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Se gostas de maçãs, colhe maçãs 

Do teu próprio pomar. 

Guarda republicana há sempre em toda a parte 

Onde não temos nada, 

E a força é cega por definição. 

Ora no teu pomar 

Podes serenamente 

Gozar o transitório paraíso. 

Na pequenina haste 

Que um dia tu plantaste 

Nasceram frutos túmidos e doces 

Que são teus. 

Colhe, pois, esses frutos. 

Não faças como o Adão e como a Eva, uns brutos 

Que comeram maçãs, mas do pomar de Deus. 

 

…………………………. 

 

Miguel Torga 
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1. DENOMINAÇÃO 

 

 

 

Maçãs de Basto 

Indicação Geográfica 

Protegida (IGP)  

 

 

 

 

1.1 CLASSIFICAÇÃO 

Classe 1.6.: Frutas, produtos hortícolas e cereais não transformados ou 

transformados. 

 

1.2 ENTIDADE PROPONENTE 

Associação de Municípios do Baixo Tâmega 
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2. INTRODUÇÃO 
 

A macieira é uma das fruteiras de maior importância económica a nível 

mundial e a primeira árvore de fruto a ser cultivada na Europa. O seu 

fruto é um dos que maior consumo tem em todo o mundo e o 

consumidor português não foge a essa regra. O reconhecimento da 

excelência da maçã remonta à pré-história, sempre indissociável do 

homem que a foi perpetuando através dos tempos, em todas as suas 

manifestações, com um papel primacial na alimentação e, 

subsidiariamente, dando consistência às suas tradições artísticas e 

culturais, associada a divindades, lendas, folclore, rituais, magia, 

medicina etc. O próprio simbolismo da árvore da ciência do bem e do 

mal, existente no paraíso, encontrou imagem concreta na macieira e na 

respectiva maçã, fruto apetitoso e belo que “devia ser bom para comer e 

precioso para esclarecer a inteligência”.  

Na região de Basto, tal como em todo o Norte e Centro do país, a 

macieira foi, durante os últimos séculos, uma das principais fruteiras em 

produção e um complemento importante para a economia e a 

alimentação das populações rurais. Algumas maçãs, das chamadas hoje 

em dia de variedades regionais, fizeram parte, durante muitos anos, do 

quotidiano dessas pessoas.  

Produzidas por toda a região, muitas delas quase desapareceram 

enquanto produções comerciais e como património genético. Por isso, a 

importância socioeconómica desta actividade tem vindo a reduzir-se 

gradualmente e é agora bastante residual. Substituídas nos mercados 

nacionais (e regionais) por variedades exóticas provenientes doutras 

regiões do país e do estrangeiro, permanecem, porém, se não na mesa, 

pelo menos no pensamento de muitas pessoas pelos seus sabores e cheiro 
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característico. Numa altura em que muitos consumidores passaram a 

basear os seus padrões de consumo alimentar mais em variáveis como a 

qualidade intrínseca (gosto e tipicidade dos produtos), ou a especificidade 

do modo de produção, e menos no preço, há um nicho de mercado que se 

pode abrir para as variedades regionais de maçã e variedades exóticas 

produzidas localmente. 

A criação da indicação geográfica Maçãs de Basto é uma etapa que 

precisa de ser cumprida para tornar as maçãs produzidas localmente 

mais conhecidas dos consumidores, protegendo-se, ao mesmo tempo, um 

património genético e cultural (das variedades regionais) muito 

importante para o Tâmega e também para o país. No entanto, por razões 

de escala económica, representando as variedades regionais locais 

volumes limitados de produção e pequenos nichos de mercado, a 

dimensão económica necessária para a transformação e comercialização 

só poderá ser dada se a produção das variedades regionais puder ser 

complementada com a produção de algumas das variedades mais comuns 

e, actualmente, com mais aceitação nos mercados.   

A valorização de produtos agro-alimentares tradicionais e de artesanato 

não se esgota no pedido de protecção do nome dos produtos, embora este 

tenha uma importância significativa, para reforçar a sua genuinidade e a 

sua imagem. A existência dum agrupamento de produtores dinâmico, 

que se responsabilize pela solicitação da protecção para o nome do 

produto e garanta a gestão efectiva da qualificação, e o envolvimento dos 

operadores interessados são decisivos. A realização deste caderno de 

especificações deve ser vista assim como um primeiro passo para 

alcançar o objectivo de aproveitar de forma adequada este recurso 

endógeno em estratégias de promoção do desenvolvimento dos espaços 

rurais, como é aquele em que grande parte das freguesias da área 

geográfica de produção das Maçãs de Basto se encontra.  
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3. CARACTERÍSTICAS DAS MAÇÃS DE BASTO 

  

3.1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Designam-se por Maçãs de Basto as maçãs das variedades regionais Pipo 

de Basto, Verdeal ou Pêro Laranja, Pêro da Lixa, Porta da Loja, 

Malápios e Camoesas e as maçãs das variedades exóticas dos grupos 

Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji e Reineta, obtidos na área 

geográfica delimitada como a área de produção das Maçãs de Basto (ver 

ponto 4).  

A caracterização das variedades incluídas na lista das maçãs que podem 

ser certificadas como Maçãs de Basto baseia-se nos ensaios realizados 

para conhecer o comportamento de diversas variedades e cultivares de 

macieiras e o seu valor cultural pela Estação Nacional de Fruticultura de 

Vieira Natividade e resumidas no livro Variedades de Macieiras de João 

Tomáz Ferreira e na caracterização que foi feita por uma equipa de 

trabalho UTAD/DRAPC ao comportamento de um conjunto 

significativo de variedades regionais (Projecto Agro 158 – Conservação 

e Valorização dos Recursos Genéticos de Pomóideas Regionais).  

 

Pipo de Basto 

A maçã Pipo de Basto pode ainda ser encontrada em pomares e em 

árvores isoladas da região de Basto, em especial no concelho de Celorico 

de Basto. É uma maçã muito apelativo e característica, de polpa branca 

açucarada, com fraca aptidão para a conservação, susceptível ao bichado 

e facilmente danificável. 

Origem: 
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Características da Árvore: 

Vigor – Médio. 

Floração – Época tardia. Duração de 
6 dias. 

Tipo de Frutificação – Ramificado, 
Tipo III. 

Características do Fruto: 

Época de Colheita – Tardia.  

Calibre – Pequeno a médio.  

Forma – Oblongo. 

Epiderme – Coloração amarelo-esverdeado manchado de rosa, pouco 
cerosa. 

Pedúnculo – Comprimento médio e fino. 

Polpa – Firmeza média, de cor branca açucarada. 

 

Porta da Loja 

A maçã tem ainda alguma expressão no Minho, podendo ser encontrada 

em pomares e em árvores isoladas. É uma maçã de calibre pequeno, de 

polpa amarela, com bom sabor, firme e agridoce, e de colheita tardia. 

Origem: 

Minho, zona de Braga. 

Características da Árvore: 

Vigor – Médio a forte. 

Floração – Época tardia. Duração de 5 dias. 
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Tipo de Frutificação – 
Ramificado.  

Características do Fruto: 

Época de Colheita – 
Muito Tardia.  

Calibre – Pequeno.  

Forma – Achatada 
globulosa. 

Epiderme – Coloração 
verde-esbranquiçado 
manchado de vermelho escuro, cerosidade ausente. 

Pedúnculo – Curto e grosso. 

Polpa – Firme, de cor amarelada. 

 

Verdeal ou Pêro Laranja 

A maçã aparece em alguns concelhos da região do Tâmega, incluindo 

Amarante, Celorico e Cabeceiras de Basto. É uma maçã de calibre grande 

e muito irregular, muito saborosa e de colheita tardia. 

 

Pêro da Lixa 

A maçã aparece em alguns concelhos da região do Tâmega, incluindo 

Amarante e Felgueiras. O fruto não é muito actractivo, sendo 

semelhante em sabor à Porta da Loja. 
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Malápios (de Gouveia ou da Serra e outros)  

O Malápio de Gouveia é uma de entre várias cultivares de malápios que 

existem no país. É uma maçã de polpa fina e açucaradada, creme, e de 

colheita tardia e de bom poder de conservação. 

Origem: 

Trás-os-Montes, IFEC.  

Características da Árvore: 

Vigor – Médio. 

Floração – Época tardia. Duração de 7 dias. 

Tipo de Frutificação – Ramificado.  

 

Características do Fruto: 

Época de Colheita – Tardia.  

Calibre – Pequeno a médio.  

Forma – Oblonga. 

Epiderme – Coloração amarelo-
esverdeado manchado de vermelho, 
cerosidade ausente.  

Pedúnculo – Comprimento e 
espessura média.  

Polpa – Firme, de cor creme. 

 

Camoesa (Rosa e outras) 

A Camoesa Rosa caracteriza-se pelo seu aspecto muito característico, 

diferente do que é comum esperarmos da maioria das variedades de 
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maçã. A sua epiderme é cor-de-rosa e o seu sabor é, tal como o seu 

aspecto, bastante característico. 

Origem: 

Desconhecida.  

Características da Árvore: 

Vigor – Fraco. 

Floração – Época tardia. Duração de 6 dias. 

Tipo de Frutificação – Ramificado, Tipo III.  

Características do Fruto: 

Época de Colheita – Tardia.  

Calibre – Pequeno a médio.  

Forma – Globulosa. 

Epiderme – Rosa, cerosidade ausente.  

Pedúnculo – Espessura fin

Grupo Golden Delicious 

A Golden Delicious é a variedade mais cultivada em Portugal e no 

Origem: 

U.S.A. Virgínia. Obtenção a partir duma árvore da propriedade de A. H. 

a e comprimento médio.  

Polpa – Firmeza média e cor creme. 

 

Mundo. É muito produtiva e com grande capacidade de adaptação a 

diferentes circunstâncias edafo-climáticas.  

Mullins. 
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Características da Árvore: 

Porte – Semi-erecto. 

Vigor – Médio. Ramificação regular, lançamentos compridos e delgados, 
muito numerosos. Folhagem sensível à necrose e queda. 

Floração – Época normal com as Red Delicious. Entra rapidamente em 
frutificação. 

Polinizadoras – Red Delicious, Querina, Gloster 69, Granny Smith, 
Supermelred. 

Produtividade – Muito boa e regular. 

Monda de Frutos – Exige monda dos frutos para melhorar os calibres. 

Resistência às Doenças – Pouco sensível ao oídio, ao pedrado e ao 
cancro, muito sensível aos vírus e micoplasmas. 

Características do Fruto: 

Época de Colheita – Meados a fins de Setembro consoante os anos. 

Calibre – Médio a grande, bastante regular.   

Forma – Alongada ovóide 
ligeiramente tronco-cónica. 

Epiderme – Coloração amarelo-
dourado à maturação, pouco 
cerosa. Sensibilidade à carepa 
consoante as regiões e as 
técnicas culturais. 

Pedúnculo – Comprido, fino e 
flexível. 

Polpa – Fina, sucosa, 
consistente, agradavelmente 
acidulada, perfeitamente 
equilibrada, agradavelmente perfumada, muito boa qualidade. 
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Conservação – Boa a muito boa, consoante a data de colheita. Pode 
atingir 6 meses, ou mais, a 2ºC. Muito bom comportamento em 
atmosfera controlada. 

 

Grupo Red Delicious 

Há um grande número de clones Standard e Spur da Red Delicious 

original. As macieiras Hi-Early, Erovan e Red Chief trouxeram 

melhorias, nomeadamente em termos de cor. 

Origem: 

Resultou de um rebento de raiz dum porta-enxerto que frutificou em 

1872 no estado de Iowa (E.U.A.). 

Características da Árvore: 

Porte – Semi-erecto. 

Vigor – Muito vigorosa. 

Floração – Época normal. Muito sensível às baixas temperaturas durante 
a floração. 

Polinizadoras - Golden Delicious, Gloster 69, Akane, Querina. 
Incompatíveis com Melrose. 

Produtividade – Boa, mas inferior à Golden. Entrada lenta em produção. 
Frutifica essencialmente em madeira de 2 e 3 anos. 

Monda de Frutos - Necessária em anos de bom vingamento. 

Resistência às Doenças - Pouco sensível ao oídio, muito sensível ao 
pedrado, muito sensível ao cancro e ao cancro papiráceo. Muito sensível 
à asfixia radicular, aos ácaros e aos afídeos. 
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Características do Fruto: 

Época de Colheita – 8 dias antes 
da Golden. Sensível à queda dos 
frutos em pré-colheita. 

Calibre – Médio a grande, 
irregular. 

Forma – Alongada, tronco-
cónica, costada (5 lóbulos junto 
à fossa apical), irregular. 

Epiderme – Vermelha estriada 
em parte ou na quase totalidade do fruto, sobre fundo amarelo. Há 
variações com as diferentes cultivares. 

Pedúnculo – De comprimento médio e inclinado. 

Polpa – Branca creme, fina, consistente, sucosa, doce, aromática (ananás) 
pouco acídula, muito agradável. 

Conservação – Seis meses a + 2º.C. Perde rapidamente qualidade após a 
saída do frigorífico (farinamento). Sensível ao escaldão e acastanhamento 
interno. Por vezes, mantém a cavidade pistilar aberta, o que permite a 
infecção do interior do fruto. 

 

Grupo Gala 

A Royal Gala é bastante sensível ao pedrado e ao cancro. É uma 

variedade semi-temporã com boa conservação. Pode ter problemas de 

falta de calibre. Existem outras cultivares idênticas: Galaxy, Brockfield, 

Mondial Gala riscada com maior calibre e Gala Must de colorido 

vermelho uniforme e ainda maior. 

Origem: 

Nova Zelândia, cruzamento de Kidd´s Orange Red x Golden Delicious. 

Kidd’s Orange é um cruzamento Cox Orange x Delicious. 
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Características da Árvore: 

Porte – Semi-erecto. 

Vigor – Médio. 

Floração – Época normal. 

Polinizadoras – Summerred, Akane, Prima, Golden Delicious, Vermelhas 
Delicious. 

Produtividade – Idêntica à Golden Delicious. Pouco alternante. 

Monda de Frutos – Necessária para melhorar os calibres. 

Resistência às Doenças – Muito sensível ao cancro e ao pedrado. 

Características do Fruto:  

Época de Colheita – Última quinzena de Agosto. Pouco sensível à queda 
e à manipulação. 

Calibre – Aceitável quando a 
árvore é nova tornando-se 
insuficiente por vezes com a idade. 
Se o tentarmos melhorar com 
podas e mondas intensas a 
produção baixa bastante. 

Forma – Alongada, ovóide tronco-
cónica. 

Epiderme – Vermelho vivo, 
ligeiramente estriada em fundo 
amarelo. 

Pedúnculo – Médio e comprido. 

Polpa – Fina, doce, pouco acidulada e perfumada. 

Conservação – Boa, aparentemente, até fins de Março, perde qualidade 
rapidamente. 
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Grupo Fuji 

Cultiva-se apenas em condições climáticas de longo período vegetativo, 

com noites frias ao aproximar da colheita. Existem muitas cultivares 

melhor coradas, tanto de colorido riscado como manchado, que devem 

ser preferidos. 

Origem: 

Japão. Cruzamento Ralls Janet x Delicious. 

Características da Árvore: 

Porte – Semi-erecto com ligeira tendência para a acrotonia, 
medianamente ramificada. Produz sobretudo em ramos de 1 a 4 anos. 

Vigor – Muito a excessivamente vigorosa. 

Floração – Ao mesmo tempo que a Golden Delicious, ou pouco depois. 

Polinizadoras - Delicious, Gala, Golden Delicious, Granny Smith, 
Braeburn. 

Produtividade - Inferior à Golden Delicious. Para evitar os frutos 
pequenos deve favorecer-se pela poda o aparecimento de verdascas. 
Alternante. 

Monda de Frutos – Necessita de muita monda em anos de abundante 
floração. 

Resistência às Doenças – Muito 
sensível ao fogo bacteriano e ao 
cancro. 

Características do Fruto: 

Época de Colheita – Tardia (última 
quinzena de Outubro). O fruto não é 
sensível à queda. 

Calibre – Bom. Superior ao da 
Golden Delicious. 
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Forma – Homogénea, alongada cilíndrica. Fossa apical média, profunda, 

elho 

ra, sucosa, muito açucarada mas 

 frio normal (+ 2º.C) durante oito a nove 

rupo Reineta (Reineta Parda) 

vas plantações devem ser enxertadas em 

utação bronzeada da Reineta do Canadá.  

icação pouco numerosa, vigorosa de madeira 

– Época da Golden Delicious. Variedade triplóide. 

nny Smith. 

édia, lenta entrada em produção. Frutifica 

abrupta, regular e ligeiramente bosselada, cavidade pistilar fechada. 

Epiderme – Com lentículas em estrela riscada e manchada de verm
alaranjado, de coloração difícil em regiões de noites quentes. 

Pedúnculo – De comprimento médio. 

Polpa – Branca esverdeada, fina, ten
pouco acidulada e pouco perfumada. Sensível ao escaldão, à vitrescência e 
ao acastanhamento interno. 

Conservação – Excelente em
meses sem perder a consistência ou apresentar doenças de conservação 
fisiológicas. Menos senil que as Delicious após saída da câmara 
frigorifica. 

 

G

Muito vigorosa e rústica. As no

porta-enxertos de pouco vigor (Pajam 1 e 2, M9), para antecipar a 

entrada em produção e permitir a intensificação cultural.  

Origem: 

França. M

Características da Árvore: 

Porte – Pendente, ramif
flexível. 

Floração 

Polinizadoras – Golden Delicious, Red Delicious, Gra
Variedade autofértil. 

Produtividade – M
principalmente em madeira velha (de 3 a mais anos). Alternância média. 

Monda de Frutos – Normalmente não é necessária. 
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Resistência às Doenças – Variedade pouco sensível ao pedrado, 

: 

ma semana antes da Golden Delicious. Grande 

Forma – Achatada com 

o 

rda, muito 

avelmente perfumada. 

ar-se a 4ºC. 

3.2 APRESENTAÇÃO COMERCIAL 

iras, em fresco, e com casca. No 

s às características comerciais das Maçãs 

de Basto inteiras, em fresco, e com casca são estabelecidas pelo 

Regulamento (CE) n.º 85/2004 da Comissão, de 15 de Janeiro de 2004. 

medianamente sensível ao oídio, muito sensível ao cancro, embora menos 
que as Red Delicious. 

Características do Fruto

Época de Colheita – U

sensibilidade à queda em pré-colheita.  

Calibre – Grande e irregular. 

assimetrias n

desenvolvimento. 

Epiderme – Rugosa, frágil, 

pouco cerosa, pa

sensível ao fendilhamento. 

Pedúnculo – Muito curto e grosso. 

Polpa – Sucosa, acídula, doce, agrad

Conservação – Pouco sensível à manipulação. Pode conserv

 

As Maçãs de Basto são apresentadas inte

entanto, é possível comercializá-las também em pedaços, com e sem 

casca, frescas ou secas, cortadas prontas a comer (IV Gama), em puré, em 

concentrado e em sumo.  

As disposições legais, relativa
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À QUALIDADE  

REQUISITOS MÍNIMOS 

As maçãs destinadas a serem vendidas inteiras, em fresco, e com casca 

ra cada categoria e as 

tolerâncias admitidas, apresentar-se:

- limpas e estando praticamente isentas de matéria estranha visível; 

tas; 

al; 

samente colhidas. O estado de 

mitir-lhes prosseguir o processo 

e maturação, de modo a que possam atingir o estado de maturação 

adequado, em função das características varietais, suportar o seu 

As maçãs para serem classificadas como I.G.P. Maçãs de Basto deverão 

pertencer às classes ”Extra”, I ou II, de acordo com a classificação 

devem, tendo em conta as disposições relativas pa

 

- intactas; 

- sãs, sendo excluídas as que sofrem de podridão ou de deteriorações que 

as tornem impróprias para consumo; 

- praticamente isentas de parasi

- praticamente isentas de alterações causadas por parasitas; 

- isentas de humidade exterior anorm

- isentas de odor e/ou sabor estranhos. 

 

Para além disso, devem ter sido cuidado

desenvolvimento das maçãs deverá per

d

transporte e outras movimentações a que sejam sujeitos, devendo chegar 

ao local destino em condições satisfatórias.  

As maçãs devem ainda, no que a resíduos de pesticidas diz respeito, 

respeitar os valores permitidos pela legislação portuguesa em vigor. 

CLASSIFICAÇÃO 
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definida no regulamento (CE) nº 85/2004 da Comissão, de 15 de Janeiro 

de 2004: 

Categoria “Extra” 

 As maçãs nesta categoria devem ser de qualidade superior, apresentando 

a forma, o calibre e a coloração cara

Categoria I 

das nesta categoria são de boa qualidade, 

apresentando a forma, o tamanho e a coloração características das 

variedades. A polpa não deve apresentar qualquer deterioração. No 

cterísticos da variedade e estando 

providas do pedúnculo intacto. A polpa não deve apresentar qualquer 

deterioração. Devem estar isentas de defeitos, com excepção de 

alterações muito ligeiras e 

superficiais da epiderme, 

desde que estas não 

prejudiquem o aspecto 

geral do produto e a 

qualidade, a conservação e 

a apresentação na 

embalagem. 

As Maçãs de Basto classifica

entanto, podem admitir-se alguns defeitos ligeiros, desde que estas não 

prejudiquem o aspecto geral do produto e a qualidade, a conservação e a 

apresentação na embalagem, como um ligeiro defeito na forma, um 

ligeiro defeito de desenvolvimento e um ligeiro defeito de coloração. São 

admitidos, para cada fruto, defeitos ligeiros da epiderme, dentro de 

determinados limites. Os defeitos de forma alongada são limitados a 2 

cm de comprimento e, para os outros defeitos, a superfície total não deve 

exceder 1cm2, excepto para o pedrado que não deve apresentar uma 

superfície superior a 0,25 cm2 da superfície total. A superfície total para 
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as contusões ligeiras, que não devem apresentar descoloração, deve ser 

inferior a 1 cm2. O pedúnculo pode apresentar-se ausente desde que a 

superfície de seccionamento seja regular e que a epiderme adajacente não 

esteja deteriorada. 

Categoria II 

Nesta categoria devem ser incluídas as Maçãs de Basto que não têm 

condições para ser classificadas nas categorias superiores, mas que 

satrisfazem os critérios mínimos e ima. A polpa não deve 

tos é determinada pelo diâmetro máximo da secção 

equatorial. O calibre mínimo exigido para as Maçãs de Basto é o 

UADRO       ALIBRES MÍNIMOS EXIGIDOS SEGUNDO AS CATEGORIAS 

specificados ac

apresentar defeitos graves. Os defeitos de forma, de desenvolvimento e 

de coloração são admitidos, desde que os frutos mantenham as suas 

características essenciais de qualidade, conservação e apresentação. São 

admitidos, para cada fruto, defeitos de epiderme, dentro de determinados 

limites. Os defeitos de forma alongada são limitados a 4 cm de 

comprimento e, para os outros defeitos, a superfície total não deve 

exceder 2,5 cm2, excepto para o pedrado que não deve apresentar uma 

superfície superior a 1 cm2 da superfície total. As contusões ligeiras, que 

podem apresentar uma descoloração ligeira, não podem exceder 1,5 cm2 

de superfície total. 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À DIMENSÃO E CALIBRE  

A dimensão dos fru

apresentado no quadro seguinte: 

Q 1 – C  

 
Categoria “Extra” Classe I Classe II 

Calibre 65 mm 60 mm 60 mm 
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A fim de garantir um calibre homogéneo numa embalagem, a diferença 

e diâmetro entre os frutos de uma mesma embalagem é limitada a 5 mm 

3.2.3 TOLERÂNCIA  

São admitidas algumas tolerâncias de qualidade e calibre, por 

respeito aos frutos que não satisfaçam os 

Categoria “Extra” 

5%, em número ou em peso, de maçãs que não correspondam às 

características da categoria  as da Categoria I ou, 

10%, em número ou em peso, de maçãs que não correspondam às 

características da categoria, m tem as da Categoria II ou, 

10%, em número ou em peso, de maçãs que não correspondam às 

características da categoria, ne m as características mínimas, 

com exclusão dos frutos com podridões ou qualquer outra alteração que 

os torne impróprios para consumo. No âmbito desta tolerância podem 

d

para os frutos da Categoria “Extra” e os frutos das Categorias I e II 

apresentados em camadas ordenadas e a 10 mm para os frutos da 

Categoria I apresentados a granel na embalagem ou na embalagem de 

venda. Não é fixada qualquer regra de homogeneidade de calibre para os 

frutos da Categoria II apresentados a granel na embalagem ou na 

embalagem de venda. 

embalagem, no que diz 

requisitos da categoria indicada. 

TOLERÂNCIAS DE QUALIDADE 

, mas respeitem

excepcionalmente, sejam abrangidas pelas tolerâncias desta última. 

Categoria I 

as respei

excepcionalmente, sejam abrangidas pelas tolerâncias desta última. 

Categoria II 

m respeite
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admitir-se, no máximo, 2%, em número ou em peso, de frutos que 

apresentem os defeitos seguintes: ataques graves do encortiçado ou 

vidrado, lesões ligeiras ou fendas não cicatrizadas, vestígios muito 

ligeiros de podridão e presença de parasitas vivos no fruto e/ou 

alterações da polpa devidas aos parasitas. 

TOLERÂNCIAS DE CALIBRE 

Para todas as categorias, a tolerância é de 10%, em número ou em peso, 

de frutos que satisfaçam os requisitos do calibre imediatamente inferior 

ou superior ao mencionado na embalagem, com, para os frutos 

classificados no mais pequeno calibre admitido, uma variação máxima de 

O conteúdo de cada embalagem deve ser homogéneo e comportar apenas 

e e estado de 

maturação. Além disso, para a Categoria "Extra", é exigida 

homogeneidade de coloração.  

causa, à origem, calibre e estado de maturação. As maçãs podem ser 

5 mm aquém do diâmetro mínimo. 

3.2.4 CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À APRESENTAÇÃO  

HOMOGENEIDADE 

maçãs da mesma origem, variedade, qualidade, calibr

As embalagens de venda das maçãs de peso líquido não superior a 5 kg 

podem conter misturas de maçãs de diferentes variedades, desde que as 

maçãs sejam homogéneas quanto à qualidade e, para cada variedade em 

misturadas, nas embalagens de venda de peso líquido inferior a três 

quilogramas, com frutos e produtos hortícolas de espécies diferentes, nas 

condições previstas no Regulamento (CE) nº 48/2003 da Comissão. 

A parte visível do conteúdo da embalagem deve ser representativa da sua 

totalidade. 
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ACONDICIONAMENTO 

As maçãs devem ser acondicionadas de modo a ficarem devidamente 

3 kg devem ser suficientemente rígidas para proteger 

convenientemente o produto. 

Os materiais utilizados no 

 indicações comerciais, desde que a 

 colas não 

 

Para as Maçãs de Basto que a que não as 

das prontas a comer (IV Gama), em puré, em 

concentrado e em sumo, os requisitos obrigatórios para a maçã inteira, 

om casca têm de ser cumpridos e são os mesmos, à excepção dos 

protegidas. Em especial, as embalagens de venda de peso líquido 

superior a 

interior das embalagens 

devem ser novos, estar 

limpos e não devem ser 

susceptíveis de provocar 

quaisquer alterações 

internas ou externas nas 

maçãs. É autorizada a 

utilização de materiais que ostentem

impressão ou rotulagem sejam efectuadas com tintas ou

tóxicas. Os rótulos que são colocados individualmente nas maçãs não 

devem deixar marcas visíveis de cola ou defeitos na epiderme, depois de 

retirados. As embalagens devem ainda estar isentas de corpos estranhos. 

APRESENTAÇÃO 

Os frutos da categoria "Extra" devem apresentar-se embalados em 

camadas ordenadas. 

 sejam vendidas, noutra form

inteiras com casca, ou seja, em pedaços, com e sem casca, frescas ou secas 

(desidratadas), corta

fresca e c
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referentes ao calibre e à categoria. Antes de serem sujeitas a qualquer 

tratamento, as maçãs devem ser lavadas, descascadas, quando necessário, 

e depois higienizadas. As operações de limpeza, descasque, corte e 

secagem devem ser realizadas com o recurso a métodos físicos. 

Posteriormente ao tratamento, os produtos processados devem ser 

embalados ou engarrafados, no caso dos sumos, segundo as disposições 

legais. As embalagens ou sacos devem ser convenientemente fechados. O 

material usado deve permitir trocas gasosas condicionadas. O 

embalamento pode ser em atmosfera normal, em atmosfera protectora ou 

em vácuo. 

4. DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE PRODUÇÃO  

  

 4.1 DELIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A região onde se produzem as Maçãs de Basto não está limitada ao 

espaço geográfico (que administrativamente tem esse nome e que é 

formada pelos concelhos de Celorico, Cabeceiras e Mondim de Basto) 

conhecido como a zona de Basto. Engloba um conjunto de outros 

concelhos da NUT III Tâmega. As condições de clima e de solo são 

adequadas e bastante favoráveis à produção de maçã. Historicamente, 

esta é também uma região que mantém fortes tradições ligadas à 

agricultura e à fruticultura, devido às condições de clima e à fertilidade 

do solo da região. 

Os concelhos que pertencem à área geográfica de produção das Maçãs de 

Basto (IGP) são todos os da NUT Tâmega: Amarante, Baião, Cabeceiras 

de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, 

Lousada, Marco de Canavezes, Mondim de Basto, Paços de Ferreira, 

Paredes, Penafiel, Resende e Ribeira de Pena. 
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4.2 ENQUADRAMENTO PRODUTIVO 

Segundo os Inquéritos às Plantações de Árvores de Fruto, do INE 

(Instituto Nacional de Estatística), existiam no Entre Dou o e Minho r

(EDM), onde os concelhos que integram a área de produção das Maçãs 

de Basto se inserem, cerca de 320 ha em 562 explorações agrícolas 

(dados de 2002 referidos a pomares ordenados). De acordo com as 

Estatísticas Agrícolas do INE, a área de macieiras era, em 2004, de 703 

ha a que correspondia uma produção de 6218 toneladas de maçã e uma 

produtividade de 8,8 ton/ha. A NUT III Tâmega era, conjuntamente 
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com a NUT III Cávado, das que contribuíam de forma mais significativa 

para essa realidade regional.  

Q 2 ‐ EDM UADRO      EXPLORAÇÕES  E ÁREAS  DE  MACIEIRAS NO 

1992  1998  2002 

nº  área (ha)  nº  área (ha)  nº  área (ha) 

1990  778  826  464  562  320 

Fonte: INE 

 

Apesar de alguns esforços que têm sido realizados para revitalizar a 

fileira, tem-se assistido a uma quebra significativa nas áreas destinadas e 

na produção de alguns frutos frescos entre os quais se encontra a maçã, 

mas também a pêra e o pêssego.  

 

4.3 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E EDAFO‐CLIMÁTICO 

Esta região é delimitada a Sul pelo rio Douro e a Este por uma cadeia de 

serras que se estendem desde o sistema montanhoso da Peneda-Gerês, 

passando pela Serra da Cabreira, Serra do Alvão e Serra do Marão. A 

rede hidrográfica é dominada pelo Douro e alguns dos seus principais 

afluentes como o Tâmega e o Sousa. Além destes, há ainda o rio Ave que 

nasce na Serra da Cabreira e desagua em Vila do Conde. 

As rochas que se encontram nesta região fazem parte de uma das 

unidades estruturais, que atravessa toda a Península Ibérica e à qual se 

dá o nome de Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico e um segmento da 

Cordilheira Varisca da Europa. A área de produção de maçãs 

corresponde à Zona Centro-Ibérico, que pertence à zona mais interna da 

Cadeia Varisca. A rocha predominante é o granito, encontrando-se 

também em quantidades menores xistos, mármores, quartezitos, 
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gneisses, micaxistos e xistos metamórficos. Verificam-se numerosos 

afloramentos graníticos à superfície. A maioria do solo desta região é do 

tipo cambissolo. 

Em termos climáticos, a região sofre uma forte influência atlântica. 

Segundo o sistema de classificação de Koppen, o clima é temperado com 

Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente. Segundo a classificação de 

Thornthwaite varia entre o clima mesotérmico húmido e super-húmido. 

A temperatura média anual varia entre os 9ºC e os 16ºC e a precipitação 

acumulada anual varia entre os 801 e os 2800mm, sendo a chuva mais 

concentrada no Inverno e início da Primavera (Outubro a Março). A 

evapotranspiração real é na ordem dos 600 a 700mm, a humidade 

relativa do ar varia entre 75 e 85%, a precipitação varia entre os 75 e os 

100 dias por ano, sendo em alguns locais superior a 100 dias por ano, o 

que se traduz em precipitações entre os 1400 e os 2800mm. A insolação 

desta região varia entre as 1800 e 2600 horas por ano, sendo a área mais 

a Norte a que soma menos horas de sol e a região mais litoral a mais 

exposta à luz solar. Estes valores correspondem a um total de radiação 

global que varia entre cerca de 140 e 150kcal/cm2. 

Em termos fitogeográficos, a região de produção das Maçãs de Basto é, 

na sua maioria, classificada como sendo do tipo Noroeste Ocidental. 

Caracteriza-se por ser formada maioritariamente por terras baixas, com 

menos de 700 metros de altura e rodeada por maciços montanhosos. 

Esta região caracteriza-se pela sua tonalidade verde que advém da 

floresta da mesma cor e dos vales cultivados, da grande quantidade de 

rios que banham a região e da proximidade ao oceano Atlântico. 

Nas zonas não cultivadas, a vegetação característica da região é 

constituída por plantas semi-lenhosas como são exemplo a giesta, a urze, 

o tojo, a carqueja e a queiroga. Nas espécies arbustivas, predominam o 
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pinheiro bravo, diversos tipos de carvalho, o castanheiro e o eucalipto. 

Nas zonas ribeirinhas, são característicos os choupos, ulmeiros, 

salgueiros, freixos, sabugueiros e amieiros. A principal espécie cultivada 

é a vinha, sendo também característica a cultura de hortícolas e o milho. 

 

5. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO E ECONÓMICO 

  

5.1 IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO E DA PROMOÇÃO DAS 
VARIEDADES REGIONAIS DE MACIEIRAS 

A industrialização da agricultura em todo o mundo e em particular na 

a, de enorme 

diversidade, por sistemas monoculturais intensivos, conduziu ao 

desaparecimento de um incalculável património genético, 

das 

m

lturais, levadas a cabo nestes pomares, era passível de grande 

Europa, ao substituir os sistemas agrícolas de subsistênci

particularmente no domínio das árvores de fruto, como foi o caso 

acieiras. 

Em Portugal, a partir dos anos 60, acentuou-se o processo de 

implantação de pomares de variedades exóticas, exibindo, estas, frutos 

com grande uniformidade de tamanho e forma, de maturação 

homogénea, resistência ao transporte a grandes distâncias, boa 

capacidade de conservação durante vários meses, e em que a maioria das 

técnicas cu

mecanização. Perante tais superlativas qualidades, as designadas 

variedades locais/tradicionais de maçãs foram quase banidas dos 

sistemas de produção frutícola, uma vez que as suas características, 

segundo o critério comercial vigente, eram totalmente ofuscadas pelos 

requisitos daquelas variedades recém-chegadas do estrangeiro. 
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Um segundo golpe - a pressão da urbanização - estaria iminente, não 

tardando a disparar, quando a construção civil se apossou das grandes 

quintas nas imediações das cidades e vilas e exterminou por completo os 

repositórios de diversidade que aí existiam, constituídos durante 

centenas de anos. 

As variedades de maçãs que restaram, povoando humildemente quintais 

etc.), que não 

caíram em total e 

obscuro esquecimento, permaneceram durante v

ção após geração, sob 

condições próprias de solo e de clima, o seu valor é demasiado elevado 

e pequenas parcelas em explorações agrícolas familiares, apesar das 

qualidades excepcionais de sabor e aroma, resistência a doenças, 

capacidade de 

conservação durante o 

Inverno sem recurso a 

frio, ou resistência à 

secura, exceptuando um 

muito reduzido número 

delas (Bravo, Casa Nova 

de Alcobaça, Porta da 

Loja, 

ários anos em duro 

exílio. 

Contudo, a preservação do nosso património agrícola e o conhecimento 

do seu valor reveste-se duma importância múltipla e terá de ser 

integralmente legado às gerações vindouras. Representando cada 

variedade regional de macieira um genótipo único, fruto de uma longa 

selecção natural, levada a cabo paulatinamente gera

para que a sua perda não deixe falta. 



 

 32 Caderno de Especificações das Maçãs de Basto 

Mercê de uma tomada de consciência, sobre esta problemática, a nível 

internacional, muitos países estão a desenvolver acções tendentes a 

salvar todas as variedades locais/tradicionais de que ainda dispõem, no 

sentido de manter o seu património genético e repor a tão prestimosa e 

periclitante biodiversidade de cada zona. Em Portugal, tem sido 

Contribuem também para a diversificação da paisagem ao mesmo tempo 

que imprimem maior diversi tica, promovendo também a 

variabilidade dentro das espécies. 

Dum modo geral, o consumo da maçã contribui de forma positiva para a 

ã 

e, em especial, aos polifenóis e à sua actividade antioxidante. Algumas 

das variedades regionais têm  especialmente positivo na 

saúde pública e na prevenção de doenças, dada a sua maior actividade 

antioxidante, quando comparadas com as variedades exóticas que 

realizado um esforço significativo para defender algumas das existentes 

variedades regionais de maçãs de outrora, a fim de travar a erosão do 

nosso património genético vegetal, de modo a que, quer a ciência, quer o 

agricultor venham a dispor no futuro de um banco de germoplasma 

suficientemente amplo, capaz de satisfazer as diferentes finalidades. 

O interesse das variedades regionais não se esgota na questão da 

preservação do património genético (e histórico-cultural das regiões 

donde essas variedades provêm). Há outras razões que justificam a 

revivescência das variedades locais de maçãs: 

Ambientais 

Muitas possuem características que as tornam mais facilmente 

adaptáveis ao modo de produção biológica, mais amigo do ambiente. 

dade gené

Saúde Humana 

saúde humana. Isso deve-se principalmente à riqueza nutricional da maç

 um impacto
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dominam o mercado, como as Golden ou as Starking (segundo 

Agostinho de Carvalho et al, 2008). Destacam-se, a este nível, diversas 

Malápios, a Pipo de Basto, a Verdeal, a Bravo de Esmolfe e até algumas 

Camoesas.   

Económicas 

Podem ser instaladas em pequenas parcelas, em zonas menos adequadas 

às variedades convencionais e podem complementar economicamente a 

produção daquelas. Podem proporcionar produtos tradicionais de 

elevada qualidade, especialmente se produzidos, segundo métodos que 

ofereçam menos riscos para a saúde e para o ambiente, havendo uma 

franja de consumidores portugueses (nichos de mercado e consumo 

ra dos frutos 

res de macieiras, às 

necessidades de inovação das estruturas de acondicionamento e 

particular) predisposta a valorizar estes bens. Contribuem para 

diversificar a oferta de maçã, muito centrada em duas/três variedades, 

introduzindo novas formas, cores e sabores nos mercados.  

Algumas destas variedades têm potencial para vir a ser certificadas, o 

que representa uma mais-valia para o agricultor, que aqui vê uma 

oportunidade de rendimento, constituindo também uma forma de 

diversificar a oferta nos mercados regionais. 

 A estratégia de desenvolvimento 2007-2013 para a filei

frescos está, na região de EDM, orientada para a melhoria da qualidade 

em todos os segmentos da fileira e na sua melhor integração vertical e 

horizontal. Com influência possível na produção de maçã, são propostas 

acções como o apoio à reconversão dos poma

comercialização, à formação de técnicos, produtores e outros operadores, 

que dê prioridade aos novos modos de produção, e ao desenvolvimento 

da inovação em processos e produtos. 
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As entidades responsáveis pelo desenvolvimento agrícola pretendem 

atenuar os pontos fracos e as ameaças identificadas e potenciar pontos 

fortes e oportunidades. As primeiras estão centradas no envelhecimento 

dos pomares e na constatação de que, se não for realizado um esforço de 

investimento, estas produções estarão em risco de se perder 

completamente, na fraca preparação dos produtores e operadores, 

particularmente em novos modos de produção, e na necessidade de 

ão dum 

ambiente favorável que 

facilite as decisões de investimento de prod

modernização das unidades de concentração e selecção. Quanto às 

oportunidades e pontos fortes, é destacado o facto de a região ser 

deficitária em frutos frescos, ter um mercado consumidor em expansão e 

dispor de boas condições para apostar numa maior diversificação 

cultural, onde se incluiriam os frutos frescos e a maçã. 

Do que foi referido, fica claro que o desenvolvimento da fileira regional 

da maçã, aproveitando o 

potencial que variedades 

regionais como a Pipo de 

Basto, a Porta da Loja ou a 

Verdeal têm, tem condições 

(oportunidades) e apoio 

institucional para ser 

estimulado.  

A indicação geográfica Maçãs 

de Basto insere-se (é um 

passo) na criaç

utores e operadores, ajudando 

ao surgimento de novos projectos, sustentáveis em termos ambientais e 

económicos, que contribuam de forma positiva para o desenvolvimento 
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da região, para a diversificação económica e para a protecção duma parte 

do património genético e cultural do Tâmega e Sousa.  

tes esforços apenas às variedades 

que têm traços evidentes de ligação ao território do Tâmega e Sousa é 

ercado. A dimensão de que 

produtores e operadores da fileira necessitam só poderá ser dada se a 

6.1 NA EXPLORAÇÃO FRUTÍCOLA 

m pomares de macieiras 

no Tâmega não está associada apenas à dimensão física ou à orientação 

rodutiva. Há também a considerar opções técnicas diversas no que diz 

respeito à plantação e à exploração dos pomares. A implantação dum 

s relacionados 

Pode ajudar também à revalorização da identidade deste território nas 

suas vertentes patrimonial, paisagística e sócio-económica. Os territórios 

rurais que melhor preservam a sua identidade e os seus patrimónios 

(cultural, histórico, agrícola, ambiental, paisagístico) particulares, têm 

mais condições para serem competitivos. 

Compreende-se, porém, que limitar es

redutor. Na verdade, a produção, a conservação e a transformação da 

maçã (e em especial estas últimas) dependem de economias de escala e da 

produtividade na utilização dos recursos. As variedades regionais locais, 

sendo pouco conhecidas e com volumes reduzidos de produção, servem, 

neste momento, pequenos nichos de m

produção e comercialização das variedades regionais locais puder ser 

acrescentada com as variedades mais comuns.   

 

6. MODO DE PRODUÇÃO DAS MAÇÃS DE BASTO  

 

    

A diversidade apresentada pelas explorações co

p

pomar de macieiras está dependente duma série de factore
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com as condições locais do terreno (declive, profundidade, tipo de solo), 

(número de árvores por ha e 

material vegetativo utilizado), o tipo de rega a instalar e a própria 

lizações profundas como a 

surriba ou a ripagem. A realiz tipo de lavouras é necessária 

para melhorar as condições físicas do solo, favorecendo a capacidade de 

or isso, aconselhável, de acordo com os resultados 

obtidos nas análises ao solo, proceder à incorporação de estrume ou 

com o sistema de condução do pomar 

dimensão da área a plantar. Portanto, a este nível e em alguns aspectos, 

não é possível fazer mais do que recomendações genéricas sobre o que os 

produtores podem ou não fazer na plantação.  

PLANTAÇÃO 

O estabelecimento do pomar envolve, em primeiro lugar, a escolha dos 

solos que devem ser férteis. Nesta fase, a decisão deve basear-se na sua 

análise físico-química e no estudo do seu perfil. A preparação do terreno 

implica, se for considerada necessária, a utilização de máquinas de rasto 

pesadas para que possam ser efectuadas eventuais operações de 

nivelamento do terreno e a realização de mobi

ação deste 

retenção de água, facilitando o desenvolvimento radicular e promovendo 

o arejamento do solo. 

O processo de implantação dum pomar passa também por incorporar no 

solo fertilizantes e correctivos que compensem as suas deficiências físicas 

e químicas e que ajudem o potencial produtivo do solo a manter-se ao 

longo da vida útil dos pomares. Entre as características mais 

desfavoráveis a qualquer cultura frutícola, destacam-se a elevada acidez, 

a falta de fósforo e outros nutrientes minerais e os teores reduzidos de 

matéria orgânica. É, p

outros fertilizantes orgânicos, adubos minerais e de correctivos calcários, 

desde que as limitações impostas pela produção integrada sejam 

respeitadas. 
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Na implementação dum pomar, o passo seguinte é a plantação das 

árvores. A forma de condução adoptada em quase todos os pomares tem 

sido o eixo vertical, por, em comparação com outras formas tradicionais 

usadas, facilitar a mecanização das operações culturais e ser mais 

adequado à qualidade da maçã. A intervenção em termos de podas de 

formação deve ser mínima. 

Os porta-enxertos a usar (mais ananicantes ou mais vigorosos) devem 

colheita.  

ser os mais adequados, quer ao maior ou menor vigor das variedades, 

quer às condições do solo. O porta-enxerto preferido tem sido o M106, o 

que não significa que seja a opção mais correcta em muitos casos. Outros 

porta-enxertos possíveis são o M9 e o M7. Em solos férteis, um porta-

enxerto de vigor médio a forte contribui para que as árvores cresçam 

demasiado, o que dificulta a 

Os compassos mais comuns nos pomares mais modernos têm distâncias 

entre as linhas de 3,5-4 metros e na linha de 1,5-1,8 metros. Permitem 

densidades elevadas e maior produção por ha e facilitam a realização de 

forma mais eficiente de diversas operações culturais. 



 

 38 Caderno de Especificações das Maçãs de Basto 

As variedades de macieiras a instalar devem ser as que podem beneficiar 

da indicação geográfica. Não deve haver uma mistura das diferentes 

variedades, o que acaba por dificultar as operações culturais e a 

lidades de água e 

As operações culturais associadas à exploração dos pomares de macieiras 

omar, 

a forma de condução dos pomares ou o declive), das disponibilidades de 

mão-de-obra familiar e assalariada, das condições económicas da 

adubações de cobertura. A aplicação de estrume ou outros tipos de 

fertilizantes orgânicos e de calcário é aconselhada, não apenas na 

comercialização. As plantas devem ser adquiridas a viveiristas que 

garantam a sua qualidade varietal e sanitária. 

Após a plantação, torna-se necessário dotar o pomar com sistema de rega 

adaptado às condições do terreno e às disponibi

simultaneamente tutorá-lo, instalando os convenientes esteios e arames. 

O sistema de rega mais utilizado e que pode ser sugerido, dadas as 

vantagens que tem em economia de água e tempo, é a gota a gota. 

EXPLORAÇÃO 

são a poda, a colheita, os tratamentos fitossanitários, as adubações de 

cobertura e adubações foliares, as mobilizações do solo, a rega e os 

transportes. Há, no entanto, diferenças no modo como estas operações 

são realizadas, dependendo das condições técnicas de cada exploração (as 

máquinas e equipamentos disponíveis, a dimensão das parcelas de p

exploração, das opções do produtor ou das obrigações legais que tem de 

respeitar. 

Fertilizações ao longo do período vegetativo são necessárias para que o 

potencial produtivo dos pomares não seja afectado. Hoje em dia, há 

vários processos para introduzir os fertilizantes no ciclo produtivo, casos 

da adubação foliar (junto com os tratamentos fitossanitários) ou da 

fertirrigação (na água de rega), que complementam as tradicionais 
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plantação, mas também durante todo o ciclo produtivo dos pomares. A 

realização destas operações todos os anos não é, no entanto, muito 

 

Os tratamentos são normalmente realizados várias vezes ao longo do 

ano, dependendo das condições climatéricas e dos problemas 

fitossanitários que ameaçam a cultura. Os mais importantes para a 

macieira são o pedrado, o cancro, o bichado, a mosca do mediterrâneo, o 

piolho, as lagartas mineiras, a cochonilha de S. José e o aranhiço. 

Os esquemas de fertilização e de tratamento fitossanitário devem, para 

que a maçã produzida possa ser certificada como Maçãs de Basto, seguir 

o regime de Produção Integrada (ver a publicação de 2006 Produção 

Integrada da Cultura de Pomóideas da Direcção-Geral de Protecção de

comum. Depende de factores como o custo e a maior ou menor 

disponibilidade dos materiais necessários, do fundo de fertilidade do solo 

e do comportamento vegetativo das árvores. 
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Culturas). O produtor terá de cumprir o que está definido na legislação 

para este modo de produção. 

As mobilizações do solo continuam a ser operações comuns e realizadas 

com frequência na grande maioria dos pomares de macieiras. O objectivo 

principal é o controlo das infestantes, uma vez que as mondas químicas 

A colheita é uma operação crucial em todo o processo de obtenção das 

ssão no ciclo produtivo anual das 

colocada nos baldes/caixas de forma 

delicada (não arremessada). A fruta também não deve ser demasiado 

estão normalmente limitadas às linhas. O produtor das Maçãs de Basto 

deve optar pela não mobilização do solo e pelo corte das ervas e a 

aplicação de herbicida na linha. 

As operações de poda podem ser realizadas de forma manual ou com o 

recurso a tesouras pneumáticas. 

Maçãs de Basto. É um processo manual que necessita, para ser realizado, 

de trabalhadores eventuais, em maior ou menor número, consoante a 

dimensão dos pomares e a produção esperada. A forma como é realizada 

pode ter consequências muito significativas na qualidade do fruto que vai 

ser entregue às centrais/unidades de laboração e numa das categorias de 

custos (de pessoal) com mais expre

macieiras. Em termos de qualidade, a maçã deve ser colhida com cuidado 

e sempre com o pedúnculo e 

empilhada e as caixas não devem ser enchidas em demasia. A colheita 

deve servir também para fazer a pré-selecção da maçã que não tem 

condições para ser comercializada: frutos com diâmetro reduzido, bitter 

pit, carepa, manchas de pedrado de dimensão superior ao permitido, 

pintas de Piolho de S. José não devem ser colhidos juntamente com os 

frutos que podem ser comercializados em fresco. 
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O momento óptimo de colheita varia de variedade para variedade e deve 

ser cuidadosamente escolhido, uma vez que esta variável condiciona as 

suas características organolépticas e afecta a conservação (e a duração da 

mesma). “A antecipação da colheita não é geralmente recomendável, 

porque pode trazer como consequências a perda de propriedades 

organolépticas importantes, nomeadamente o sabor e o aroma, uma 

menor coloração da epiderme, maior perda de peso durante o tempo de 

conservação e ainda maior susceptibilidade a desequilíbrios fisiológicos, 

do fruto” (Trigueiros, s.d.). O adiamento da colheita pode tornar o fruto 

mais frágil e logo mais propenso a ser danificado ao longo do circuito 

central fruteira, afectando 

também a duração de período 

Effegi, 

Bellevue); exprime-se em libras ou kg/cm²; na variedade Golden 

capazes de provocar alguns acidentes que desvalorizam a apresentação 

que percorre entre o pomar e a 

de conservação.  

Há vários testes de maturação 

que podem ser usados para a 

determinação do momento 

mais adequado da colheita 

(informação mais pomenorizada em Manual Sobre Produtos Horto-

frutícolas - Tecnologias de Colheita de José Trigueiros):  

- Cor da epiderme : comparação com cartas colorimétricas – padrão ou 

com escala arbitrária estabelecida pelo próprio produtor; 

 - Consistência da polpa: utilizando um penetrómetro (tipo 

Delicious, o valor de grau médio de consistência da polpa varia entre 7 e 

7,5 Kg/cm2; 
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- Índice refractométrico: o índice refractométrico ou grau Brix quantifica 

a percentagem de matéria seca solúvel contida no sumo dos frutos. A sua 

vai sendo maior, o amido transforma-se em açúcares mais 

da colheita e estes testes devem ser realizados para as 

Não é obrigatório que o processo de normalização e embalamento dos 

determinação é feita com o auxílio de um refractómetro (escala 0-30%); 

considera-se que, para as maçãs, o valor mínimo aceitável é de 11%, 

ainda que este nível seja por vezes difícil de alcançar nas variedades mais 

precoces.  

- Acidez Total: a determinação da acidez total baseia-se numa reacção 

ácido-base; o resultado pode ser expresso em meq/l (miliequivalentes de 

ácido málico/litro de sumo) ou em g/l (gramas de ácido málico por litro 

de sumo); 

- Teste de iodo – iodeto (conteúdo em amido): há medida que o grau de 

maturação 

simples; o seu desaparecimento progressivo pode ser avaliado com um 

teste colorimétrico; 

Devem usar-se vários testes para aumentar a fiabilidade na escolha do 

momento 

diferentes variedades. 

 

6.2 NORMALIZAÇÃO E EMBALAMENTO 

frutos seja realizado dentro da área geográfica de produção. É, no 

entanto, aconselhável que seja efectuado o mais próximo possível da área 

de produção. 
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7. VERIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES 

7.1 PROVA DE ORIGEM 

A origem geográfica das Maçãs de Basto comprova-se através da(s):  

a de controlo e certificação: 

ste sistema assegura que apenas os produtores e operadores que 

egras descritas neste caderno possam 

beneficiar do uso da IGP.  

A autorização tem de ser feita pela entidade proponente e só pode ser 

- produzam, armazenem, transformem e comercializem as maçãs ou 

; 

- assumam o compromisso de respeitar as disposições previstas neste 

penderá do 

Organismo Privado de Controlo (OPC) e certificação, após acção de 

umprimento 

ontrolo de toda a fileira produtiva e de 

comercialização das Maçãs de Basto e realizará acções de controlo ao 

 

Existência de um sistem

E

cumpram os requisitos e r

concedida aos produtores e operadores que: 

- produzam as maçãs em explorações situadas dentro da área geográfica 

de produção; 

produtos obtidos a partir destas de acordo com as condições 

estabelecidas neste caderno de especificações

- se submetam ao regime de controlo e certificação previsto; 

caderno de especificações. 

A autorização para uso da marca de certificação de

controlo e elaboração do respectivo relatório, onde atesta o c

das regras constantes no Caderno de Especificações.  

O OPC assegurará o c
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longo do processo produtivo incidindo na verificação da genuinidade do 

produto, do modo de produção e das características qualitativas e de 

apresentação. 

No agrupamento de produtores (entidade gestora da IGP) devem 

interessados em utilizar a indicação 

calibragem usados, etc.. 

Implementação de um sistema de 

rastreabilidade: 

Este sistema permitirá o controlo ao longo de toda a fileira produtiva 

desde a produção da maçã, passando pela sua conservação e preparação 

para o consumo e até à venda. Deverá ser possível identificar cada lote de 

produto e as etapas que percorreu, desde o fruticultor até ao distribuidor. 

inscrever-se todas as explorações que produzirão as Maçãs de Basto, 

bem como os operadores que lidarão com a conservação, normalização e 

comercialização dessa maçã. Uma ficha individual de produtor terá de ser 

preenchida por cada um dos fruticultores e demais operadores da fileira 

geográfica. Dessa ficha deve 

constar a informação necessária ao 

estabelecimento dum cadastro que 

permita conhecer com precisão a 

estrutura produtiva das Maçãs de 

Basto, em termos de localização e 

área dos pomares, das variedades 

plantadas, dos porta-enxertos e 

formas de condução utilizadas, da 

quantidade e qualidade das maçãs 

produzidas, da capacidade e tipo de 

câmaras frigoríficas e sistemas de 
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Cada fruticultor e cada central fruteira/unidade de laboração está sujeita 

a este sistema de controlo e certificação. O OPC verificará a origem das 

especificações. 

 

FIGURA 1  ‐  PROCESSO DE  RASTREABILIDADE DAS MAÇÃS DE BASTO 

 

Os operadores terão de manter e preencher obrigatoriamente um 

conjunto de registos adequados, para além dos já exigidos pela legislação 

vigente. Esses registos devem evidenciar a origem do produto e as 

movimentações e operações a que é sujeito ao longo da cadeia de valor, 

de quem entrega/labora/comercializa o quê, quando e 

onde (quantidades e variedades de maçã entregues pelos produtores e 

maçãs e a conformidade do produto e do processo com o caderno de 

em termos 

a

datas de recepção nas centrais fruteiras ou unidades de transformação, 

quantidades e variedades de maçã armazenadas, calibradas, 

transformadas e embaladas e datas e unidades de preparação em que 

•Controlo da produção da maçã nos pomares

•Controlo da manipulação nas centrais/unidades de laboração
•Controlo da distribuição e venda

•Recepção da maçã nas centrais/unidades de laboração

Etapas

•Respeito pelas práticas de produção integrada
•Respeito pelas práticas mais adequadas nas centrais/unidades 
de laboração

•Classes de normalização
•Nome do operador
•N.º de registo
•N.º de marca de certificação

Informação

•Registos
•Ficha do laboratório
•Ficha do OPC
•Etiqueta individual
•Guia de remessa

Documentos
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essas operações são realizadas, quantidades, variedades e classes de maçã 

embalada e produtos derivados comercializados, datas, destinos e 

compradores). 

O controlo e a certificação das Maçãs de Basto serão efectuados por um 

OPC indigitado pela Entidade Gestora. O OPC possui um Conselho de 

Certificação, que é um órgão interno de avaliação da forma como decorre 

o controlo e a

7.2 CONTROLO 

 certificação e do qual fazem parte representantes dos 

produtores, dos transformadores, de investigação/ensino, dos 

ção e dos consumidores. A este OPC caberá a 

• Câmaras frigoríficas de conservação dos frutos; 

e acondicionamento; 

Portugal Continental, impedindo o uso indevido 

das designações protegidas. 

As acções de controlo serão efectuadas de forma aleatória, com ou sem 

ertificação a efectuar obrigam a um 

ento entre a Entidade Gestora e o OPC, 

nomeadamente quanto à transmissão de informação dos operadores 

comerciantes/distribui

responsabilidade de verificar o cumprimento do Caderno de 

Especificações das Maçãs de Basto. 

O controlo será realizado em todas as fases do processo produtivo 

abrangendo: 

• Locais de produção e práticas culturais; 

• Transporte da maçã; 

• Preparação 

• Comercialização; 

• Pontos de Venda em 

marcação prévia. O controlo e c

estreito relacionam
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autorizados e área sob controlo, unidades de acondicionamento e 

entrepostos aderentes, de quantidades produzidas e expedidas e das 

 

Os produtores que desejem produzir Maçãs de Basto devem cumprir os 

regulamentos impostos pelo caderno de especificações para a I.G.P. 

Maçãs de Basto, sendo obrigados ao uso de um caderno de campo, do 

mesmo tipo da Produção Integrada, que servirá para o controlo, ao nível 

da produção. 

SITUAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADE 

quantidades certificadas. Cada uma das Maçãs de Basto é devidamente 

certificada, através da oposição, pelo OPC, da respectiva Marca de 

Certificação. 

São consideradas situações de não conformidade as que contrariem o 

descrito no Caderno de Especificações da Identificação Geográfica 

Protegida das Maçãs de Basto ou pelo uso indevido da denominação. 
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SANÇÃO 

A verificação de situações de não conformidade, terá como sanção a 

suspensão do uso da ssim, aquele que seja 

 

As indicações obrigatórias da rotulagem devem ser inscritas em 

aracteres indeléveis, visíveis e legíveis, colocados num local em 

 português e em termos correctos, claros e 

unitário, após decisão de registo, 

bem como o logotipo das Maçãs de Basto.  

abilize pelo produto ou o comercialize. 

 

IGP Maçãs de Basto. A

considerado infractor, fica desautorizado a utilizar qualquer elemento 

identificativo da IGP Maçãs de Basto, como certificados, etiquetas ou 

símbolos de qualquer outra natureza. 

7.3 ROTULAGEM 

A rotulagem das Maçãs de Basto, deverá obedecer ao estabelecido na 

legislação em vigor sobre rotulagem de géneros alimentícios (Decreto-

Lei n.º 560/99 de 18 de Dezembro). 

c

evidência, redigidas em

precisos.  

Da rotulagem das Maçãs de Basto deve constar obrigatoriamente a 

marca de certificação e o logotipo com

Em caso algum, o nome ou a denominação social e morada do produtor 

podem ser substituídas pelo nome de qualquer outra entidade, ainda que 

se respons

A denominação de venda Maçãs de Basto não pode ser acrescida de 

qualquer outra indicação ou menção, incluindo marcas de distribuidores 

ou outras. 
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Marca de certificação 

As Maçãs de Basto devem ser identificadas nas caixas e com rótulos 

autocolantes, que devem ser colocados nas maçãs, com o símbolo da 

A certificação do produto Maçãs de Basto é concretizada através da 

aposição da marca de certificação em cada embalagem 

independentemente da sua apresentação comercial.  

Da identificação das Maçãs de Basto devem fazer parte os seguintes 

elementos: 

ente as seguintes 

menções: 

asto – IGP – e respectivo logotipo; 

; 

a autocolante com holograma estampado, com 

número de série alfanumérico que permite rastrear o produto). 

s e Actividade Antioxidante 

em Maçãs de Variedades Regionais e de Cultivares Exóticas. Variedades 

Regionais e Agricultura Biológica. Desafios para Pêras e Maçãs 

Portuguesas. Coimbra: ESAC/DRAPC. pp. 120-133.   

Identificação Geográfica, passando depois de decisão comunitária a IGP. 

- a referência às Maçãs de Basto – IGP - e respectivo logótipo; 

- a marca de certificação; 

- logotipo comunitário da IGP; 

Na marca de certificação constam obrigatoriam

Maçãs de B

Nome do OPC (Organismo Privado de Controlo e Certificação)

Número de série (etiquet
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