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A conceção de um produto pela técnica da ciência consumidor. 

Numa indústria alimentar, uma parte importante do trabalho é realizada no 

desenvolvimento de produtos, no controle e verificação da regularidade da 

produção, no posicionamento de mercado e volumes de vendas. Os projetos de 

"desenvolvimento de produto" podem estar relacionados com os custos, a 

substituição de ingredientes, as mudanças na formulação, tecnologia e embalagens, 

mas sempre conduzida de uma forma que, em nenhuma circunstância, seja 

comprometido as características e aceitabilidade do produto. 

http://www.ssica.it/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,355/Itemi

d,133/lang,it/ 

 

 

Indústria Alimentar na procura de alternativas ao sódio. 

O ingrediente de substituição clássica para o cloreto de sódio é o cloreto de 

potássio, que é muito semelhante em sabor e função. É uma excelente escolha para 

o pequeno segmento de consumidores que tem uma deficiência de potássio, e foi de 

facto desenvolvido para esse efeito. Mas para a população em geral, o excesso de 

potássio pode conduzir a problemas de saúde diferentes, mas não menos graves. 

http://www.foodprocessing.com/articles/2013/sodium-alternatives.html 

 

Relatório da EFSA (“European Food Safety Authority”): níveis de Listeria 

monocytogenes em determinados alimentos prontos a comer. 

Estudo fornece informações valiosas sobre a presença da bactéria Listeria 

monocytogenes em determinados alimentos prontos para comer (peixe, carnes frias 

e queijos de pasta mole). A proporção de amostras de alimentos que excederam o 

limite legal de segurança alimentar foi baixa. No entanto, dada a popularidade 

destes alimentos e as graves implicações que a contaminação por esta bactéria 

pode ter na saúde humana, a vigilância global sobre a possível presença da bactéria 

nos alimentos é garantida. 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130627.htm 
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Aproveitamento dos subprodutos de brócolo para uso industrial. 

Atualmente, a utilização de subprodutos de brócolos é restrito à produção de fibras 

para a alimentação animal, à produção de combustíveis ou à extração de 

glucosinolatos padrão para a indústria química. Agora, há uma tendência para a 

conversão dos subprodutos de brócolos em produtos com alto valor agregado. 

http://www.poscosecha.com/es/publicaciones/alimentacion-y-sostenibilidad-

aprovechamiento-de-los-subproductos-del-brocoli-para-uso-industrial/_id:71/ 

 

Reformulação dos ingredientes nos produtos alimentares. 

A indústria de alimentos está a trabalhar fortemente para afastar a ameaça de uma 

regulamentação e tributação mais rígida, reduzindo o teor de produtos de sal, 

gordura e açúcar. 

http://www.foodbev.com/news/reformulation-a-healthy-exercise 

 

 

Presença de micotoxinas, em Espanha, em 75% dos alimentos à base de cereais. 

A OCU (“Organização Consumidores Europeus”), juntamente com organizações de 

Itália, Bélgica e Portugal, analisou 173 produtos à base de cereais relativamente à 

presença de determinadas micotoxinas. O estudo descobriu a sua presença em 

75% dos casos, embora os níveis encontrados não sejam preocupantes e em nada 

violem a legislação europeia. 

http://www.clubdarwin.net/seccion/ingredientes/hallan-micotoxinas-en-el-75-de-

alimentos-base-de-cereal-en-espana-pero-no-son-n 

 

 

Equipamento de refrigeração no processamento de alimentos. 

A refrigeração de alimentos cozidos e branqueados tem sido uma área de especial 

interesse para a maioria dos processadores de alimentos que incorporam massas, 

arroz, vegetais e feijões secos em seus produtos. 

http://www.scientistlive.com/content/25239 

 

 

O fator saúde e a nutrição. 

Como previsto, o setor de nutrição e saúde só ficou melhor e maior em 2012 

relativamente a investigação, inovação, colaboração e legislação. 

http://www.foodbev.com/opinion/the-health-and-nutrition-factor-of-2012 

 

http://www.poscosecha.com/es/publicaciones/alimentacion-y-sostenibilidad-aprovechamiento-de-los-subproductos-del-brocoli-para-uso-industrial/_id:71/
http://www.poscosecha.com/es/publicaciones/alimentacion-y-sostenibilidad-aprovechamiento-de-los-subproductos-del-brocoli-para-uso-industrial/_id:71/
http://www.foodbev.com/news/reformulation-a-healthy-exercise
http://www.clubdarwin.net/seccion/ingredientes/hallan-micotoxinas-en-el-75-de-alimentos-base-de-cereal-en-espana-pero-no-son-n
http://www.clubdarwin.net/seccion/ingredientes/hallan-micotoxinas-en-el-75-de-alimentos-base-de-cereal-en-espana-pero-no-son-n
http://www.scientistlive.com/content/25239
http://www.foodbev.com/opinion/the-health-and-nutrition-factor-of-2012


Produção de biocombustíveis por microrganismos. 

Ainda que atualmente os únicos biocombustíveis produzidos em grande escala 

sejam o etanol e o biodiesel, diferentes classes de moléculas possuem propriedades 

desejáveis para este fim e algumas são passíveis de produção por via microbiana.  

http://www.grupocultivar.com.br/site/content/artigos/artigos.php?id=881 
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