média, pH entre 5,6 a 6,5, teores de matéria
orgânica entre os 2,1 e os 4%, teores médios de fósforo (P2O5)
e potássio (K2O) extraíveis entre os 50 e os 100 mg/Kg, teores médios de cálcio e magnésio de troca, teores médios em
boro extraível (0,4-1,0 mgB/Kg).
A época de plantação está dependente das características
climáticas, sendo preferível o outono com o solo húmido. No
caso de elevado risco de ocorrência de geada, pode optar-se
pela plantação no final do inverno ou início da primavera.
Em condições de regadio, o período de plantação pode ser
alargado para a primavera.
O medronheiro, por ser uma espécie autóctone e frequente,
pode ser explorado em sistema natural ou seminatural. No
sistema natural, as plantas são espontâneas, dispersas, frequentemente de grandes dimensões e a maioria das vezes
envoltas noutras espécies de matos que dificultam a apanha
do fruto. Nos sistemas seminaturais, aproveita-se uma área
natural em que se beneficiam as árvores de melhor produção e a regeneração natural. As outras espécies de matos são
controladas por forma a facilitar a dominância do medronheiro e a colheita do fruto e as árvores adultas são podadas
ou roladas de forma a manterem uma altura adequada.
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A limpeza de matos, a ocorrer, deverá se feita preferencialmente com motoroçadora ou, em alternativa, com corta-matos de facas. Caso não seja possível nenhum dos anteriores,
é preferível um corta-matos de correntes ou um destroçador
florestal sendo a grade uma forma a evitar. O solo deve permanecer, tanto quanto possível, coberto.
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III • Alfarrobeira
Sendo o alagamento um dos fatores limitantes para esta
cultura, a escolha do local é aqui de grande importância. O
local de instalação não deve estar sujeito a alagamento ou,
em caso de tal suceder, deve existir uma armação prévia do
terreno em camalhões largos para que as raízes não asfixiem
durante esse período.
Outro fator limitante é a ocorrência de geadas. Esta cultura
é muito sensível às geadas, em especial quando jovem, pelo
que a escolha do local para plantação deve levar em conta
esta questão.
Na alfarrobeira, existem diversas variedades descritas e selecionadas com características diferentes, quer em termos
de crescimento, quer de reprodução e produção de fruto ou
semente. Assim, é essencial o trabalho prévio da escolha das
variedades que mais se adequam aos objetivos da plantação. O mais frequente é a obtenção das plantas em viveiros
já enxertadas, ou a aquisição de plantas porta-enxertos e a
enxertia no campo. Nesta segunda opção, deve proceder-se
à enxertia após um ou dois anos de plantação. Esta enxertia
pode ser de borbulha ou de garfo.
Dentro das variedades nacionais, as mais usadas e produtivas são a Mulata, a Galhosa, Canela, Aida e Gasparinha. Além
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destas, existem diversas outras variedades nacionais como a
Costela Vaca, Brava Lagoa, Lagoinha, Spargale, Costa Loulé,
Pé Curto, Alfarroba Burro e Aida. Dentro das variedades estrangeiras, a Negra e a Rojal são também frequentemente
usadas.
A origem das plantas é normalmente seminal, raramente de
estaca, uma vez que esta espécie enraíza mal.
Também na alfarrobeira o compasso de plantação depende
dos objetivos. Uma vez que esta é uma planta de copa larga
e que pode atingir grandes dimensões, os compassos em pomar puro para a produção de fruto tradicionalmente rondam
as 25 a 45 árvores por hectare, sendo frequentes compassos
alargados como 15x15m a 20x20m. Os pomares mais recentes
têm normalmente compassos mais apertados como 12x6m,
9 x 9m ou 7x8m. Já em povoamentos florestais, os compassos
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Algumas variedades apresentam indivíduos masculinos e
femininos, enquanto outras apresentam flores masculinas
e femininas na mesma planta ou flores hermafroditas. Conforme a variedade escolhida, deve fazer-se um cálculo da
percentagem de flores polinizadoras (masculinas) presentes. É aconselhável que estas representem pelo menos 12%
e distribuídas de forma homogénea pelo povoamento com
indivíduos na bordadura.

são ainda mais apertados, começando nos 6x6m, implicando
pelo menos um desbaste no tempo de vida do povoamento.
Embora represente uma despesa poderá, por um lado, obter-se mais fruto nas fases de produção inicial e, por outro,
suportar melhor as perdas. No final é importante ter em conta que o povoamento atinge a sua máxima produção de fruto
quando as árvores são adultas, com copas amplas, cobrindo
a maior área de solo possível com uma conformação que
permita a entrada de luz até aos ramos (onde é produzido o
fruto). Quando as plantas começam a estar demasiado juntas
ou densas, verifica-se uma redução na produção e aí poder-se-á recorrer ao desbaste.
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Pela sensibilidade desta cultura ao frio nos estágios mais
precoces, é conveniente que a época de plantação seja depois do período de maior probabilidade de geadas, podendo
atrasar-se até fevereiro ou março.
Após a colocação das plantas no terreno, é aconselhável
realizar uma rega pelo menos a cada duas semanas no
primeiro ano.
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5 • Operações
Culturais
48
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I • Regras Gerais
Tanto no caso do medronheiro como da alfarrobeira, tratam-se de culturas de crescimento relativamente lento, pelo
que é cada vez mais frequente (e mesmo aconselhável) uma
utilização simultânea do terreno para outras culturas, sempre
que o terreno assim o permita. São frequentes as consociações, tanto florestais como agroflorestais, e o aproveitamento pode ser realizado tanto na linha como na entrelinha.
Uma vez que estas culturas beneficiam de um revestimento
do solo, o controlo de infestantes não deverá ser sinónimo de
remoção ou eliminação da flora espontânea, desaconselhando-se o uso de grades exceto no caso de se fazer um outro
aproveitamento (outra cultura) que assim o exija. Recomenda-se que a flora espontânea seja ao invés utilizada como revestimento natural e que seja cortada para fornecer cobertura e matéria orgânica ao solo. Como já foi dito, pode fazer-se
também um reforço de sementeira com espécies benéficas
como tremocilhas ou outras leguminosas e/ou produtores de
biomassa que suportem cortes sucessivos.
No caso de cultura regada, pode também justificar-se um
controlo de infestantes mais rigoroso.
O corte da vegetação espontânea, como já foi explicado no
capítulo da plantação, deve ser efetuado com maquinaria
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ligeira e que promova um
corte o mais limpo possível,
evitando os destroçadores.
O mulching, ou cobertura
orgânica, deve ser sempre
promovido junto às plantas
e ao longo da linha. Esta prática evita a erosão, permite a
reposição de matéria orgânica e acréscimo de azoto,
favorece o aparecimento de
micorrizas, melhora a transitabilidade e preserva a biodiversidade no sistema. Além
da matéria resultante do corte da vegetação espontânea,
também os restos das podas
e de eventuais culturas, devem ser restituídos ao solo.
Os nutrientes, através das
suas funções, são essenciais
para o crescimento e desenvolvimento da planta e para
a frutificação.
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II • Medronheiro
Nos pomares para produção de fruto devemos ter particular
atenção aos valores de potássio, cálcio, magnésio, azoto e
fósforo (por ordem de importância). Na primavera ocorre o
crescimento celular e verifica-se um aumento na absorção de
nutrientes.
De março a agosto, fase de
crescimento do fruto e de
novos lançamentos, é importante manter o adequado
estado nutritivo das plantas
para a produção do ano e
para a diferenciação floral,
que definirá a produção do
ano seguinte.

© Equipa da ESAC
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Antes de efetuar qualquer
tipo de correção ou fertilização, deve-se monitorizar a
fertilidade do solo colhendo
amostras de terra, no final do
inverno ou início da primavera, na área de projeção da
copa.
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A poda é uma operação cultural muito útil para ajudar a
planta a desempenhar os objetivos que foram traçados para
a cultura. As podas podem ter uma função de formação, de
renovo ou de frutificação. O medronheiro é um grande arbusto que forma uma copa arredondada. As raízes emitem lançamentos com grande facilidade, em especial quando há uma
perturbação da parte aérea (podas intensas ou fogos por
exemplo). A floração ocorre em ramos do ano. Assim, de uma
forma geral, devem ser eliminados os ramos secos, doentes
ou danificados, os ramos cruzados e mal orientados, ramos
muito próximos entre si ou próximos do eixo e os ramos excessivamente vigorosos mais grossos que os precedentes.
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Num pomar orientado para a frutificação, devemos também
eliminar os rebentos das raízes e os demasiado baixos para
formar um eixo principal. Quando as pernadas atingem os 2 a
2,5m, devem ser atarracados sobre ramo lateral voltado para
fora da copa.
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No caso de árvores de regeneração natural, o princípio
é o mesmo, tendo como objetivo conseguir uma planta
bem conformada, arejada e
com uma altura que facilite
a apanha. Isto raramente
ocorre na natureza pelo que,
quando a planta tem vários
eixos, deve ser feita uma seleção, removendo primeiro
todo o material que não interessa (seco, velho, cruzado,
etc.) e depois selecionar até
5 eixos principais e proceder
com a poda de frutificação.
Em plantas muito mal conformadas, demasiado altas
ou com muita matéria seca,
pode fazer-se uma rolagem

eliminando a parte aérea. Isto estimulará uma resposta vigorosa da planta com diversos rebentamentos, que deverão
depois ser selecionados, deixando 3 a 5 lançamentos que
irão ser os novos eixos da planta.

III • Alfarrobeira
Pela forma como tem sido
cultivada tradicionalmente,
em pomares muito espaçados ou como cultura secundária, e por se saber que é
uma espécie que prospera
bem em solos pouco férteis,
não se costumava usar uma
fertilização específica para
esta espécie. No entanto,
sabe-se que as árvores adubadas com o estrume disponível ou com a presença de
animais na parcela, apresentam um crescimento mais
vigoroso e melhor produção.
Sabe-se também que a fertilização com azoto aumenta a

© Júlio Reis
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produção de fruto e a bibliografia aponta para bons resultados com uma boa disponibilidade de fósforo e potássio.
Apesar de ser uma cultura tipicamente de sequeiro, além da
rega recomendada após a plantação, a cultura beneficia também de alguma rega de apoio durante os meses mais secos
(junho a agosto), sendo o ideal uma rega pouco abundante
semanal ou de duas em duas semanas.

Em Espanha e em menor grau também em Portugal, recorre-se muito às gradagens e também à eliminação de “infestantes” com recurso a químicos. Desaconselhamos totalmente
estas práticas. Esta espécie sobrepõe-se com facilidade às
herbáceas e pequenas arbustivas, pelo que o corte da flora
espontânea para uso como mulching de seguida é o mais
recomendável e barato.
A poda na alfarrobeira deverá ser sempre muito ligeira, uma
vez que esta é uma espécie de regeneração lenta e que produz o fruto nos ramos com mais que um ano de idade.
Qualquer poda que se faça deve respeitar e manter a forma
da copa da planta. As podas de formação devem cingir-se à
remoção dos ramos que saem do solo ou demasiado baixos,
e aos ramos mal conformados. Para facilitar a colheita manual, pode ser feita uma poda em vaso.
As podas de manutenção em árvores adultas devem ser reduzidas ao mínimo, removendo material seco, cruzado ou,
em determinados casos, para promover a entrada de luz para
os ramos em frutificação.
A melhor época para a realização das podas é imediatamente
após a colheita do fruto.
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6 • Colheita
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I • Medronheiro
O medronho, ao amadurecer, passa de verde a vermelho.
Esta evolução ocorre mesmo depois de colhido. Durante este
processo de maturação, verifica-se um aumento do teor de
sólidos solúveis (grau Brix), o fruto perde firmeza e produz
etileno.

armazenamento e transporte. Se o fruto for colhido demasiado cedo (verde), ficará pouco doce e encortiçado. Se for colhido mais tarde (laranja ou vermelho), ficará doce mas com
muito pouca firmeza, comprometendo o seu manuseamento
e conservação.
Quando se trata de fruto para transformação, é preferível
apanhar os medronhos já vermelhos.
A colheita é feita em várias passagens pois, em cada planta,
os frutos encontram-se normalmente em fases de amadurecimento diferentes.
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A altura ideal para a colheita do fruto é normalmente entre
setembro e dezembro, podendo os meses variar conforme as
condições do próprio ano.
Quando se trata de fruto para consumo em fresco, a melhor
altura para a colheita é quando este se encontra amarelo.
Colhido nesta fase, o fruto irá maturar normalmente, mesmo à temperatura ambiente, e terá uma firmeza ideal para
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II • Alfarrobeira
No fruto da alfarrobeira, a alfarroba, tanto a polpa quanto
as sementes têm valor comercial. Cada fruto, em termos de
peso, é constituído por 73 a 95% de polpa e apenas o restante
de sementes.
As características da polpa são muito variáveis de acordo
com a variedade avaliada, mas de uma forma geral é um fruto
rico em açúcares (entre 48 e 56%) e fibras (cerca de 18%).

Dentro das variedades portuguesas, as mais usadas são
a mulata, com maior produção de polpa, e a galhosa, com
maior percentagem de sementes.
Relativamente à produção de polpa, a qualidade do fruto
depende do uso final e dos objetivos que se pretendam. Se
o fruto se destina à alimentação animal ou humana, podemos ter interesse em favorecer mais ou menos determinado
parâmetro, em particular o aroma, o sabor, o conteúdo em
açúcares, em taninos ou em fibras, por exemplo.
A colheita da alfarroba pode ser feita de forma manual ou
mecanizada. Para a colheita mecânica, as árvores são abanadas para deixar cair o fruto, mas a facilidade com que a
planta larga o fruto é outro dos fatores a ter em conta e que
pode dificultar muito esta operação. A forma mais comum de
colheita é a colheita manual direta ou com varejamento.
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