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Tetra Pak lança homogeneizador com a maior capacidade existente no mercado 

A Tetra Pak anunciou a entrada em funcionamento do homogeneizador com a maior 

capacidade do mundo para o tratamento de alimentos líquidos. O Tetra Pak® 

Homogeneizador 500 pode processar até 63.600 litros por hora, oferecendo «uma 

excecional qualidade de produto com o menor custo de operação», garante a marca em 

comunicado. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/tetra-pak-lanca-homogeneizador-com-a-maior-

capacidade-existente-no-mercado-mundial/  

 

Inovações vão ditar o futuro da indústria agroalimentar 

De acordo com um relatório da FAO - Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, vai duplicar a procura de alimentos no mundo em 2050, 

especialmente nos países em vias de desenvolvimento. 

 http://www.agronegocios.eu/noticias/inovacoes-vao-ditar-o-futuro-da-indostria-

agroalimentar/ 

 

Investigadores dinamarqueses desenvolvem um novo teste para o teor de arsénio 

nos alimentos 

Investigadores dinamarqueses criam um novo método analítico que permite determinar 

a quantidade de arsénio inorgânico dos alimentos, permitindo tornar os alimentos mais 

seguros e cumprir com as normas europeias. 

http://www.foodanddrinkeurope.com/Products-Marketing/Danish-researchers-develop-
new-method-to-test-arsenic-in-food  

Syngenta lança blogue sobre inovação e sustentabilidade 

“Alimentar a Europa com Inovação” é o novo blogue da Syngenta. Os colaboradores da 

empresa e parceiros vão aqui publicar artigos relacionados com a temática da 

sustentabilidade e da inovação, dois desígnios que a Syngenta tem como prioritários na 

sua estratégia de negócio. 

http://www.flfrevista.pt/2016/03/syngenta-lanca-blogue-sobre-inovacao-e-
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sustentabilidade/  

 

Hidrogel superabsorvente otimiza uso de água na agricultura 

Imagine colocar água nas plantas hoje, sair para viajar e ao retornar, dez dias depois, a 

terra continuar úmida e as plantas vivas, fertilizadas e saudáveis. Ou ainda desenvolver 

culturas agrícolas em solos áridos, otimizando o uso de água. E o melhor de tudo: saber 

que o produto que possibilita essas funcionalidades é feito com materiais naturais 

biodegradáveis e não agride a natureza. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/hidrogel-superabsorvente-otimiza-uso-de-agua-na-
agricultura 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de março/abril de 

2016. 

 

Limites Máximos de Resíduos nos Alimentos de Origem Animal 

Regulamento 2016/355 da Comissão de 12 de março de 2016, que altera os requisitos 

específicos para a gelatina, o colagénio e produtos de origem animal altamente 

refinados destinados ao consumo humano. Pretende-se garantir que as matérias-primas 

destinadas à produção de gelatina e colagénio para consumo humano proveem de 

fontes que satisfazem os requisitos de saúda pública e animal estabelecidos na 

legislação da União. É alterado o Regulamento n.º 853/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho. (JO L   67 - Serie L) 

 
Aditivos Alimentares / Lacto-N-neotetraose 

Decisão de Execução 2016/375 da Comissão, de 11 de março de 2016, que autoriza a 

colocação no mercado de lacto-N-neotetraose como novo ingrediente alimentar, nos 

termos do Regulamento n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L   70 - 

Serie L) 

 
Aditivos Alimentares / 2′-O-fucosil-lactose 

Decisão de Execução 2016/376 da Comissão, de 11 de março de 2016, que autoriza a 

colocação no mercado de 2′-O-fucosil-lactose como novo ingrediente alimentar, nos 

termos do Regulamento n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L   70 - 

Serie L) 

 
Produtos Fitofarmacêuticos 

Decisão de Execução de 2016/389 de 18 de março de 2016, que renova a aprovação da 

substância ativa acibenzolar-S-metilo, em conformidade com o Regulamento n.º 

1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação dos produtos 
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fitofarmacêuticos no mercado. Altera o anexo do Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L   73 - Serie L) 

 
Novos Ingredientes Alimentares 

Decisão de Execução de 2016/398 de 18 de março de 2016, que autoriza a colocação 

no mercado de pão tratado com UV como novo alimento, nos termos do Regulamento 

n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L   73 - Serie L) 

 
 
Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Decisão de Execução de 2016/439 de 24 de março de 2016, que altera, no âmbito dos 

limites máximos de resíduos (LRM) permitidos nos géneros alimentícios, as regras 

respeitantes às substâncias vírus da granulose de Cydia pomonella (CpGV), carboneto 

de cálcio, iodeto de potássio, hidrogenocarbonato de sódio, rescalure e estirpes ATCC 

74040 e GHA da Beauveria bassiana. Resulta assim alterado o Regulamento n.º 

396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a esta matéria. (JO L   78 - 

Serie L) 

 
Limites Máximos de Resíduos / Beauveria Bassiana 

Decisão de Execução de 2016/440 de 24 de março de 2016, que altera os limites 

máximos de resíduos aplicáveis à atrazina no interior e à superfície de certos produtos. 

O presente regulamento de termina que os LMR relativos à atrazina em cereais devem 

ser reduzidos para um nível de 0,05 mg/kg. Este nível corresponde ao atual limite de 

determinação pertinente relativo à atrazina em produtos de origem vegetal. Os LMR 

propostos não constituem um risco para a saúde dos consumidores europeus. Altera 

assim, o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a 

esta matéria. O presente regulamento é aplicável a partir de 13 de outubro de 2016. 

(JO L   78 - Serie L) 

 
 
Aditivos Alimentares – Especificações 

Decisão de Execução de 2016/441 de 24 de março de 2016, que, no âmbito da 

regulamentação dos aditivos alimentares, altera a autorização de utilização de 

glicosídeos de esteviol (E 960) como edulcorante na mostarda, no sentido de autorizar 

a utilização deste aditivo adicionado à mostarda (subcategoria de géneros alimentícios 

12.4) a um nível máximo de 120 mg/kg. Altera o Regulamento n.º 1333/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo a esta matéria. (JO L   78 - Serie L) 
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Importação de Produtos Biológicos 

Decisão de Execução de 2016/459 de 31 de março de 2016, que altera o regime de 

importação de produtos biológicos a partir de países terceiros, alterando a lista de 

países terceiros cujos sistemas de produção e medidas de controlo da produção 

biológica de produtos agrícolas são reconhecidos pelos Regulamentos n.º 1235/2008 e 

n.º 834/2007 do Conselho. (JO L   80 - Serie L) 
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