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Tecnologias pós-colheita em frutas de caroço 

Todo mundo sabe que uma planta está vivo, mas às vezes não paramos para pensar que 

quando nós separar o fruto da planta, também ainda está vivo e, portanto, dotado de 

atividade metabólica. Eles respiram tomando oxigénio e libertando dióxido de carbono e 

calor. E eles também transpiram, isto é, eles perdem água. Estes efeitos não podem ser 

evitados, e são responsáveis pela maioria das mudanças pós-colheita, mas pode ser 

minimizado por tecnologias adequadas.   

http://www.poscosecha.com/es/empresas/fomesa-fruitech-
sl/_id:53750,seccion:noticias,noticia:79622/ 
 

Como tratar blueberries, bagas e uvas com ozono? 

A desinfecção com ozono é o  sistema mais eficaz para a desinfecção de mirtilos, bagas, 

uvas e outras frutas , e desinfecção com ozono seguro e respeitando o meio ambiente. 

O ozono, graças ao seu alto poder oxidante, inibe o crescimento de microrganismos, 

patogénicos e oportunistas, presentes nos alimentos sem deixar agentes químicos 

residuais, além de poder eliminar os pesticidas da fruta. 

https://www.cosemarozono.com/soluciones/higiene-alimentaria/tratamiento-arandanos-bayas-uvas/ 

 

Soluções importantes para o cultivo e armazenamento de cebola 

HUWA-SAN ® um modo sustentável de desinfecção altamente eficaz, inodoro, incolor e 

insípido, com efeito bactericida, fungicida e viricida que não produz substâncias tóxicas 

em sua decomposição.  

É até mil vezes mais eficaz do que o peróxido comum e é altamente eficaz em 

concentrações extremamente baixas e é aplicado por pulverização, nebulização, 

imersão, enxaguamento e outros. 

É especialmente eficaz na eliminação de biofilmes e tem uma semi-vida de 2 anos.  

http://www.poscosecha.com/es/empresas/huwa-san-espana-
sl/_id:63352,seccion:noticias,noticia:79602/ 

  

 

O setor de álcool da UE planeja ampliar informações nutricionais e de ingredientes 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/fomesa-fruitech-sl/_id:53750,seccion:noticias,noticia:79622/
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http://www.huwasan.es/
http://www.poscosecha.com/es/empresas/huwa-san-espana-sl/_id:63352,seccion:noticias,noticia:79602/
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Atualmente, não há nenhuma obrigação legal da UE em vigor para bebidas alcoólicas 

acima de 1,2% (ABV) para mostrar informações nutricionais e de ingredientes. Isso 

significa que algumas bebidas alcoólicas são vendidas sem referência no rótulo a aspectos 

como o teor de açúcar, que é diferente das regulamentações para refrigerantes, por 

exemplo. Isso não se encaixa nas expectativas dos consumidores modernos sobre quais 

informações nutricionais e detalhes dos ingredientes devem ser fornecidos no rótulo dos 

produtos. É por isso que representantes das principais associações de álcool da Europa 

nos setores de vinhos, bebidas alcoólicas, sidra e cerveja têm trabalhado para desenvolver 

uma solução voluntária e autorregulatória que atenda a essas expectativas do consumidor 

e melhore a transparência. 

http://www.foodingredientsfirst.com/news/eu-alcohol-sector-plans-to-broaden-nutritional-and-
ingredient-information-still-not-enough-for-critics.html 

 

Agricultura biológica: o Conselho Europeu aprova novas regras 

 O acordo sobre novas regras para a agricultura biológica aprovado ontem pelos 

representantes do Conselho Europeu simplificará e harmonizará muitas das regras 

relativas à produção de alimentos biológicos tanto na União Europeia como nos países 

terceiros, diz o Comissário responsável pela Agricultura, Phil Hogan disse. O acordo irá 

votar no Parlamento Europeu. Uma vez adotadas, as novas regras entrarão em vigor em 

1º de janeiro de 2021. Isso dará tempo suficiente para os produtores, operadores e 

parceiros comerciais se adaptarem ao novo quadro.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/organic-farming-european-council-endorses-new-
rules.html 

 

Etiquetas capazes de minimizar o desperdício de alimentos 

A produtora dinamarquesa de leite, queijos e cremes, a Arla, está prestes a lançar um novo 

rótulo de alimentos de alta tecnologia que se torna "acidentado" quando a comida venceu 

seus produtos lácteos. A inovação - desenvolvida por uma empresa start-up, a Mimica -

 mantém a esperança de reduzir o desperdício de alimentos à medida que os rótulos se 

deterioram na mesma velocidade do produto embalado, fornecendo aos consumidores 

uma indicação precisa sobre se os alimentos são comestíveis ou prontos para a lixeira.  

http://www.foodingredientsfirst.com/news/arla-to-launch-mimica-touch-bumpy-labels-capable-of-
minimizing-food-waste.html 

 

Bebidas ecológicas de mojito, branqueador de chá e embalagens de sopas de tomate 

prontas para beber 
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A Ecolean apresentou sua mais recente embalagem na Anuga FoodTec este mês, 

incluindo bebidas alcoólicas mojito, branqueador de chá, que pode ser aquecido no 

microondas, e embalagens de sopa de tomate prontas para beber. 

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/03/27/Ecolean-on-mojito-drinks-tea-whitener-and-
ready-to-drink-tomato-soup?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

fevereiro/março de 2018 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de Taurina e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/249 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de taurina, beta-

alanina, L-alanina, L-arginina, ácido L-aspártico, L-histidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-

fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteína, glicina, 

glutamato monossódico e ácido L-glutâmico como aditivos em alimentos para animais 

de todas as espécies e de cloridrato de L-cisteína monoidratado para todas as espécies 

exceto cães e gatos. (JO L 53 - Serie L) 
 

 

Aditivos Alimentares | Autorização de Furoato de Metilo e Outras Substâncias 

Regulamento de Execução 2018/250 da Comissão, de 15 de fevereiro de 2018, que 

estabelece as condições necessárias para autorizar a utilização de 2-furoato de 

metilo, dissulfureto de bis-(2-metil-3-furilo), furfural, álcool furfurílico, 2-

furanometanotiol, acetotioato de S-furfurilo, dissulfureto de difurfurilo, sulfureto de 

metilo e furfurilo, 2-metilfurano-3-tiol, dissulfureto de metilo e furfurilo, dissulfureto de 

2-metil-3-furilo e metilo e acetato de furfurilo como aditivos em alimentos para animais 

de todas as espécies. (JO L 53 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Bifentrina 

Regulamento de Execução 2018/291 da Comissão, de 26 de fevereiro de 2018, que 

altera aprova as condições de utilização da substância ativa bifentrina. (JO L 55 - Serie 

L) 

 

Alimentação para Crianças | Teores Máximos de Óleos e Gorduras 

Regulamento 2018/290 da Comissão, de 26 de fevereiro de 2018, que altera os teores 

máximos de ésteres glicidílicos de ácidos gordos em óleos e gorduras vegetais, 

fórmulas para lactentes, fórmulas de transição e alimentos para fins medicinais 

específicos destinados a lactentes e crianças jovens previstos no Regulamento n.º 

1881/200. (JO L 55 - Serie L) 

 

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/03/27/Ecolean-on-mojito-drinks-tea-whitener-and-ready-to-drink-tomato-soup?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0291
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0290


Fundo Europeu Agrícola de Garantia - FEAGA 

Regulamento de Execução 2018/288 da Comissão, de 19 de fevereiro de 2018, que 

altera o Regulamento de Execução n.º 367/2014 que fixa o saldo líquido disponível para 

as despesas do FEAGA. (JO L   55 - Serie L) 

 
 

Produtos Fitofarmacêuticos | Reynoutria Sachalinensis 

Regulamento Delegado 2018/295 da Comissão, de 27 de fevereiro de 2018, que aprova 

as condições de utilização da substância ativa extrato de Reynoutria sachalinensis, em 

conformidade com o Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. (JO L 56 - 

Serie L) 

 

Regime de Autorizações para Plantações de Vinhas 

Regulamento Delegado 2018/273 da Comissão, de 11 de dezembro de 2018, que 

completa o Regulamento n.º 1308/2013, no que se refere ao regime de autorizações 

para plantações de vinhas, ao cadastro vitícola, aos documentos de acompanhamento e 

à certificação, ao registo de entradas e de saídas, às declarações obrigatórias, às 

comunicações e notificações e à publicação das informações recebidas nesse âmbito. 

(JO L 58 - Serie L) 

 

Regime de Autorizações para Plantações de Vinhas 

Regulamento de Execução 2018/274 da Comissão, de 11 de dezembro de 2018, que 

executa o estabelecido no Regulamento n.º 1308/2013 no respeitante ao regime de 

autorizações para plantações de vinhas, à certificação, ao registo de entradas e de 

saídas e às declarações e notificações obrigatória.. (JO L 58 - Serie L) 

 

Catálogo Comum de Espécies Hortícolas 

Comunicação 2018/C 74/01 da Comissão de 27 de fevereiro de 2018, que publica o 

Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Segundo suplemento à 36.a 

edição integral. (JO C 74 - Serie C) 

 

Funcionamento do Mercado Interno | Livre Circulação de Bens e Serviços 

Regulamento 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 

2018, que visa contribuir para o correto funcionamento do mercado interno, evitando o 

bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas, direta ou 

indiretamente, na nacionalidade, no local de residência ou no local de estabelecimento 

dos clientes, nomeadamente tornando mais claras certas situações em que uma 

diferença de tratamento não pode ser justificada ao abrigo do artigo 20.º, n.º 2, da 

Diretiva 2006/123/CE. (JO L 60 - Serie L) 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.056.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:056:TOC
http://www.ivv.gov.pt/np4/file/8871/REGULAMENTO_DELEGADO__2018273_DA_COMISS_.pdf
http://www.ivv.gov.pt/np4/file/8872/REGULAMENTO_DE_EXECUcaO_2018274_DA_COMIS.pdf
https://blogs.sapo.pt/cloud/file/aa4ced447f00ac5becad3d5eeddd34cb/fiscalidadeonline/2017/OJ:C:2017:260:FULL:PT:TXT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302


Pescas | Bacalhau do Mar Báltico 

Regulamento Delegado 2018/306 da Comissão, de 18 de dezembro de 2018, que 

estabelece as normas de execução da obrigação de desembarcar respeitantes ao 

bacalhau e à solha capturados nas pescarias de arenque, espadilha e bacalhau no mar 

Báltico. O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2018. (JO L 60 - 

Serie L) 
 

Produtos Fitofarmacêuticos | Proibição de Propinebe 

Regulamento de Execução 2018/309 da Comissão, de 1 de março de 2018, que não 

renova a autorização para utilização da substância ativa propinebe. Os Estados-

Membros devem retirar as autorizações de produtos fitofarmacêuticos que contenham 

propinebe como substância ativa até, o mais tardar, 22 de junho de 2018. (JO L 60 - 

Serie L) 

Produtos Fitofarmacêuticos | Não Aprovação de Reynoutria Sachalinensis 

Regulamento de Execução 2018/303 da Comissão, de 27 de fevereiro de 2018, que não 

aprova a utilização da substância ativa extrato de Reynoutria sachalinensis (JO L   59 - 

Serie L) 

 

Agricultura Sustentável na EU 

Resolução 2018/C 86/06 do Parlamento Europeu de 7 de junho de 2016, referente à 

necessidade de encontrar novas soluções tecnológicas para a agricultura sustentável na 

EU. Neste âmbito o Parlamento observa que o setor da agricultura se baseou sempre 

em novos modelos e práticas de exploração agrícola, incluindo novas técnicas e novos 

métodos de produção para aumentar a produção e adaptar-se a circunstâncias novas e 

em evolução; salienta que os serviços ecossistémicos, tais como a reciclagem de 

nutrientes, se revestem de particular importância na agricultura e que determinadas 

funções, tais como a fixação do carbono, vão além da produção de alimentos. 

Considera ainda que os princípios subjacentes à agricultura de precisão podem gerar 

benefícios significativos para o ambiente, aumentar os rendimentos dos agricultores, 

racionalizar a utilização de maquinaria agrícola e reforçar a eficiência dos recursos, 

nomeadamente o consumo de água para irrigação. (JO C   86 - Serie C) 

 
 

Catálogo Comum de Espécies Agrícolas 

Comunicação 2018/C 85/01 da Comissão Europeia de 6 de março de 2018, que publica 

o catálogo comum de variedades de espécies agrícolas – segundo suplemento à 36.ª 

edição integral. (JO C 85 - Serie C) 

Aditivos Alimentares | Bacillus Subtilis 

Regulamento de Execução 2018/328 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

autoriza a utilização de uma preparação de Bacillus subtilis DSM 29784 como aditivo 

em alimentos para frangos de engorda e frangas criadas para postura. (JO L 63 - Serie 

L) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0309
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32018R0303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0051.01.POR&toc=OJ:C:2018:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.085.01.0001.01.POR&toc=OJ:C:2018:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0328


Aditivos Alimentares | Endo-1,4-beta-xilanase 

Regulamento de Execução 2018/327 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

autoriza a utilização de uma preparação de endo-1,4-beta-xilanase (EC 3.2.1.8) 

produzida por Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) como aditivo para a 

alimentação de carpas. (JO L 63 - Serie L) 

Aditivos Alimentares | Saccharomyces Cerevisiae 

Regulamento de Execução 2018/347 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

autoriza a utilização de uma preparação de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 

como aditivo em alimentos para leitões e porcas. (JO L 67 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Lactobacillus Buchneri 

Regulamento de Execução 2018/346 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

autoriza a utilização de uma preparação de Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 como 

aditivo em alimentos para animais de todas as espécies. (JO L 67 - Serie L) 
 

Setor Alimentar | Produção de Leite Cru 

Comunicação 2018/C 88/02 da Comissão, de 8 de março de 2016, que publica dados 

referentes à produção de leite cru, nos termos do Regulamento n.º 1308/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho. (JO C 88 - Serie C) 

Aditivos Alimentares | 6-Fitase 

Regulamento de Execução 2018/338 da Comissão, de 7 de março de 2018, que 

autoriza a utilização de uma preparação de 6-fitase produzida por Aspergillus niger 

como aditivo em alimentos para diversas espécies de animais. (JO L 65 - Serie L) 

Revogação da Autorização de Aditivos Alimentares 

Regulamento de Execução 2018/353 da Comissão, de 9 de março de 2018, que retira a 

autorização de utilização de diversos aditivos para a alimentação animal autorizados 

nos termos das Diretivas 70/524/CEE e 82/471/CEE do Conselho. O presente 

regulamento é aplicável desde 19 de julho de 2017. (JO L 68 - Serie L) 

Novos Alimentos | Processo de Consulta e Reconhecimento 

Regulamento de Execução 2018/456 da Comissão, de 19 de março de 2018, que define 

o processo de consulta para a determinação do estatuto de novo alimento. Estabelece 

as regras de execução do Regulamento 2015/2283.&#160; (JO L 77 - Serie L) 
 

Proibição de Pesca de Bacalhau 

Comunicação 2018/C 105/04 da Comissão, de 20 de março de 2018, que, no âmbito da 

politica comum das pescas, decide encerrar, de 8 de fevereiro a 31 de dezembro de 

2018 as possibilidades de pesca do bacalhau para diversos países.2018/C 105/04 (JO C 

105 - Serie C) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0327
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0347
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0456
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.105.01.0004.01.POR&toc=OJ:C:2018:105:FULL


Novo Alimento | L-ergotioneína 

Regulamento de Execução 2018/462 da Comissão, de 20 de março de 2018, que 

autoriza a extensão da utilização de L-ergotioneína como novo alimento ao abrigo do 

Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 78 - Serie L) 

Novo Alimento | Taxifolina 

Regulamento de Execução 2018/461 da Comissão, de 20 de março de 2018, que 

autoriza a extensão da utilização de extrato rico em taxifolina como novo alimento ao 

abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 78 - 

Serie L) 

Novo Alimento | Florotaninos de Ecklonia Cava 

Regulamento de Execução 2018/460 da Comissão, de 20 de março de 2018, que 

autoriza a colocação no mercado de florotaninos de Ecklonia cava como novo alimento 

ao abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 78 - 

Serie L) 

Novo Alimento | Extrato de Raízes de Plantas 

Regulamento de Execução 2018/49 da Comissão, de 21 de março de 2018, que autoriza 

a colocação no mercado de um extrato de três raízes de plantas (Cynanchum wilfordii 

Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. e Angelica gigas Nakai) como novo alimento, ao 

abrigo do Regulamento 2015/2283 do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 79 - 

Serie L) 

Limites Máximos de Resíduos nos Géneros Alimentícios 

Regulamento de Execução 2018/470 da Comissão, de 21 de março de 2018, que 

estabelece regras pormenorizadas relativas aos limites máximos de resíduos a ter em 

conta para efeitos de controlo no caso dos géneros alimentícios derivados de animais 

tratados na EU. (JO L   79 - Serie L) 
  

 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0462
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0461
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0470

