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Previsão de tendências alimentares para 2017 
As etiquetas simples e éticas, ao lado das embalagens inteligentes e da demanda por 

produtos orgânicos, são algumas das principais tendências que provavelmente dominarão 

a indústria de alimentos neste ano. 

http://www.globalmeatnews.com/Products/Food-trend-predictions-for-2017  

 

As novas tecnologias podem prever a vida útil de alimentos. 

A vida de prateleira de um alimento é o período de tempo de produção ou embalagem 

até que comece a perder as suas propriedades organolépticas, microbiológicas, 

qualidades físicas e bioquímicas. Esta data de validade é definido por cada empresa do 

sector alimentar, que é vital para a indústria para conhecer o comportamento dos 

alimentos que produzem e como elas influenciam a vida de matérias-primas, processos 

e condições de armazenamento. Neste sentido, Centro de Tecnologia Ainia, no âmbito 

do projecto Acelera está a desenvolver novas ferramentas para estudos de previsão da 

vida dos produtos, que irão acelerar o lançamento de alguns produtos perecíveis 

mercado. 

http://www.revistaaral.com/es/notices/2017/01/las-nuevas-tecnologias-podran-predecir-
la-vida-util-de-los-alimentos-77955.php#.WHkGi1OLQdU  

 

Nova colmeia permite tirar mel sem perturbar abelhas 

Uma simples torneirinha ligada à colmeia. É assim que funciona o Flow Hive, um método 

inovador criado por dois australianos, pai e filho, que facilita a recolha de mel e, 

sobretudo, não perturba as abelhas que vivem na colmeia. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/nova-colmeia-permite-tirar-mel-sem-perturbar-abelhas    

“Agricultura de Precisão e o Futuro da Agricultura na Europa” 

O Parlamento Europeu publicou recentemente um estudo sobre "A Agricultura de 

Precisão e o Futuro da Agricultura na Europa". O estudo identificou as seguintes quatro 

principais oportunidades futuras e preocupações com a agricultura de precisão, na UE, 

sobre a qual o Parlamento Europeu poderia desde já tomar medidas de antecipação: 

Contribuição ativa para a segurança e segurança alimentar; Apoiar a agricultura 

sustentável; A Agricultura de Precisão vai desencadear mudanças sociais, juntamente 

http://www.globalmeatnews.com/Products/Food-trend-predictions-for-2017
http://www.revistaaral.com/es/notices/2017/01/las-nuevas-tecnologias-podran-predecir-la-vida-util-de-los-alimentos-77955.php#.WHkGi1OLQdU
http://www.revistaaral.com/es/notices/2017/01/las-nuevas-tecnologias-podran-predecir-la-vida-util-de-los-alimentos-77955.php#.WHkGi1OLQdU
http://www.agrozapp.pt/noticia/nova-colmeia-permite-tirar-mel-sem-perturbar-abelhas
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pt/search.html?documentTypes=STUDY
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com a sua aceitação; A Agricultura de Precisão requer novas capacidades a serem 

aprendidas.  

http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-de-precisao-e-o-futuro-da-agricultura-na-

europa/  

Dois índices para avaliar o declínio da alface que podem ajudar a seleccionar 

variedades alface com duração mais longa para uso na IV gama  

Todos consideramos desagradável salada de compra picada com alface que têm bordas 

queimadas. A alface em embalagem de atmosfera modificada (MAP) é um produto 

desejável, mas altamente perecível. O decaimento dos tecidos pode iniciar apenas 

alguns dias após o processamento e pode ser difícil de detectar com uma observação 

visual rápida. 

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80311/_id:80311/  

 

Exportações agrícolas: Seguradora nomeia os mercados emergentes mais 

promissores 

A Bulgária, o Quénia e o Peru são os três mercados emergentes mais promissores para 

os sectores da agricultura e alimentação em 2017, diz um estudo da Crédito y Caución, 

uma marca de seguros de crédito interno e de exportação. 

http://www.flfrevista.pt/2017/01/exportacoes-agricolas-seguradora-nomeia-os-mercados-
emergentes-mais-promissores/   
 

Fetzer Vineyards espera usar 25% menos água com nova configuração 

Fetzer Vineyards disse que espera cortar seu uso de água em 25% quando se torna o 

primeiro produtor a instalar uma avançada tecnologia de medição de água da empresa 

Apana, sediada em Washington. Os medidores de água inteligentes, actualmente 

instalados em toda a propriedade vinícola na Califórnia, permitirá Fetzer Vineyards 

identificarem rapidamente vazamentos e incidentes de resíduos de água que ocorram. 

Impulsionada por grandes dados obtidos a analisar o uso de água, a tecnologia permitirá 

que a empresa a agilizar seus objectivos de eficiência de água. 

http://www.foodbev.com/news/fetzer-vineyards-expects-25-improvement-from-water-
saving-tech/  

A próxima geração de tecnologia alimentar? Prémios Nobel discutem futuro do sector 

O evento 'Your plate, our planet' da Fundação Nobel contou com palestras de start-ups 

com o poder de impulsionar as novas tecnologias de alimentos, como 'food computers' e 

previsão do tempo tropical.  
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http://www.foodnavigator.com/Science/The-next-generation-of-food-tech-Nobel-Laureates-
discuss-future-of-food?nocount   
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