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RIPPA, o robô que deteta, pulveriza, fertiliza e avalia a produtividade 
RIPPA é um protótipo de um robô que pode estimar a produtividade das culturas, 

pulverizar e fertilizar, e funcionar durante 21 horas seguidas. Desenvolvido por 

investigadores australianos, este robô pode ser a chave para limitar os riscos causados 

por pragas e corpos estranhos encontrados em produtos frescos. 

http://www.agrozapp.pt/noticia/rippa-o-robo-que-deteta-pulveriza-fertiliza-e-estima-a-
produtividade 
 

 
Brazzein cotado para ser o próximo grande adoçante 

Cientistas da ACS “Journal of Agricultural and Food Chemistry” relatam um avanço para 

a produção comercial de uma proteína com origem num fruto chamado Brazzein, que é 

muito mais doce do que o açúcar e tem menos calorias.   

http://www.foodingredientsfirst.com/News/Brazzein-Tipped-to-Become-the-Next-Big-
Sweetener.html?section=Food%20Ingredients%20News&tracking=Food%20Ingredients%20
News&article_type=article  
 

 
Bellarise desenvolve enzima orgânica que diminui presença de glúten até 50% 

Bellarise empresa panificadora sediada na Califórnia desenvolveu um substituto 

orgânico de glúten que pode substituir entre 25 a 25% do glúten utilizado pelas 

panificadoras. 

http://www.bakeryandsnacks.com/Trends/Gluten-free-Allergens/Bellarise-develops-

organic-enzyme-to-cut-gluten-by-50  

 

Novas alternativas ao controlo de apodrecimento de citrinos na pós-colheita 

O desenvolvimento de novas moléculas, com ingredientes ativos alternativos aos 

tradicionais, para uso em pós-colheita permite o controlo de quase todo o 

apodrecimento em citrinos causados por agentes patogénicos.  

http://www.poscosecha.com/es/empresas/nuevas-alternativas-para-el-control-de-
podredumbres-en-poscosecha-de-citricos/_id:20196,seccion:noticias,noticia:78674/  

 

Subprodutos do café: Desbloqueando 6 M de toneladas de fibra dietética 
antioxidante não utilizada 

O uso das sobras de borras de café como fibra dietética antioxidante é uma 
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oportunidade de criar valor acrescentado de baixo custo, a um produto que de outra 

forma seria um resíduo, dizem pesquisadores espanhóis. 

http://www.foodnavigator.com/Science/Leftover-coffee-grounds-Unlocking-6m-tonnes-of-
unused-antioxidant-dietary-fibre  

 

Salvaguardar polinizadores é a chave para a proteção de culturas, diz novo estudo 

de investigação  
Novos tipos de inseticidas, a expansão da agricultura empresarial e vírus emergentes, 

são algumas das maiores ameaças para os polinizadores, diz um novo estudo. 

http://www.foodingredientsfirst.com/News/Safeguarding-Pollinators-Is-the-Key-to-Crop-
Protection-Says-New-Research.html?section=Food 
 
 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de julho/agosto de 

2016. 

Alimentos / Substâncias Aromatizantes Proibidas 

Decisão de Execução 2016/1244 do Conselho de 28 de junho de 2016, que altera o 

Regulamento n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito 

a determinadas substâncias aromatizantes de um grupo relacionado com uma estrutura 

insaturada nas posições alfa e beta. De facto, a Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos concluiu, no seu parecer científico de 24 de junho de 2015, que a 

substância p-menta-1,8-dien-7-al é genotóxica in vivo e, portanto, a sua utilização 

enquanto substância aromatizante suscita um problema de segurança. (JO L 204 - Serie 

L)       

 

Produtos Fitofarmacêuticos / Glifosato 

Decisão de Execução 2016/1313 da Comissão de 1 de agosto de 2016, que altera as 

condições de utilização da substância ativa glifosato previstas no Regulamento de 

Execução n.º 540/2011. Estabelece o presente regulamento que os Estados-Membros 

devem garantir que as utilizações de produtos fitofarmacêuticos com glifosato sejam 

minimizadas ou proibidas em zonas como parques e jardins públicos, campos 

desportivos e recreativos, recintos escolares e parques infantis, bem como na 

vizinhança de unidades de saúde. (JO L 208 - Serie L)       

 

Limites Máximos de Resíduos de Pesticidas nos Alimentos 

Decisão de Execução 2016/1355 da Comissão, de 09 de agosto de 2016, que, no âmbito 

das normas referentes aos limites máximos de resíduos de pesticidas no interior e à 

superfície dos géneros alimentícios, altera o Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que se refere ao tiaclopride e a respetiva presença em 

diversos frutos frescos ou congelados e frutos de casca rija. (JO L 215 - Serie L) 
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Alegações Nutricionais e de Saúde no «queijo coração» 

Decisão de Execução 2016/1379 do Conselho de 16 de agosto de 2016, que recusa 

autorizar determinadas alegações de saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. A 

alegação agora proibida está relacionada com o Lactobacillus plantarum TENSIA® 

presente no «queijo coração» semiduro de tipo Edam da Harmony™ e a manutenção de 

uma tensão arterial normal. (JO L 222 - Serie L)       

 

Alegações Nutricionais e de Saúde / Lactose na Alimentação 

Decisão de Execução 2016/1381 do Conselho de 16 de agosto de 2016 relativo à 

recusa da autorização de uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o 

desenvolvimento e a saúde das crianças. A alegação agora proibida está relacionada 

com a β-galactosidase de Kluyveromyces lactis no Colief® e a redução do desconforto 

gastrointestinal. (JO L 222 - Serie L)       

 

Alegação de Saúde Sobre os Alimentos / Vitamina D 

Decisão de Execução 2016/1389 da Comissão de 17 de agosto de 2016, que autoriza 

uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o desenvolvimento e a saúde das 

crianças. Esta alegação de saúde menciona que a vitamina D contribui para o 

funcionamento normal do sistema imunitário das crianças. (JO L 223 - Serie L)       

 

Alegação de Saúde Sobre os Alimentos / Equazen eye q® 

Decisão de Execução 2016/1389 da Comissão de 17 de agosto de 2016, que recusa 

autorizar uma alegação de saúde sobre os alimentos que refere o desenvolvimento e a 

saúde das crianças. A alegação de saúde agora proibida estava relacionada com os 

efeitos do Equazen eye q® na melhoria da capacidade de leitura e tinha a seguinte 

redação: «Equazen eye q® (composição: EPA: DHA:GLA numa relação de 9:3:1) 

melhora a capacidade de leitura e as funções cognitivas associadas das crianças». (JO 

L 223 - Serie L)       

 

Catálogo Comum de Variedades de Espécies Hortícolas 

Comunicação 2016/C 307/01 da Comissão de 23 de agosto de 2016, que publica o 

Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — quinto suplemento à 34.ª 

edição integral (JO C 307 - Serie C)       

 

Alegações de Saúde Recusadas / Cafeína 

Decisão de execução 2016/1411 da Comissão de 24 de agosto de 2016, que recusa a 
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utilização de diversas alegações de saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. Estão em 

causa alegações referentes, entre outras, à cafeína, ao clarinol® e tonalin®, ao Synbio® 

e ao Fruit Up®. (JO L 230 – Série L) 

 

Alegações de Saúde Recusadas / Symbiosal 

Decisão de execução 2016/1412 da Comissão de 24 de agosto de 2016, que recusa a 

utilização de diversas alegações de saúde sobre os alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. Está em 

causa uma alegação que refere que o Symbiosal reduz o aumento da tensão arterial 

quando usado como substituto do sal de mesa tradicional. (JO L 230 - Serie L)       

 

 

Alegações de Saúde Permitidas 

Decisão de Execução 2016/1413 da Comissão de 24 de agosto de 2016, que altera a 

lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não referem a 

redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças. Altera o 

Regulamento n.º 432/2012. (JO L 230 - Serie L)       
 

 

Colocação dos Produtos Fitofarmacêuticos no Mercado 

Decisão de Execução 2016/1414 da Comissão de 24 de agosto de 2016, que aprova a 

utilização da substância ativa ciantraniliprol, em conformidade com o Regulamento n.º 

1107/2009 relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 230 - 

Serie L)       

 

Objetos Destinados a Entrar em Contacto com os Alimentos 

Decisão de Execução 2016/1416 da Comissão de 24 de agosto de 2016, que altera as 

as normas especificas aplicáveis aos materiais e objetos de matéria plástica destinados 

a entrar em contacto com os alimentos. Retifica o Regulamento n.º 10/2011. (JO L 230 - 

Serie L)       
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