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UE autoriza soja geneticamente modificada da Bayer, Dow AgroSciences e MS 

Technologies 

A Comissão Europeia autorizou a colocação no mercado de produtos que contenham, 

sejam constituídos por, ou produzidos a partir de soja geneticamente modificada das 

empresas Bayer, Dow AgroSciences e MS Technologies. A decisão é tomada em 

três Decisões de Execução. 

A Decisão de Execução 2017/2449 da Comissão, de 21 de Dezembro de 2017 (aqui), 

autoriza a colocação no mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou 

produzidos a partir de soja geneticamente modificada DAS-68416-4, da Dow 

AgroSciences Europe. A decisão é aplicável por um período de 10 anos. 

http://agriculturaemar.com/ue-autoriza-soja-geneticamente-modificada-da-bayer-dow-
agrosciences-ms-technologies/ 
 

Sistema de Gestão de Inspecção de Pulverizadores de fitofarmacêuticos já está em 

funcionamento 

O Sistema de Gestão da Inspecção de Equipamentos de Aplicação de Produtos 

Fitofarmacêuticos (SIGECIPP), entrou ontem, 3 de Janeiro, em produção. 

Desenvolvido pela DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária, este sistema 

destina-se a gerir toda a informação referente às inspecções obrigatórias de 

pulverizadores. Este sistema, que pode ser acedido aqui, será utilizado por todos os 

Centros de inspecção de pulverizadores. 

Inspecção obrigatória 

Relembre-se que ao abrigo do Decreto-Lei n.º 86/2010, que entrou em vigor a 15 de Julho 

de 2010, é obrigatória a inspecção de equipamentos de aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos. 

http://agriculturaemar.com/sistema-gestao-inspeccao-pulverizadores-fitofarmaceuticos-ja-

esta-funcionamento/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0012.01.POR&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://agriculturaemar.com/ue-autoriza-soja-geneticamente-modificada-da-bayer-dow-agrosciences-ms-technologies/
http://agriculturaemar.com/ue-autoriza-soja-geneticamente-modificada-da-bayer-dow-agrosciences-ms-technologies/
https://sigecipp.dgav.pt/Account/Login?ReturnUrl=%2F
http://agriculturaemar.com/sistema-gestao-inspeccao-pulverizadores-fitofarmaceuticos-ja-esta-funcionamento/
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Denominação de venda do arroz agulha e carolino tem novas regras comerciais 

As características a que devem obedecer o arroz da espécie Oryza sativa L. e a trinca 

de arroz destinados ao consumidor final, têm novas regras. O Decreto-Lei n.º 157/2017, 

de 28 de Dezembro fixa os respectivos tipos e classes comerciais e estabelece as 

normas técnicas relativas à comercialização, acondicionamento e rotulagem. 

É de particular relevo neste diploma a fixação de normas específicas e origem para o 

uso da Denominação de venda do arroz Carolino. 

Explica o documento que ao longo dos últimos anos, devido às dinâmicas do consumo 

do arroz, assistiu -se ao aparecimento de novas formas de apresentação e de novas 

variedades de arroz, o que exige um novo enquadramento normativo, impondo a 

alteração do regime legal existente. 

http://agriculturaemar.com/denominacao-de-venda-do-arroz-agulha-carolino-tem-novas-regras-
comerciais/   

  

 

Otimização do processo de arrefecimento a vácuo de brócolis 

Os fatores de arrefecimento a vácuo ou arrefecimento de vácuo foram investigados na 

perda de peso pós-colheita de brócolis. 

A sequência seguida foi otimizar as condições utilizando a metodologia de resposta de 

superfície (RSM, responde metodologia de superfície), combinada com a técnica do 

algoritmo genético (GA, algoritmo genético). 

Amostras frescas de brócolis foram colhidas numa fazenda chinesa, e as amostras foram 

cortadas em pedaços menores, com diâmetros de aproximadamente 3-4 cm e equilibrados 

sequencialmente à temperatura ambiente. 

A pressão (200-600Pa), o peso de brócolis (200-500g), o volume de água (2-6%, v / v) e o 

tempo (20-40min) foram utilizados como fatores e a perda foi registrada de peso e a 

temperatura final como respostas. 

O GA foi usado para encontrar a melhor condição para processar o brócolis, e sua solução 

inicial foi obtida do RSM. 

Os resultados mostram um bom desempenho do GA para a otimização do processo de 

arrefecimento de brócolis. 

As melhores condições para o arrefecimento a vácuo foram as seguintes: um peso entre 

273,5 g e 278,0 g, um volume de água de 3.0% v / v, um tempo de processamento de 40 

min, uma pressão de 200 Pa e uma perda de peso e temperatura final de 0,34 ± 0,01% e 

2,0 ± 0,0 ° C, respectivamente, o que leva a uma percentagem de ganho de 99,66 ± 

0,01%.  

http://www.poscosecha.com/es/noticias/80620/_id:80620/   
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Novas regras de alimentos inovadoras "pavimentarão o caminho" para o uso mais 

amplo de insetos 

À medida que as novas regras sobre alimentos do romance da UE começam a entrar (a 

partir de 1 de janeiro de 2018), os produtores de insetos europeus congratularam-se com 

o movimento alegando que deveria abrir caminho para o uso mais amplo de insetos como 

alimento. 

E um influxo de aplicações relativas ao uso de insetos nos alimentos pode ser visto este 

ano à medida que as novas regras produzem efeito, de acordo com a IPIFF, a 

organização guarda-chuva europeia que representa os interesses do setor de Produção 

de Insetos para Alimentos e Alimentos. 

Os novos regulamentos sobre novos alimentos, definidos como algo sem histórico 

significativo de consumo na União Europeia antes de 15 de maio de 1997, entraram em 

vigor em 1º de janeiro de 2018, com o início do novo sistema operado pela Comissão 

Europeia. 

Pela primeira vez, o sistema de aprovação será centralizado, com os pedidos 

apresentados à Comissão Européia, em vez de estados membros individuais, como já foi 

a abordagem antes. 

Esta nova legislação da UE - em conjunto com os seus Regulamentos de Aplicação 

2017/2468 e 2017/2469 - define os padrões e procedimentos de autorização para a 

comercialização de novos produtos, como insetos e seus produtos derivados, no mercado 

europeu. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/new-novel-food-rules-will-pave-the-way-for-wider-

insect-use.html 

 

Agricultura biodinâmica: uma perspetiva diferente de encarar o futuro? 

A agricultura biodinâmica é um modo de produção agrícola, fundado pelo cientista austro-

alemão Dr. Rudolf Steiner, no início do século XX. Este desenvolveu uma ciência espiritual - a 

antroposofia, tendo escrito e realizado várias palestras sobre diversos assuntos como a 

agricultura, medicina, educação, arquitetura. 

As palavras agricultura biodinâmica, na sua raiz morfológica, são constituídas pelas 

palavras agro=terra, cultura=a cultura, bios=vida e dymamis=força, destacando assim uma 

metodologia de trabalho na terra relacionada com os processos vivos e as forças de 

mudança, como por exemplo as estações do ano e os movimentos lunares. 

Neste método agrícola dá-se, portanto, importância à relação entre a terra e as forças da 

natureza, terrenas e cósmicas. 

http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-biodinamica-uma-perspetiva-diferente-de-

encarar-o-futuro/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=news2018-10-
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União Europeia publica lista de novos alimentos autorizados a entrarem no mercado 

A Comissão Europeia acaba de publicar o Regulamento que estabelece a lista dos novos 

alimentos autorizados a entrarem no mercado da União Europeia. 

O Regulamento de Execução 2017/2470 da Comissão, de 20 de Dezembro de 2017, 

enumera uma série de alimentos, tais como Ácido N-acetil-D-neuramínico, para fórmulas 

para lactentes, alimentos transformados à base de cereais e alimentos para bebés, 

produtos à base de leite pasteurizados e esterilizados e barras de cereais. 

Bebidas de fruta e hortícolas 

O Ácido N-acetil-D-neuramínico passa ainda a poder entrar na composição de bebidas à 

base de fruta e de produtos hortícolas e suplementos alimentares. 

Na lista está ainda polpa seca do fruto de Adansonia digitata (embondeiro), extracto de 

Ajuga reptans de culturas de células, óleo da microalga Ulkenia sp., óleo de semente de 

Allanblackia e extracto de soja preta fermentada, entre muitos outros. 

Pode consultar a lista completa aqui. 

http://agriculturaemar.com/uniao-europeia-publica-lista-novos-alimentos-autorizados-entrarem-
no-mercado/ 

 

A visão do fornecedor - Tendências 2018: a indústria continua confiante na 

perspectiva do rótulo limpo 

A indústria parece ter ultrapassado apenas o rótulo limpo, uma vez que o aumento da 

demanda por autenticidade e transparência dos consumidores é alimentado pela 

demanda de lançamentos de etiquetas "claras". Este termo de marketing, inventado 

pela Innova Market Insights em 2014, foi influenciado pela indústria e tem sido uma 

descrição icônica desde então. O rótulo limpo e limpo está associado a muitos fatores: 

saúde, bem-estar, natural, simples, transparência, minimamente processados e 

orgânicos. Existe agora um guarda-chuva completo de definições que estão ligadas ao 

rótulo limpo, o que pode ser complexo quando se trata de ingredientes alimentares. 

FoodIngredientsFirst examina o status de etiqueta limpa a partir de uma visão de 

fornecedor - embora o rótulo limpo tenha dominado a indústria alimentar há algum 

tempo, atingiu seu pico quando 2018 começa? 

Em novembro de 2017, a Innova Market Insights divulgou as suas principais tendências 

para 2018, com "Mindful Choices", que se mostrou a principal tendência deste ano. Um 

elemento que impulsiona a tendência de "escolha consciente" é sobre a paz de espírito, 

enquanto faz um impacto positivo no mundo, através de reivindicações éticas. De fato, 

houve uma CAGR de +44 por cento em reivindicações éticas (2010-2016, global), que 

http://www.agronegocios.eu/noticias/agricultura-biodinamica-uma-perspetiva-diferente-de-encarar-o-futuro/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=news2018-10-01
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0072.01.POR&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://agriculturaemar.com/uniao-europeia-publica-lista-novos-alimentos-autorizados-entrarem-no-mercado/
http://agriculturaemar.com/uniao-europeia-publica-lista-novos-alimentos-autorizados-entrarem-no-mercado/
http://www.foodingredientsfirst.com/Supplier-Profiles/Innova-Market-Insights.html


inclui animais / humanos / ambientais éticos, excluindo embalagens éticas. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/the-supplier-view-2018-trends-has-clean-label-hit-its-
peak.html 

 

O Regulamento Centralizado de Novos Alimentos da UE entra em ação, mas 

inspirará mais aplicativos?  

O novo regulamento sobre os novos alimentos, definido como qualquer coisa sem 

histórico significativo de consumo na União Europeia antes de 15 de maio de 1997, 

entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, sinalizando o início de um novo sistema 

operado pela Comissão Europeia. Pela primeira vez, o sistema de aprovação será 

centralizado, com os pedidos apresentados à Comissão Europeia, em vez de estados 

membros individuais, como anteriormente. 

De acordo com os regulamentos da UE, qualquer alimento que não foi consumido 

"significativamente" antes de 1997 é considerado um alimento novo, com a categoria 

abrangendo novos alimentos, alimentos de novas fontes, novas substâncias usadas nos 

alimentos, além de novas formas e tecnologias para produzindo alimentos. 

 Exemplos incluem óleos ricos em ácidos graxos ómega 3 do krill como uma nova fonte 

de alimentos, fitoesteróis ou esteróis vegetais como uma nova substância ou 

nanotecnologia como uma nova maneira de produzir alimentos. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/new-eu-novel-food-regulation-kicks-in-but-will-
it-lead-to-more-applications.html    

 

Como minimizar a desidratação de frutas em longas câmaras de armazenamento 

Além da incidência de alterações fisiológicas , como o branqueamento superficial  ou 

a podridão superficial , a desidratação da zona peduncular ou do fruto inteiro é um dos 

principais problemas durante a conservação prolongada de peras e maçãs. 

Nesse sentido, a incidência ou gravidade do dano causado pela desidratação pode ser 

considerável, afetando mais de 90% dos frutos dependendo das condições de 

conservação . Para minimizar os problemas de desidratação em frutos com pip , 

a transpiração da fruta deve ser minimizada . A intensidade da transpiração pode ser 

reduzida pelo aumento da umidade relativa do ambiente, diminuindo a temperatura do 

fruto e reduzindo o movimento do ar. 

Os resultados deste estudo demonstram a importância de diferentes parâmetros do 

funcionamento das câmaras (temperatura do glicol, humidificação, etc.) ou 

gerenciamento na planta para minimizar os problemas associados à desidratação dos 

frutos durante longos períodos de conservação. 

http://publicaciones.poscosecha.com/es/fruta-dulce/392-como-minimizar-al-maximo-la-
deshidratacion-de-los-frutos-en-camaras-de-larga-conservacion.html# 
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EFSA mais do que dobra níveis seguros para 3-MCPD em óleos vegetais e alimentos 

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) aumentou os níveis 

seguros do contaminante 3-MCPD de processamento de alimentos em duas vezes e 

meia, a partir da Indução Diária Tolerável de 2016 (TDI) de 0,8 microgramas por 

quilograma de peso corporal para 2.0. A revisão ocorre depois que os especialistas da 

EFSA usaram uma abordagem científica atualizada para reavaliar os possíveis efeitos 

adversos a longo prazo do 3-MCPD sobre os rim e a fertilidade masculina.  

O 3-monochloropropane diol químico (3-MCPD) e substâncias relacionadas denominadas 

ésteres de 3-MCPD são contaminantes de processamento de alimentos encontrados em 

alguns alimentos processados e óleos vegetais, principalmente óleo de palma. 3-MCPD e 

seus ésteres são formados sem querer nesses alimentos, em particular durante os 

processos de refinação de petróleo. 

Os níveis de consumo de 3-MCPD nos alimentos são considerados seguros para a 

maioria dos consumidores, mas existe uma preocupação potencial para a saúde entre os 

consumidores de mais alta faixa etária. No pior dos casos, os bebés que recebem 

fórmula apenas podem exceder ligeiramente o nível seguro, informa a EFSA. 

http://www.nutritioninsight.com/news/efsa-more-than-doubles-safe-levels-for-3-mcpd-in-vegetable-
oils-and-food.html    

 

UE altera regras de matéria plástica destinada a entrar em contacto com alimentos 

A Comissão Europeia alterou as regras para os materiais e objectos de matéria plástica 

destinados a entrar em contacto com os alimentos. 

O Regulamento 2018/79 da Comissão, de 18 de Janeiro de 2018, determina ainda que os 

materiais e objectos de matéria plástica que cumpram o disposto no referido regulamento 

podem ser colocados no mercado até 8 de Fevereiro de 2019 e podem continuar no 

mercado até ao esgotamento das existências. 

Refere o documento que o Regulamento (UE) n.o 10/2011 da Comissão estabelece uma 

lista da União de substâncias autorizadas que podem ser utilizadas em materiais e 

objectos de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos. 

http://agriculturaemar.com/ue-altera-regras-materia-plastica-destinada-entrar-contacto-alimentos/ 
 

DGAV actualiza folheto informativo sobre Epitrix sp na cultura da batateira 

http://www.nutritioninsight.com/news/efsa-more-than-doubles-safe-levels-for-3-mcpd-in-vegetable-oils-and-food.html
http://www.nutritioninsight.com/news/efsa-more-than-doubles-safe-levels-for-3-mcpd-in-vegetable-oils-and-food.html
http://agriculturaemar.com/ue-altera-regras-materia-plastica-destinada-entrar-contacto-alimentos/


A DGAV – Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária acaba de actualizar o folheto 

informativo sobre Epitrix sp na cultura da batateira. 

Refere o documento que o controlo desta praga baseia-se principalmente numa 

estratégia preventiva cujo objectivo é o de impedir o repouso de adultos hibernantes 

durante o inverno, reduzindo a população de um ano para outro. 

Assim, como medidas preventivas destaca a limpeza dos campos, destruição dos restos 

de cultura, eliminação das zorras e infestantes (potenciais abrigos de hibernação) e a 

rotação com culturas não solanáceas. 

http://agriculturaemar.com/dgav-actualiza-folheto-informativo-epitrix-sp-na-cultura-da-batateira/ 
 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de dezembro 2017 / 

janeiro de 2018 

 

Agricultura | Normas sobre a Comercialização de Ovos 

Regulamento Delegado 2017/2168 da Comissão, de 22 de novembro de 2017, que 

altera o Regulamento n.º 589/2008 no que se refere às normas aplicáveis à 

comercialização dos ovos de galinhas criadas ao ar livre, nos casos em que o acesso a 

espaços ao ar livre é restringido. (JO L 306 - Serie L) 
 

 

Indústria alimentar e Restauração | Sistema HACCP - Análise e Controlo de Pontos 

Críticos 

Regulamento 2017/2158 da Comissão, de 20 de novembro de 2017, que estabelece 

medidas de mitigação e níveis de referência para a redução da presença de 

acrilamida em géneros alimentícios dando cumprimento ao desiderato do 

Regulamento n.º 852/2004 que visa garantir um elevado nível de proteção dos 

consumidores em matéria de segurança dos géneros alimentícios. (JO L 304 - Serie L) 

 

Agricultura | Produção Biológica 

Regulamento 2017/2273 de 8 de dezembro de 2017, que altera as normas relativas à 

produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos previstas no Regulamento n.º 

889/2008. (JO L   326 - Serie L) 

 

Indústria | Lista Prodcom - Produtos Industriais 

Regulamento 2017/2119 de 22 de novembro de 2017, que estabelece a «lista 

Prodcom» referente a produtos industriais e à criação do inquérito comunitário à 

produção industrial. A publicação desta lista é necessária para garantir a aproximação 

das estatísticas da produção e das estatísticas do comércio externo, bem como a 

comparação com a classificação estatística dos produtos por atividade (CPA) garantindo 

a comparabilidade dos dados do inquérito comunitário à produção industrial que o 

http://agriculturaemar.com/dgav-actualiza-folheto-informativo-epitrix-sp-na-cultura-da-batateira/
http://www.vetbiblios.pt/LEGISLACAO_TECNICA/AVES_OVOS/Ovos_Ovoprodutos/Regulamento_Delegado_2017-2168_20-09.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.304.01.0024.01.POR&toc=OJ:L:2017:304:TOC
http://inforcna.pt/Media/Files/20171229_Reg20172273Compressed.pdf
file://///10.1.0.8/Documents/03.Execução/Projetos%202020/OBSERVATÓRIO/Observatório%202018/Regulamento%202017/2119%20de%208%20de%20dezembro%20de%202017


Regulamento n.º 3924/91 exige que os Estados-Membros efetuem. (JO L   325 - Serie L) 

 

Indústria Agroalimentar | Limites Máximos de Substâncias Indesejáveis 

Regulamento 2017/2229 de 4 de dezembro de 2017, que altera os limites máximos de 

chumbo, mercúrio, melamina e decoquinato, previstos na Diretiva 2002/32/CE que 

regula as substâncias indesejáveis nos alimentos para animais. (JO L 319 - Serie L) 

 

Agricultura | Controlo de Pragas Vegetais - Passaporte Fitossanitário 

Regulamento de Execução 2017/2313 de 13 de dezembro de 2017, que define as 

especificações relativas ao formato do passaporte fitossanitário para a circulação no 

território da União, bem como, do passaporte fitossanitário para a introdução e a 

circulação numa zona protegida em conformidade com o estabelecido pelo 

Regulamento 2016/2031, que especifica as medidas de proteção contra as pragas dos 

vegetais. (JO L   331 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares na Alimentação Animal | Bacillus Subtilis e Licheniformis 

Regulamento de Execução 2017/2312 de 13 de dezembro de 2017, que autoriza a 

utilização de Bacillus subtilis como aditivo em alimentos para diversos animais, tal como 

previsto e regulado no Regulamento n.º 1831/2003. (JO L   331 - Serie L) 

 

Industria Agroalimentar | Cogumelos com Radiação UV - Novo Ingrediente 

Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2355 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza a colocação 

no mercado de cogumelos tratados com radiação UV como novo alimento ao abrigo do 

Regulamento n.º 258/97. (JO L   336 - Serie L) 

 

Indústria Agroalimentar | Ácido N-acetil-D-neuramínico – Novo Ingrediente Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2375 de 15 de dezembro de 2017, que autoriza a colocação 

no mercado de ácido N-acetil-D-neuramínico como novo ingrediente alimentar, nos 

termos do Regulamento n.º 258/97. (JO L 337 - Serie L) 

 

Indústria Agro-alimentar | Hidroxitirosol – Novo Ingrediente Alimentar 

Decisão de Execução 2017/2373 de 14 de dezembro de 2017, que autoriza a colocação 

no mercado de hidroxitirosol como novo ingrediente alimentar, nos termos do 

Regulamento n.º 258/97. (JO L   337 - Serie L) 
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