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Novo colorímetro para frutas e legumes 

A Agrocolor foi redesenhada para facilitar o trabalho do pessoal de laboratório que 

trabalha com frutas e vegetais. O novo colorímetro AGROSTA para frutas e legumes está 

pronto. Determine os valores de intensidade em todo o espectro visível. Além disso, uma 

lente convexa foi adicionada para medir uma grande área de superfície da 

amostra. Vinculado a um software poderoso, ele tem um calibrador. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/agrosta-sarl/_id:52014,seccion:noticias,noticia:7964  
 

O etileno pode ser usado sem problemas para prolongar a conservação das cebolas 

A brotação prematura é uma das principais causas de perda de bolbos de cebola durante 

o armazenamento. Um alto teor de matéria seca (DMC) está relacionado a um 

armazenamento mais longo e já foi demonstrado anteriormente que a administração 

contínua de suplementos de etileno suprime o crescimento de brotações em bolbos de 

cebola armazenados. No entanto, o efeito combinado do défice de irrigação e etileno 

durante o armazenamento a frio sobre as qualidades de armazenamento de bolbos de 

cebola não é conhecido. Duas cultivares de cebola ('Red Baron' e 'Sherpa' para o ano 1 e 

'Sherpa' para o ano 2) foram cultivadas em estufa por dois anos e submetidas a dois 

tratamentos de irrigação. As plantas de controlo (FI) foram submetidos a uma substituição 

de 100% de evapotranspiração (ET) e as plantas de ensaio (DI) foram sujeitas a 50% FI 

ET, desde o início da formação de bolbo até à colheita. ET e o teor de umidade dos solos 

foram medidos gravimetricamente e usando sensores de umidade do solo, 

respectivamente. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80676/_id:80676/ 
 

 

 

Clone de castanheiro imune à doença da tinta chega ao mercado 

Um grupo de especialistas da academia transmontana, em Vila Real, desenvolveu um 

porta-enxerto, o “ColUTAD”, que foi recentemente testado com a colaboração de dezenas 

de agricultores e que, segundo a universidade, se confirmou ser «resistente à doença». 

«A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) encontrou assim o antídoto 

contra a doença para ser usado nas novas plantações de castanheiros, e, tal como uma 

pessoa vacinada contra uma doença lhe fica imune, assim acontece com os soutos que 

recebem estes porta-enxertos», afirmou, em comunicado, José Gomes Laranjo, 

investigador e docente do departamento de biologia e ambiente. 

Segundo explicou, o clone é um castanheiro híbrido resultante do cruzamento entre o 

https://www.agro-technology.co.uk/arrow.htm
http://www.poscosecha.com/es/empresas/agrosta-sarl/_id:52014,seccion:noticias,noticia:7964
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castanheiro europeu “Castanea sativa” e o japonês “Castanea crenata”. 

Depois de plantados, acrescentou, funcionam como «barreira à progressão da doença» e 

mesmo que a plantação «seja feita em terrenos já invadidos por ela, está provado que o 

novo castanheiro não morre». 

http://www.agronegocios.eu/noticias/clone-de-castanheiro-imune-a-doenca-da-tinta-chega-ao-
mercado/  

 

Tetra Pak lança novos efeitos de material de embalagem 

A Tetra Pak lançou um conjunto de novos efeitos de material de embalagem, conhecido 

como Tetra Pak Artistry, que a empresa disse que ajudará os produtores de alimentos e 

bebidas a revitalizarem a aparência e a sensação de seus produtos. 

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/04/05/Tetra-Pak-launches-new-packaging-material-
effects?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyrightl 

 

Avanços de processamento 2018: tecnologias de HPP, PEF e REV 

Três das tecnologias de processamento mais promissoras para o espaço de nutrição 

ganhando impulso em 2018 são o processamento de alta pressão (HPP), a tecnologia de 

campos eléctricos pulsados (PEF) e a tecnologia Radiant Energy Vacuum (REV). Essas 

tecnologias atendem à crescente procura por processamento de alimentos mais económico 

e sustentável, mantendo as qualidades naturais dos alimentos.  

HPP Innovators, Avure 

HPP é uma técnica de pasteurização a frio, pela qual produtos já selados na embalagem 

final são inseridos num recipiente e expostos a um alto nível de pressão isostática (300-

600MPa / 43.500-87.000 psi) transmitida pela água. A pressão extrema criada esmaga as 

bactérias prejudiciais, preservando as vitaminas, o sabor e a textura dos alimentos. Sabe-

se também que o HPP prolonga consideravelmente o prazo de validade, preservando os 

mesmos níveis de frescura. Ao contrário das técnicas de pasteurização por calor, o HPP 

evita danos às vitaminas, antioxidantes, sabor e cor dos alimentos. Ele pode ser usado 

para uma lista crescente de produtos, incluindo molhos, molhos, molhos, sucos, carnes, 

alimentos para animais de estimação, alimentos para bebés, frutos do mar e saladas 

molhadas. 

Inovadores de PEF, EnergyPulse Systems 

O processamento de PEF, também conhecido como eletroporação, é uma técnica de 

processamento de alimentos não térmicos para a preservação suave de alimentos líquidos 

e bebidas. Utiliza pulsos curtos de alta voltagem para causar desintegração celular e 

inactivação microbiana, mantendo a frescura, valor nutricional e funcional do produto. A 

técnica é eficiente em termos de energia e eficiente em termos de tempo, pois requer calor 

mínimo e, ao mesmo tempo, acelera os processos de difusão, como a remoção de 

água. Sabe-se que o PEF aumenta o prazo de validade, mantendo um melhor valor 

nutricional em comparação com as técnicas tradicionais de processamento de alimentos. 

Inovadores REV 

A tecnologia de desidratação EnWave REV usa uma combinação de pressão e energia de 

microondas para fornecer um processo de secagem eficiente, de alta velocidade e baixa 
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temperatura. A tecnologia REV remove de forma homogénea a água dos materiais 

orgânicos, proporcionando sabor e textura superiores, preservando o valor nutritivo dos 

produtos alimentícios. Da mesma forma, também preserva a bioactividade de produtos 

farmacêuticos. A tecnologia é mais económica e muito mais rápida que a liofilização e 

produz produtos superiores ao ar e à secagem por pulverização. É um processo contínuo 

que pode controlar os níveis finais de umidade de maneira económica e, normalmente, 

ocupa menos espaço do que os processos concorrentes. 

http://www.nutritioninsight.com/news/processing-breakthroughs-2018-hpp-pef-and-rev-
technologies.html 

 

Ovos ômega-3: Equipe que busca aumentar gorduras saudáveis para o coração em 

ovos revela resultados "surpreendentes" 

Os cientistas que procuram aumentar os níveis de gorduras saudáveis em óvulos 

descobriram que o aumento do ácido oleico - o principal ácido graxo encontrado no azeite 

de oliva - teve um efeito inesperado sobre os níveis de ômega-3. 

https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2018/04/05/Omega-3-eggs-Team-looking-to-boost-heart-
healthy-fats-in-eggs-reveal-surprising-
results?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Descoberto gene que controla tolerância à seca 

Uma colaboração internacional entre investigadores da Universidade de Copenhaga 

(Dinamarca), Universidade de Nagoya (Japão) e a Universidade da Austrália Ocidental, 

resultou num grande avanço na biologia vegetal. Desde 2014, os investigadores 

trabalharam na identificação de antecedentes genéticos para a tolerância melhorada a 

inundações observadas no arroz, trigo e várias plantas em zonas húmidas naturais. Na 

revista académica New Phytologist, os investigadores descrevem o descobrimento de um 

só gene que controla as propriedades da superfície do arroz, fazendo com que as folhas 

sejam super-hidrófobas. 

O gene chamado LGF1 define a nanoestrutura das superfícies das folhas. Durante os 

eventos de inundação, o gene permite a sobrevivência do arroz submerso já que as 

nanoestruturas de cera retém uma película de gás na folha, daí o nome LGF1. As 

películas de gás facilitam a troca de gases com a água da inundação, de modo que o 

dióxido de carbono pode ser absorvido durante o dia para alimentar a fotossíntese 

submarina e pode-se extrair oxigénio à noite. 

https://www.agrozapp.pt/artigos/Estudos/descoberto-gene-que-controla-tolerancia-a-seca 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

Março/abril de 2018 

 

Importação de Milho de Portugal 

Regulamento de Execução 2018/521 da Comissão, de 28 de março de 2018, referente 

à execução dos contingentes pautais de importação, de milho e de sorgo em Espanha e 
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de milho em Portugal. Altera o Regulamento n.º 1296/2008. (JO L 87 - Serie L) 
 

 

Limite Máximo de Resíduos em Alimentos 

Regulamento de Execução 2018/520 da Comissão, de 28 de março de 2018, que 

classifica a substância solvente nafta como aromática leve, no que respeita ao seu 

limite máximo de resíduos referentes. Altera o Regulamento n.º 37/2010. (JO L 87 - 

Serie L) 

 

Classificação de Resíduos 

Comunicação 2018/C 124/01 da Comissão, de 9 de abril de 2018, que publica as 

últimas orientações técnicas sobre a classificação de resíduos. As orientações agora 

publicadas destinam-se, em especial, a fornecer esclarecimentos às autoridades 

nacionais, incluindo autoridades locais, e às empresas (por exemplo, em questões 

relativas ao licenciamento), sobre a correta interpretação e aplicação da legislação 

pertinente da UE em matéria de classificação de resíduos, nomeadamente, no que diz 

respeito à identificação de características de perigosidade, avaliando se os resíduos 

possuem tais características e classificando-os, finalmente, como perigosos ou não 

perigosos. (JO C 124 - Serie C) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Prorrogação dos Prazos de Aprovação 

Regulamento de Execução 2018/524 da Comissão, de 28 de março de 2018, que 

prorroga para 30 de abril de 2019 o período de aprovação das seguintes substâncias 

ativas&#58; Bacillus subtilis (Cohn 1872) estirpe QST 713, idêntica à estirpe AQ 713, 

clodinafope, clopiralide, ciprodinil, diclorprope-P, fosetil, mepanipirime, metconazol, 

metrafenona, pirimicarbe, Pseudomonas chlororaphis estirpe&#58; MA 342, pirimetanil, 

quinoxifena, rimsulfurão, spinosade, tiaclopride, tiametoxame, tirame, tolclofos-metilo, 

triclopir, trinexapace, triticonazol e zirame. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011. (JO L 88 - Serie L) 

 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Regulamento de Execução 2018/555 da Comissão, de 9 de abril de 2018, relativo a um 

programa de controlo coordenado plurianual da União para 2019, 2020 e 2021, 

destinado a garantir o respeito dos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior 

e à superfície dos alimentos de origem vegetal e animal e a avaliar a exposição dos 

consumidores a estes resíduos. Os Estados-Membros devem proceder, durante o 

triénio referido, à colheita e análise de amostras relativamente às combinações 

pesticida/produto indicadas no anexo I do presente regulamento. Os resultados das 

análises das amostras testadas em 2019, 2020 e 2021 devem ser apresentados até 31 

de agosto de 2020, 2021 e 2022, respetivamente. (JO L 92 - Serie L) 
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Catálogo Comum de Espécies Agrícolas 

Comunicação 2018/C 127/01 da Comissão, de 10 de abril de 2018, que publica o 

Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — terceiro suplemento à 36.ª 

edição integral. (JO C 127 - Serie C) 

 

PAC | Pagamentos Diretos aos Agricultores 

Regulamento de Execução 2018/557 da Comissão, de 9 de abril de 2018, que, no 

âmbito da Política Agrícola Comum, altera as regras referentes aos pagamentos diretos 

aos agricultores ao abrigo do Regulamento de Execução n.º 641/2014. São alteradas as 

regras respeitantes à notificação do aumento do limite máximo fixado para o regime de 

pagamento único por superfície a que se refere o Regulamento n.º 1307/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 93 - Serie L) 

 

Produção de Energia a Partir de Resíduos na Economia Circular 

Parecer 2018/C 129/14 do Comité Económico e Social Europeu, de 11 de abril de 2018, 

sobre o papel da produção de energia a partir de resíduos na economia circular. O 

CESE considera o «crescimento azul» como uma das principais estratégias a longo 

prazo para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020 de crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo: a pesca e a aquicultura, o (eco)turismo costeiro, a logística 

marítima (de importância crescente para o Mediterrâneo dada a atual evolução da 

situação económica e geopolítica), a biotecnologia marinha, a energia dos oceanos e a 

mineração dos fundos marinhos oferecem novas e multifacetadas oportunidades 

empresariais. (JO C 129 - Serie C) 

 

Alimentos para Lactentes e Crianças Pequenas 

Regulamento Delegado 2018/561 da Comissão, de 29 de janeiro de 2018, que altera os 

requisitos aplicáveis às proteínas nas fórmulas de transição estabelecidos pelo 

Regulamento Delegado 2016/127. (JO L 94 - Serie L) 

 

Alimentação Animal | Normas de Qualidade 

Comunicação 2018/C 133/02 da Comissão de 16 de abril de 2018, que publica diversas 

orientações para a utilização na alimentação animal de géneros alimentícios que já não 

se destinam ao consumo humano. (JO C 133 - Serie C) 
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