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Protótipo de biossensor para detectar a presença de carga microbiana em alimentos 

A equipe técnica do Centro de Tecnologia para o Agronegócio ADESVA localizado em 

Lepe (Huelva), apresenta os resultados do projeto "Biossensores", desenvolvido em 

colaboração com a empresa de análise de água na linha SL- WOLA Europa - cujo objetivo 

é o uso de biossensores para detectar microorganismos e patógenos que causam efeitos 

prejudiciais à saúde na indústria de alimentos. 

O projeto Biossensores financiado pelo Ministério da Inovação, Ciência e Empresa da 

Andaluzia no âmbito da chamada 2008-2013 agentes de programas de incentivo do 

Sistema de Conhecimento da Andaluzia em linha de implementação dos projectos 

conhecimentos de P & D + i, é o de adaptar os biossensores desenvolvidos tanto quanto 

MicrobialCounter capazes de determinar a concentração microbiana em água, para 

utilização na indústria alimentar, no próprio processo, parte ou produto, tal como durante 

de limpeza e desinfecção. 

http://www.poscosecha.com/es/empresas/directorio-poscosecha-

servicios/_id:63311,seccion:noticias,noticia:79729/   
 

Tetra Pak apresenta a roda de extrusão para sorvetes 

A Tetra Pak lançou uma Extrusora que produz sorvetes com inclusões de grande porte, 

como nozes inteiras, segmentos de frutas reais ou pedaços de massa de biscoito na mais 

alta capacidade do mercado.  

https://www.dairyreporter.com/Article/2018/05/17/Tetra-Pak-introduces-Extrusion-Wheel-for-stick-

ice-cream-products?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Cientistas criam 10 mil kg de carne a partir de uma célula 

Uma empresa liderada pelo cientista Nicholas Genovese e pelo médico Uma Valeti criou 

10 mil Kg de carne a partir de uma única célula retirada do animal. Até agora o 

projeto Memphis Meat conseguiu regenerar células de bovinos, galinhas e patos. 

Os responsáveis pelo projeto afirmam que o objetivo da experiência é não só, resolver 

problemas relacionados à pecuária e impulsionar a indústria de alimentos, como também 

diminuir as consequências negativas da criação de animais, reduzindo o número de 

mortalidade dos bichos e ao mesmo tempo produzindo alimento de qualidade. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Curiosidades/cientistas-criam-10-mil-kg-de-carne-a-partir-de-uma-celula 
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Pesquisadores descobrem fontes alternativas de ácidos gordos ómega 3 

A pesquisa conduzida pela Universidade de Stirling descobriu que os ácidos gordos 

ómega 3 podem ser criados por muitos invertebrados que habitam os ecossistemas 

marinhos, incluindo corais, vermes e moluscos. A descoberta é contrária ao princípio 

geral de que micróbios marinhos, como microalgas e bactérias, são responsáveis por 

praticamente toda a produção primária de ómega 3. Os pesquisadores observaram que 

suas descobertas poderiam “revolucionar nossa compreensão sobre ácidos gordos 

poliinsaturados de cadeia longa ómega 3 ( PUFAs) em escala global ”, abrindo 

potencialmente o caminho para a produção de produtos alternativos e sustentáveis de 

ómega 3. 

O cientista-chefe Dr. Oscar Monroig, do Instituto de Aquicultura, diz que as descobertas 

sugerem fortemente que os invertebrados aquáticos podem fazer "uma contribuição 

muito significativa para a produção mundial de ómega 3.  

http://www.nutritioninsight.com/news/major-breakthrough-study-uncovers-alternative-sources-of-

omega-3-fatty-acids.html 
  

 

Novo agente de revestimento 

A Ingredion revelou um novo agente de revestimento para o mercado da Ásia-Pacífico. O 

N-ZORBIT 2144 está posicionado como um transportador de alta capacidade que permite 

aos fabricantes transformar economicamente e de forma económica uma ampla variedade 

de líquidos solúveis em água e óleo em ingredientes em pó. 

De acordo com a Ingredion, o ingrediente é um agente de revestimento de última geração 

com uma estrutura porosa única que aumenta a área da superfície exposta a líquidos, 

facilitando a absorção. Devido à estrutura granular única e não gelatinizada do ingrediente, 

ele pode ser usado para transportar altas concentrações de sabor que fluem livremente 

através do equipamento de processamento e misturar uniformemente em receitas de 

alimentos e bebidas. 

A estrutura e a composição do agente de revestimento N-ZORBIT 2144 podem contribuir 

para um tamanho de partícula ideal que pode fornecer uma capacidade de revestimento 

de até 40%. Isso significa que 100g de NZORBIT 2144 podem reter até 70g de líquido, 

fornecendo muito mais do que as transportadoras tradicionais, como a maltodextrina. 

"Criar os alimentos e as bebidas da atualidade significa usar uma grande variedade de 

temperos, temperos, sabores e ativos", explica Donna Brooks, diretora de desenvolvimento 

de negócios globais da Delivery Systems, da Ingredion. “O agente de revestimento N-

ZORBIT 2144 permite que os desenvolvedores e fabricantes de produtos aumentem 

economicamente essa variedade, transformando uma grande quantidade de líquidos em 

forma de pó.” 

 
http://www.foodingredientsfirst.com/news/ingredion-launches-cost-effective-nature-based-plating-
agent.html 
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Sniff Seal permite que os consumidores saibam como um produto cheira antes de 

comprá-lo 

A Tri-Seal, parte da Tekni-Plex, recebeu a patente de sua tecnologia Sniff Seal, que pode 

ser usada para uma variedade de categorias de produtos, incluindo lacticínios, confeitaria, 

padaria e bebidas.  

https://www.bakeryandsnacks.com/Article/2018/05/31/Sniff-Seal-lets-consumers-know-what-a-
product-smells-like-before-
purchase?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright 

 

Chineses criam herbicida sensível à luz 

Uma equipa de investigadores liderada por Wu Zhengyan do Hefei Institutes of Physical 

Science (HIPS) da Academia Chinesa de Ciências, desenvolveu um novo herbicida 

sensível a luz. Segundo os cientistas o produto deve ser amplamente utilizado devido à 

sua alta eficiência e baixo custo. 

Os investigadores chegaram a este produto a partir do desenvolvimento de uma “partícula 

de herbicida de libertação controlada com luz controlada (LCHP). Ela permite que a 

liberação do herbicida dependa exclusivamente da radiação UV-Vis, o que difere dos 

pesticidas de liberação controlada (CRP) que têm vindo a ser desenvolvidos até então e 

funcionam a partir do PH e da temperatura. 

O estudo apontou algumas vantagens que o LCHP tem em relação ao CRP, a principal 

delas é que o segundo age de forma negativa no crescimento do vegetal, já que pode fazer 

uso de uma solução ácida ou alcalina. Outro ponto importante em que o LCHP sai a 

ganhar é em relação ao custo, o CRP é mais sensível à temperatura e exige um alto 

consumo de energia em consequência disso. 

https://www.agrozapp.pt/noticias/Curiosidades/chineses-criam-herbicida-sensivel-a-luz 
 

Juntamos a síntese dos principais diplomas publicados no JOUE de 

abril/maio de 2018 

 

Produtos Biocidas | PHMB 

Regulamento de Execução 2018/613 da Comissão, de 20 de abril de 2018, que aprova 

a utilização do PHMB (1415; 4.7) como substância ativa existente para utilização em 

produtos biocidas dos tipos 2 e 4. (JO L 102 - Serie L) 

e 

Decisão de Execução 2018/619 da Comissão, de 20 de abril de 2018, que não aprova a 

utilização do PHMB (1415; 4.7) como substância ativa existente para utilização em 

produtos biocidas dos tipos 1, 5 e 6. (JO L 102 - Serie L) 
 

 

Produtos Biocidas | Azoxistrobina 

Regulamento de Execução 2018/614 da Comissão, de 20 de abril de 2018, que aprova 

a utilização substância ativa azoxistrobina em produtos biocidas dos tipos 7, 9 e 10. (JO 
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L 102 - Serie L) 

 

Produtos Originários dos Estados Unidos da América | Direitos aduaneiros 

Adicionais 

Regulamento Delegado 2018/627 da Comissão, de 19 de fevereiro de 2018, que altera 

diversos direitos aduaneiros adicionais sobre as importações de certos produtos 

originários dos Estados Unidos da América, previstos no Regulamento n.º 673/2005 do 

Conselho. (JO L 105 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares 

Regulamento 2018/627 da Comissão, de 20 de abril de 2018, que retifica determinadas 

versões linguísticas do Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo aos aditivos alimentares, designadamente na versão el língua alemã. 

(JO L 104 - Serie L) 

 

Proteção das Marcas Obtidas a Nível da União 

Regulamento de Execução 2018/626 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

estabelece as regras de execução do regime referente à marca da União Europeia, de 

acordo com o Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, que 

criou um sistema específico para a União com vista à proteção das marcas obtidas a 

nível da União, baseado na apresentação de um pedido ao Instituto da Propriedade 

Intelectual da União Europeia («Instituto»). (JO L 104 - Serie L) 

e 

Regulamento Delegado 2018/625 da Comissão, de 5 de março de 2018, que 

complementa o Regulamento 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a 

marca da União Europeia. Revoga o Regulamento Delegado 2017/1430. Pretende-se 

conseguir que a União disponha de um sistema de marcas mais flexível, coerente e 

moderno, e que assegure ao mesmo tempo a segurança jurídica. Para este efeito, é 

conveniente reduzir os encargos administrativos para as partes nos processos inter 

partes, através da flexibilização dos requisitos em matéria de fundamentação de direitos 

anteriores nos casos em que o conteúdo dos elementos de prova relevantes se 

encontra acessível em linha numa fonte reconhecida pelo Instituto, bem como através 

do requisito de apresentar elementos de prova na língua do processo. (JO L 104 - Serie 

L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Forclorfenurão 

Regulamento de Execução 2018/679 da Comissão, de 3 de maio de 2018, que renova a 

aprovação da utilização da substância ativa forclorfenurão, em conformidade com o 

Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à colocação 

dos produtos fitofarmacêuticos no mercado. Altera o Regulamento de Execução n.º 

540/2011 da Comissão. (JO L 114 - Serie L) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.104.01.0057.01.POR&toc=OJ:L:2018:104:TOC
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Ingredientes Alimentares | Substâncias Aromatizantes 

Regulamento 2018/678 da Comissão de 3 de maio de 2018, que altera o Regulamento 

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

determinadas substâncias aromatizantes. (JO L 114 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Taumatina 

Regulamento 2018/677 da Comissão de 3 de maio de 2018, que altera as condições de 

utilização de taumatina (E 957) como intensificador de sabor em determinadas 

categorias de géneros alimentícios. Altera o Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. (JO L 114 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Princípios de Avaliação e Autorização 

Regulamento 2018/676 da Comissão de 3 de maio de 2018, que retifica a 

regulamentação aplicável aos princípios uniformes aplicáveis à avaliação e autorização 

dos produtos fitofarmacêuticos, estabelecidos pelo Regulamento n.º 546/2011 da 

Comissão. (JO L 114 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Copolímero 

Regulamento 2018/681 da Comissão, de 4 de maio de 2018, que estabelece as 

condições de utilização para o copolímero de enxerto de álcool polivinílico-

polietilenoglicol (E 1209), como aditivos alimentares, os quais estão previstos no 

Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho. Altera o 

Regulamento n.º 231/2012. (JO L 116 - Serie L) 

 

Aditivos Alimentares | Polirricinoleato de Poliglicerol 

Regulamento 2018/682 da Comissão, de 4 de maio de 2018, que estabelece as 

condições de utilização de polirricinoleato de poliglicerol (E 476) em molhos 

emulsionados. Altera o Regulamento n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. (JO L 116 - Serie L) 

Catálogo Comum de Espécies Agrícolas 

Comunicação 2018/C 160/01 da Comissão, de 7 de maio de 2018, que publica o 

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

edição integral. (JO C 160 - Serie C) 

Produtos Fitofarmacêuticos | Zoxamida 

Regulamento de Execução 2018/692 da Comissão, de 7 de maio de 2018, que altera as 

condições de utilização substância ativa zoxamida. Altera o Regulamento de Execução 

n.º 540/2011. (JO L 117 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Base Talco E553B 
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Regulamento de Execução 2018/691 da Comissão, de 7 de maio de 2018, que altera as 

condições de utilização substância de base talco E553B. Altera o Regulamento de 

Execução n.º 540/2011 (JO L 117 - Serie L) 

 

Produtos Fitofarmacêuticos | Fenazaquina 

Regulamento de Execução 2018/690 da Comissão, de 7 de maio de 2018, que altera as 

condições de utilização substância ativa fenazaquina. Altera o Regulamento de 

Execução n.º 540/2011 (JO L 117 - Serie L) 

Produtos Fitofarmacêuticos | Siltiofam 

Regulamento de Execução 2018/710 da Comissão, de 14 de maio de 2018, que, no 

âmbito dos produtos fitofarmacêuticos, renova a aprovação da utilização da substância 

ativa siltiofam. Altera o Regulamento de Execução n.º 540/2011. (JO L 119 - Serie L) 

Agricultura |Rótulos no âmbito do Apoio ao Cânhamo 

Regulamento Delegado 2018/707 da Comissão, de 28 de fevereiro de 2018, que altera 

os critérios de elegibilidade para o apoio ao cânhamo ao abrigo do regime de 

pagamento de base e a determinados requisitos do apoio associado voluntário, 

previstos no Regulamento Delegado n.º 639/2014. (JO L 119 - Serie L) 

Limites Máximos de Resíduos em Determinados Alimentos 

Regulamento 2018/685 da Comissão, de 3 de maio de 2018, que altera os limites 

máximos de resíduos de abamectina, cerveja, fluopirame, fluxapiroxade, hidrazida 

maleica, pó de sementes de mostarda e teflutrina no interior e à superfície de 

determinados produtos no âmbito do Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento Europeu 

e do Conselho. (JO L 121 - Serie L) 

 

Limites Máximos de Resíduos | Clorpirifos, Clorpirifos-metilo e Triclopir 

Regulamento 2018/686 da Comissão, de 4 de maio de 2018, que altera os limites 

máximos de resíduos de clorpirifos, clorpirifos-metilo e triclopir no interior e à superfície 

de determinados produtos no âmbito do Regulamento n.º 396/2005 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. (JO L 121 - Serie L) 
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