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Foram aprovados com financiamento durante o mês de Agosto 3 Grupos Operacionais liderados pelo COTHN em 
parceria com várias organizações de produtores e entidades dos Sistema Cientifico e Tecnológico suas 
associadas, no âmbito da fitossanidade: 
- Protecestenfilio: este projeto tem por objetivo estudar o desenvolvimento da doença nos últimos anos e 
desenvolver práticas e meios de controlo da doença
- FitoAgro: este projeto tem por objetivo reabilitar a rede de estações meteorológicas no oeste para a emissão 
de aviso fitossanitários com enfoque em novas pragas e doenças em pomoideas
- FruiFlyProtec – este projeto tem por objetivo o estudos de várias moscas da fruta através da constituição de 
campos piloto, para a monitorização, estudo de factores de risco e ensaios de meios de luta e realização de 
mapas de risco .

Para além destes grupos operacionais decididos recentemente, também na área da horticultura  e outras 
culturas, se conseguiu financiamento para os seguintes GO:
- MaisSolo: este projeto, também coordenado pelo COTHN, tem por objetivo o estudo e ensaio de meios de 
controlo de doenças de solo;
- Qualitomate: este projeto coordenado pelo CCTI, tem por objetivo o estudo de praticas que consigam 
melhorar a qualidade do tomate de industria, permitindo uma maior valorização do mesmo.
- CompetitiveSouthBerries : coordenado pelo INIAV, este projeto abordará os  Pequenos frutos competitivos e 
sustentáveis: técnicas culturais inovadoras para o alargamento da época de produção
- PrunosFito: Este projeto coordenado pela  Appizezere, tem por objetivo o estudo de novos métodos de 
controlo para as principais pragas e doenças das Prunoideas na região da beira interior.
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O I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao  processamento de alimentos será realizado no 
dia 11 de Setembro de  2017 na Universidade de São Paulo, Brasil. As línguas oficiais  do  encontro são o 
português e o castelhano.

A inscrição no encontro é gratuita tanto para autores dos trabalhos como para assistentes, mas é 
obrigatória. A inscrição deve ser feita preferencialmente até 28 de Agosto de 2017. A ficha de inscrição 
devidamente preenchida deve ser enviada para a comissão organizadora  do evento (ahneto@usp.br e 
cruivo@ualg.pt).

Todas as pessoas inscritas serão informadas por email com mais  detalhes sobre o evento entre tais como 
as condições de participação  no almoço solar e a estimativa do seu custo.
A cocção solar da totalidade dos alimentos para o almoço estará dependente das condições climatéricas, 
do número de pessoas interessadas e do número e tipo de cozinhas solares colocadas em acção.
Aceda à ficha de inscrição em anexo no final deste boletim.
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A Comissão Europeia lançou em 18 de agosto uma consulta pública onde os operadores da cadeia alimentar 
e suas associações, desde os agricultores, indústria, comércio, distribuição e consumidores, são convidados 
a partilhar pontos de vista sobre o funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar.
Esta consulta pública, que encerra dia 17 de novembro, parte do pressuposto que o valor acrescentado 
pode não estará a ser equitativamente repartido entre todos os níveis da cadeia de abastecimento 
alimentar devido, nomeadamente, a diferenças no poder de negociação entre os operadores mais 
pequenos e, portanto, mais vulneráveis, como os agricultores e as pequenas empresas, e os seus parceiros 
comerciais economicamente mais poderosos e fortemente concentrados.
De acordo com o comunicado de imprensa da Comissão Europeia, há interesse em recolher contribuições 
para avaliar a necessidade e a conveniência de eventuais medidas a tomar a nível da UE para tratar e 
regulamentar as práticas comerciais desleais no domínio agroalimentar. A Comissão está igualmente 
empenhada em avaliar o nível de transparência do mercado ao longo da cadeia e identificar onde pode ser 
melhorado. Tendo em conta a necessidade de um certo grau de concorrência, esta consulta contribuirá para 
determinar se a UE deve introduzir mecanismos complementares de transparência do mercado. Por último, 
o questionário visa avaliar o interesse na cooperação entre produtores e a utilização dos chamados acordos 
de partilha de valor (ou seja, a partilha de ganhos e perdas resultantes das variações dos preços do mercado 
em causa), que já existem em alguns setores como o do açúcar.
Grupo de Trabalho para os Mercados Agrícolas.
A consulta baseia-se nos trabalhos do Grupo de Trabalho para os Mercados Agrícolas (AMTF). O AMTF 
recomendou várias medidas concretas para fortalecer a posição dos agricultores na cadeia de 
abastecimento alimentar e a consulta irá basear-se nesses trabalhos para apoiar a eventual ação futura da 
Comissão.
Foi também publicada uma avaliação de impacto inicial, que apresenta informação pormenorizada sobre 
possíveis opções estratégicas, para fins de consulta e de comentários, sendo igualmente realizada uma 
avaliação de impacto exaustiva em relação a todas as futuras iniciativas de melhoria da cadeia de 
abastecimento alimentar.
A consulta pública on-line está disponível  em https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-
chain_pt, onde é possível aceder ao questionário.
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O COTHN irá realizar no âmbito da Tecfresh 17 ( que terá lugar de 16 a 18 e  http://tecfresh.pt/a-feira/ ), 
Novembro no CNEMA em Santarém sobre a temática da IV Gama. 
Este seminário terá lugar no dia 17 de Novembro e brevemente será disponibilizado o programa no nosso site. 
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Tem sido um bom ano para a pera rocha. O ministro da Agricultura garante que os fungos e os problemas que 
nos últimos anos afetaram esta produção estão praticamente ultrapassados.

Esta quarta-feira, Capoulas Santos visitou duas explorações de pera rocha no Cadaval e no Bombarral e esteve 
reunido com produtores.
Em 2016 foram produzidas 116 mil toneladas, valor que este ano deverá ser superior em cerca de 60 mil 
toneladas.

O presidente da Associação de Pêra Rocha confirma que este tem sido um bom ano, com fruta de melhor 
qualidade e calibre, mas Domingos dos Santos informa que há uma pequena quebra de produção. Esse recuo 
representará um impacto económico, porque a margem de lucro é mínima.
Domingos dos Santos confirma que tem sido um ano com pera rocha de melhor qualidade.
Desde 2014 que um fungo afeta as produções de pera rocha. No ano passado esta doença levou a uma quebra 
de 50% da produção, cenário que este ano é invertido.
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EnSolAPA 

11 Setembro 2017 

SÃO PAULO-BRASIL 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA 

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

I Encontro Ibero-Americano  

>Energia Solar Aplicada 

> ao 

> Processamento de Alimentos 

 

Face ao exponencial aumento dos consumos de energia e aos problemas ambientais locais 
e globais urge que a atividade de exploração nas unidades fabris e a vida cotidiana de cada 
ser humano se pautem por práticas de boa eficiência na utilização dos recursos naturais, 
incluindo os energéticos. Tais práticas contribuirão certamente para a manutenção de 
condições de equilíbrio na natureza e consequentemente para uma vida mais saudável nos 
dias de hoje e de amanhã.  

 

A energia solar aplicada ao processamento de alimentos tais como a cocção, a secagem, 
a pasteurização e outros processos são pois um pilar importante que urge dar mais 
importância em regiões com elevado potencial de radiação solar. 

 

O I Encontro Ibero-Americano de Energia Solar aplicada ao processamento de 
alimentos será realizado no dia 11 de Setembro de 2017 no Anfiteatro do Departamento 

de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
Brasil: 

 

Departamento de Engenharia Mecânica 

Avenida Professor Mello Moraes, 2231 - CEP 05508-030 

São Paulo - SP – Brasil 

 

As línguas oficiais do encontro são o português e o castelhano.  

 

A inscrição no encontro é gratuita tanto para autores dos trabalhos como para assistentes, 
mas é obrigatória. A inscrição deve ser feita preferencialmente até 28 de Agosto de 2017. 
A ficha de inscrição devidamente preenchida deve ser enviada para a comissão 
organizadora do evento (ahneto@usp.br e cruivo@ualg.pt). 

 

Todas as pessoas inscritas serão informadas por email sobre actualizações ao programa 
do evento caso e também sobre as condições de participação no almoço solar e uma 
estimativa do seu custo. A cocção solar da totalidade dos alimentos para o almoço estará 
dependente das condições climatéricas, do número de pessoas interessadas e do número 
e tipo de cozinhas solares colocadas em acção.  

 

Ficha de inscrição- Encontro EnSolAPA, 11 de Setembro 2017 

 

Nome:______________________________________________Tel:_________________ 

 

Profissão:____________________e-mail:______________________________________ 

 

Instituição/empresa:________________________________________________________ 

 

Endereço: _______________________________________________________________ 

ORGANIZAÇÃO 
 

mailto:cruivo@ualg.pt


Programa previsto 
 
09:00-09:15 Abertura 
 
09:15-13:00 Cozinhas solares em acção: bolo solar, café solar e almoço solar 
 
9:30-13:00 Sessão 1  

Horno solar Tolokatsin, Eduardo Rincón Mejía, México  
 

Evaluación experimental de un destilador solar para agua. Sergio Leal Braga, PUC 
RIO, Juan José Milón Guzmán, Herbert Jesús del Carpio Beltrán, Brasil/Peru 
 

Horno solar de medio tambor, una tecnología mixta, caja y parábola inserta.  
Pedro Serrano-Chile 
 

Obtenção de manta de mangaba a partir de secador solar de baixo custo com 
controle de temperatura, Vanina C. V. Andrade, Iraí. F. Resende, Diego L. Coriolano 
Ana C. M. Oliveira,Amélia Gaia Nascimento, Odélsia Leonor Sanchez de Alsina, 
Renan Tavares Figueiredo, Brasil 
 

Ensayo experimental y simulación de un secador solar passivo de carne 
deshidratada  mediante el empleo simulataneo de redes de temperatura, presión y 
humedad . G. Duran, M. Condorí, F. Albesa, Argentina 

 
13:15-14:30 Almoço solar 
 
14:30 -15:00 Demonstração de construção de cozinhas solar de baixo custo com elevada 

eficácia. Celestino Ruivo, Portugal e Elmo Dutra da Silveira Filho, Brasil 

15:00 -15:00 Sessão de Posters 

Projeto Granola Solar, Rita Taraborelli, Brasil 
 

Energia Solar Fotovoltaica para alimentação de motores elétricos no processamento 
de alimentos, Éric Frade, Brasil  
 

Concentrador solar utilizado para cozimento de alimentos 
Alexandre M. P. Roque, Gustavo Á. Gama, Diego L. Coriolano, Iraí T. F. Resende, 
Vanina C. V. Andrade, Rodrigo R. Santos, Marcos E. A. de Araujo, Odélsia L. S. de 
Alsina, Renan T. Figueiredo, Brasil 
 

Projeto e fabricação de um forno solar doméstico 
Caique Sartori Presoto, Alberto Hernandez Neto, Brasil 

 
15:30-17:00 Sessão 2  

 

Projeto Pleno Sol, Nicolau Bussolotti Francine, Brasil 
 

Desarrollo de secadores solares, experiencia cubana para la conservación de 
alimentos, C Boris Albrech Zaldívar Núñez -Cuba 
 

Fogão solar painelbólico, Elmo Dutra da Silveira Filho, Brasil 
 

Avanços em cozinhas solares tipo funil, Celestino Ruivo, Portugal 
 

17:00-17:30 Mesa Redonda-Reactivação da rede ibero-americana de cocção solar 
 

17:30-18:00 Encerramento 

Comissão organizadora 
 

Alberto Hernandez Neto  

Departamento de Engenharia Mecânica  

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Av. Prof. Mello Morais, 2231, São Paulo, Brasil 

e-mail: ahneto@usp.br 

 

Celestino Rodrigues Ruivo 

Instituto Superior de Engenharia-Universidade do Algarve 

Campus da Penha, 8005-139 Faro, Portugal 

ADAI - Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial 

Rua Pedro Hispano, nº 12, 3031 - 289 Coimbra, Portugal 

e-mail: cruivo@ualg.pt 
 

 

Antonio Luis Campos Mariani 

USP,Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Brasil 
 

Paulo Hélio Kanayama 

Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale  

Centro Paula Souza, Brasil 

 

Etevaldo Francisco Carreira Júnior  

Faculdade de Tecnologia de Itaquera Professor Miguel Reale  

Centro Paula Souza, Brasil 

 

Nelson Baptista 

ABRAVA, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Brasil, 
Avenida Rio Branco, 1492 - Campos Elíseos, São Paulo, Brasil 
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