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Em Maio último, o Clube de Produtores Continente, a As-
sociação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Olea-
ginosas e Cereais (ANPOC), o Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBio/Biopolis) da 
Universidade do Porto e a Palombar – Associação de Con-
servação da Natureza e do Património Rural assinaram 
formalmente o “Protocolo Searas com Biodiversidade: Sal-
vemos a águia-caçadeira”. O objectivo é «contribuir para 
salvar esta espécie, em vias de extinção no país, identifican-
do acções e medidas de gestão para salvaguardá-la, mas 
também para promover um sistema alimentar mais amigo 
do ambiente», explicam os promotores. 
O projecto já iniciou o primeiro censo nacional da popu-
lação da águia-caçadeira, que está previsto decorrer até 

Num contexto complexo e exigente, vão surgindo iniciativas no sector dos cereais que visam a valorização,
desenvolver novos produtos, promover a biodiversidade e a sustentabilidade e optimizar a produção.

 Carlos Afonso

VALORIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
NOS CEREAIS

ao fim de 2023 e cujos resultados preliminares deverão ser 
conhecidos em breve. Também foram realizadas múltiplas 
reuniões de trabalho, proposta uma medida agroambien-
tal – no âmbito do Plano Estratégico da Política Agrícola Co-
mum para Portugal 2023-2027 – para a gestão da espécie e 
efectuadas diversas sessões de formação e capacitação de 
vigilantes da natureza, assim como acções de sensibilização 
a agricultores e proprietários rurais sobre a necessidade de 
protecção da águia-caçadeira. 
No fim de Julho, decorreu em Miranda do Douro uma jor-
nada do projecto, para fazer um balanço sobre as acções já 
realizadas e apresentar resultados preliminares. O evento 
serviu também para a formalização da adesão de novos 
agricultores à “Rede de proprietários amigos da águia-ca-
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çadeira”, que integra já cerca de 20 agricultores, gestores e 
proprietários de terremos agrícolas. 
A jornada contou ainda com a abertura da instalação de 
aclimatação – que garante condições de segurança e bem-
-estar para a espécie, com vigilância contínua e acompanha-
mento por técnicos especializados – e o início da libertação 
gradual de 27 crias de águia-caçadeira, nomeadamente as 
provenientes da incubação dos ovos resgatados de ninhos 
no Nordeste Transmontano, cuja manutenção foi inviável. 
A campanha de salvamento em curso envolveu já várias 
acções, que visam aumentar o sucesso reprodutor e, por 
consequência, a população da espécie. 

Valorização de subprodutos
O projecto “Co-CerealValue – Valorização sustentável de 
subprodutos do processamento e armazenamento de ce-
reais” teve início em 2018 e foi cofinanciado pela União 
Europeia. Este consórcio foi constituído por Silos de Lei-
xões (líder; entidade com experiência na recepção, arma-
zenamento, movimentação e expedição de granéis agroali-
mentares), Germen (especializada na moagem de cereais), 
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa e INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em 
Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. 
A iniciativa, cujos resultados foram apresentados em Abril 
último, permitiu desenvolver novos produtos para a alimen-

tação humana e animal a partir de subprodutos do proces-
samento e armazenamento de cereais, tais como a sêmea, 
o gérmen e o pó de cereal, normalmente canalizados para 
alimentação animal. Nas formulações dos produtos para ali-
mentação humana, foram integrados outros subprodutos 
ou recursos naturais de baixo valor, proporcionando assim 
«alto valor nutricional em proteínas, antioxidantes e fibras», 
realçam os promotores. Ema Dias, responsável de Qualidade 
e I+D da Germen, frisa que o gérmen e sêmea de trigo «con-
tribuem com dois nutrientes fundamentais para a alimenta-
ção humana – a fibra e a proteína» – e que no Co-Cereal-
Value desenvolveram «produtos ou formulados funcionais 
com alegações únicas de mercado», acrescentando que que 
reuniram «num só produto a proteína e a fibra, sem adição 
de açúcares, que podem ser aplicados em cereais de peque-
no-almoço, barras energéticas, granola, entre outros». 
O projecto também permitiu «desenvolver um smart-ob-
ject que possibilita o controlo da qualidade da matéria-pri-
ma durante todo o transporte (desde o porto de origem 
ao destino final), garantindo a sua segurança e integridade 
durante todo o processo». Este smart sensor «é capaz de 
fazer a medição contínua da temperatura de cereais e fa-
rinhas armazenados em grandes silos» e «as medições são 
transmitidas através de um protocolo sem fios para um ser-
vidor central, integrado com um sistema de monitorização 
logística», esclarecem. «Com este sensor, é possível identi-AF_MEIA_PUB_ATLAS_230X148MM_20210128.pdf   1   28/01/2021   16:39
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do arroz. «O relógio circadiano, presente na maioria dos 
seres vivos, é o mecanismo interno que permite ao organis-
mo antecipar as mudanças ambientais diárias, de modo a 
garantir um funcionamento correcto. Nas plantas, o reló-
gio circadiano e os sinais luminosos resultam no fotoperio-
dismo: a resposta fisiológica à duração dos ciclos de luz e 
escuridão, que influencia, entre outras funções, a floração. 
Estas respostas variam entre espécies» e «o arroz precisa de 
noites longas», detalha o ITQB Nova. 
O artigo indica que, «no arroz, é o fitocromo B – um re-
ceptor de luz – que faz a ligação entre a luz e o “Evening 
Complex”, regulando assim o tempo de floração do arroz. 
O “Evening Complex” pertence ao relógio circadiano das 
plantas e é constituído por um conjunto de proteínas que 
estão activas durante o período da noite e que regulam 
as proteínas mais ligadas à floração». «Quando activo pela 
luz, o fitocromo B inactiva uma das proteínas do “Evening 
Complex”, a ELF3-1», uma alteração que causa «um efeito 
em cascata, levando à expressão de genes que reprimem a 
floração e culminando numa floração tardia», assinala. 
Os investigadores também verificaram que «plantas mutan-
tes para o fitocromo B têm a proteína ELF3-1 sempre activa 
durante o dia e noite, e estas floriram mais cedo». «Quan-
do existe um período de escuridão maior (noites longas), há 
uma maior acumulação da forma activa da proteína ELF3-1, 
que só aparece durante a noite, e isto vai despoletar a flo-
ração», enuncia Nelson Saibo, líder do grupo no ITQB Nova. 
O estudo pemitiu «solidificar também o papel essencial que 
o “Evening Complex” desempenha na floração». Segundo 
o ITQB Nova, «a próxima etapa passa por compreender a 
associação entre estas modificações nos componentes do 
ciclo circadiano e os diferentes tempos de floração obser-
vados entre as muitas variedades de arroz», sendo que «a 
aplicação ao campo é também um dos principais focos para 
o futuro, uma vez que a floração está directamente relacio-
nada com a produtividade». 

Rega gota-a-gota em arroz
Está em curso no concelho de Benavente um ensaio de 
rega gota-a-gota na cultura do arroz, com o objectivo de 
«tornar a cultura mais rentável e sustentável». O ensaio, 
com a variedade de arroz carolino Ariete, foi instalado a 
19 de Maio numa área de quatro hectares, propriedade da 
Orivárzea, por via de uma parceria entre esta empresa, a 
Magos Irrigation Systems e a Rivulis, com validação científi-
ca do Instituto Superior de Agronomia. 
Entretanto, juntaram-se ao consórcio as empresas Luso-
sem, Syngenta, Timac Agro e Terrapro. Este ensaio «visa 
testar e desenvolver métodos e técnicas de produção agro-
nomicamente sustentáveis e pouco habituais na cultura do 
arroz, entre os quais a sementeira enterrada à linha, a rega 
gota-a-gota (com fita T-Tape da Rivulis) e a adubação atra-
vés da água de rega». 
O consórcio sublinha que, «no sistema convencional, em 
canteiros regados por alagamento, a cultura do arroz con-

ficar e prevenir contaminações e outros problemas no inte-
rior do volume de cereal armazenado, em zonas até hoje 
inacessíveis», declara António Baptista, investigador coor-
denador do INEGI. 

Rega mais eficiente
O projecto “aQuacer – Eficiência do uso da água na fileira 
dos cereais” arrancou em Janeiro de 2022 e vai durar um 
ano. Envolve a Associação Nacional dos Produtores de Mi-
lho e Sorgo (Anpromis), a ANPOC, o COTArroz – Centro 
Operativo e Tecnológico do Arroz, o Centro Operativo e de 
Tecnologia de Regadio (COTR) e o Instituto Português do 
Mar e da Atmosfera (IPMA). 
Esta iniciativa conta com financiamento da Fundação Ca-
louste Gulbenkian, fruto da candidatura ao concurso 
“Apoio à demonstração na gestão da água de rega”, lança-
do em 2021 pela Fundação – no âmbito do “Programa Gul-
benkian Desenvolvimento Sustentável” –, tendo em vista a 
valorização da água no sector agroalimentar e enfrentar os 
impactos das alterações climáticas. O projecto contempla 
a organização de dez «acções de demonstração específi-
cas para cada tipo de cultura e adaptadas às regiões onde 
predomina o seu cultivo», tendo já sido organizadas sete 
– relativas à cultura do milho no Ribatejo e no Vale do Mon-
dego, aos cereais praganosos no Alentejo e ao arroz nes-
tas três zonas geográficas. Em Setembro, terão lugar duas 
outras acções: a 2 de Setembro, em Coruche, sobre arroz 
e milho; a 14 de Setembro, em Alcácer do Sal, sobre arroz. 
Sendo direccionado para a capacitação e transferência de 
conhecimento, um dos objectivos do “aQuacer” é traçar o 
perfil dos regantes do sector cerealífero, tendo sido lança-
do um questionário nesse sentido. No fim do projecto será 
organizada uma «conferência de balanço e apresentação 
das principais conclusões e linhas de actuação futuras».

Perceber a floração do arroz
Investigadores do Instituto de Tecnologia Química e Bio-
lógica António Xavier (ITQB Nova), do Leibniz Institute of 
Vegetable and Ornamental Crops (IGZ) e do Institute of 
Biochemistry and Biology da Universidade de Potsdam pu-
blicaram recentemente um artigo científico sobre o papel 
da luz e de componentes do relógio circadiano na floração 

› Sessão do projecto aQuacer no Vale do Mondego



frutas, legumes e flores | Agosto/Setembro 2022

some em média 10.000 m3 a 15.000 m3/hectare/ano». 
João Alegria, director de produção da Orivárzea, diz que a 
expectativa é «conseguir obter uma poupança da ordem 
dos dois dígitos no consumo de água e uma redução pro-
porcional do consumo de energia». 
Caso se prove que esta forma de produzir arroz é viável, 
isso «permitirá reduzir o número de intervenções no terre-
no, para aplicação de fertilizantes e herbicidas, e facilitará 
a operação da colheita, com as ceifeiras a operar num ter-
reno mais seco e transitável», destaca o consórcio. Comen-
ta ainda que «é expectável a optimização da utilização 
das zonas improdutivas, como os muros das marachas e 
as estradas largas, uma vez que os canteiros deixam de ser 
necessários no sistema de produção de arroz com rega go-
ta-a-gota, o que poderá também vir a viabilizar a cultura 
em terrenos fora das zonas ribeirinhas». 

ANPOC recebe Prémio Inovação 2022
O Clube de Produtores Continente (CPC) atribuiu recente-
mente à ANPOC e à marca “Cereais do Alentejo” o “Pré-
mio Inovação 2022”. O galardão distinguiu o projecto de 
inovação apresentado pela ANPOC, no âmbito da Acade-
mia Produtores Continente, que englobou dois produtos 
com o selo “Cereais do Alentejo”: grão-de-bico verde, em 
parceria com a Egocultum, e gérmen de trigo, em parceria 
com a Germen. 
No caso do grão-de-bico foi valorizada a sua apresentação 
em verde – como se de ervilha se tratasse –, o que «dá 
origem a um grão mais doce, com muito sabor», aponta o 
CPC. A isto acresce que o grão-de-bico, sendo uma legu-
minosa, «tem um papel muito importante na melhoria da 
estrutura e fertilidade do solo». 
No caso do gérmen de trigo, além «da combinação única 
de elevados teores de fibra e proteína, foi valorizado o pro-
cesso de estabilização térmica, que reduz a carga microbia-
na, aumenta o tempo de conservação e altera cor e textura, 
melhorando significativamente as características organo-
lépticas do gérmen». Desta forma, salienta a entidade, o 
gérmen, tradicionalmente visto como subproduto da moa-
gem de trigo e relegado para a alimentação animal, «ga-
nha um novo vigor como produto de alto valor nutricional 
para a alimentação humana, contrariando o desperdício».  
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