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Folhas de cana-de-açúcar, fonte renovável de compostos químicos  

Resultados obtidos por grupo de pesquisa apontam que a cana-de-açúcar é uma fonte de compostos 
bioativos renováveis para o uso como agente antioxidante 
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Energia elétrica, combustível, açúcares, aguardente, garapa e rapadura são derivados da cana-de-
açúcar conhecidos por todos. Porém, um grupo de pesquisadores da Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" (USP/ESALQ), trabalha em nova alternativa em relação a gramínea da família das 
Poaceae, referente ao seu conteúdo de compostos potencialmente bioativos, especialmente polifenóis, 
os quais são amplamente distribuídos na natureza e associados às diversas propriedades biológicas.  

No projeto de pesquisa "Potencial de uso das folhas da cana-de-açúcar como fonte renovável e 
compostos químicos de interesse das indústrias de alimentos e fármaco-cosméticos" é relatado que a 
recente área plantada de cana-de-açúcar no Brasil é de 595,9 milhões ton, com estimativa de que são 
gerados 140 kg de palha/ton de cana, indicando um grande potencial de uso dessa matéria-prima, que é 
uma valiosa fonte de polifenóis com potencial de aplicação nas referidas indústrias.  
 
 

Leia Mais 
 
 
 
 
 

http://www.esalq.usp.br/noticia/detalhe.php?id=1721
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» Sorvetes cremosos sem leite chegam ao Brasil  
» Farinha de banana verde oferece solução de macarrão 
sem glúten  
» A embalagem hoje  
» FISPAL Tecnologia 2012  
» Linha alemã sem lactose entra no mercado brasileiro 

» Tetra Pak aposta em embalagem para alimentos no Brasil 
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» Curso de aprimoramento em tecnologias agroalimentares: 
qualidade de alimentos e inocuidade alimentar 
» O-I do Brasil Innovation Day 
 
SEGURANÇA ALIMENTAR / REGULAMENTAÇÃO 
 
» CCJ obriga alerta em embalagens de alimentos muito 
calóricos  
» Ministério da saúde chinês anuncia um novo plano de 
segurança alimentar    
» Suspensão temporária das coletas para Listeria em 
produtos prontos para o consumo   
» Rótulos de alimentos infantis não fornecem orientação 
nutricional, aponta estudo do IDEC 
» Confira a nova portaria INMETRO para embalagens de 
alimentos individualizadas tipo blister 
» O primeiro blog interativo de segurança de alimentos do 
Brasil 
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» SIAL BRAZIL 2012  
» SENAI PR abre inscrições para curso de cerveja artesanal  
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» Certificação participativa não reduz preço 
de orgânicos para o consumidor 
» Vapza Alimentos possui práticas 
sustentáveis no Paraná  
» Paraná triplica número de escolas com 
orgânicos na merenda escolar  
» Governo assina acordo com FAO para 
investir R$ 3 milhões na agricultura familiar  
» Comitiva de Mato Grosso distribui 
alimentos sustentáveis na Rio+20   

» Desenvolvimento Sustentável – 
Agricultura nacional é modelo para o 
mundo, afirma deputado  

» Emissões de carbono: o que a indústria 
brasileira fez  
» Aterros ainda são o destino de 41% do 
lixo no Brasil  
» Mercado de iogurtes orgânicos  
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» Mato Grosso possui a maior área de 
orgânicos do país 
» MAPA aprova especificações de 
produtos fitossanitários  
» Orgânicos aliados a ética 
 
 
ECONOMIA / NEGÓCIOS 
 
» Mars abre fábrica de chocolate na Rússia  
» Brasil Foods conclui oferta de bonds de 
dez anos no valor de US$ 250 milhões  
» Danone e Nestlé vão brigar também pelo 
leite premium  
» Carne suína: vendas brasileiras superam 
embargos da Rússia e Argentina  
» Setor de alimentos puxa recuperação 
dos empregos na indústria paulista  
» Brasil perde mais duas posições em 
ranking mundial de competitividade   
» Índia e China crescerão menos  
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» Ingredientes funcionais e aplicações em produtos lácteos 
são temas de Mini Fórum em Ponta Grossa  
 
 
 
DESTAQUES FIEP 
 
» Encontro na Rio +20 mostra avanço das empresas em 

sustentabilidade  
» Setor do trigo se organiza e elenca suas prioridades na 
Fiep 
» Paraná submete 35 projetos no edital SENAI/SESI de 
Inovação 2012  
» Fiep traduziu e disponibiliza relatório de sustentabilidade 
feito por Prêmios Nobel de Economia em Araucária  
» Indústria do Paraná tem leve crescimento no primeiro 
quadrimestre  
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» Tetra Pak aposta em aceleração no 
segundo semestre 
» Momento positivo da avicultura contrasta 
com falta de incentivo  
» O que tira o sono dos presidentes    
» Camil, Cosan e Gávea se unem para 
formar nova companhia de alimentos  

» Starbucks economia prejudica vendas e 
recuperação na Europa  
» Indústria de alimentos e bebidas pede 
incentivos 
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CHAMADAS PARA PROJETOS / FOMENTO / FUNDOS SETORIAIS 

 

» Editais Abertos CNPq (Novos)  
Chamada n°6 /2012 – ARC Propostas para apoio financeiro a realização, no Brasil, de congressos, simpósios, workshops , 

seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares, de abrangência nacional ou internacional, relacionados à Ciência, 

Tecnologia e Inovação, que venham a ocorrer no período de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2014. 

Chamada de Projetos CNPq/ Fraunhofer n°03/2012 Programa Ciência sem Fronteiras 

Programa conjunto de bolsas de doutorado na República Federal da Alemanha 2012/2013 DAAD/CAPES/CNPq 

Chamada de projetos CNPq/GSK n° 01/2012 Programas Ciência sem Fronteiras/Trust in Science 

Mais Editais CNPQ 

 

» Fundação Araucária – Editais abertos  

 
» Fundação Araucária – Organização de Eventos Técnicos e Científicos – Apoiar financeiramente as 

Instituições de Ensino Superior, Institutos de Pesquisa e Associações ou Sociedades Técnico-Científicas, de natureza pública ou 
privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, com sede e CNPJ do Estado do Paraná na organização de eventos relacionados 
com ciência e tecnologia, nas diversas áreas de conhecimento. 
 
» Programa nº /2012 CAPES/NUFFIC – Data limite para inscrição das propostas 20/03/2012 - seleção de projetos 

conjuntos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com especial foco nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharias, 
Ciências Médicas (Ciências da Saúde), Ciências Agrícolas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Artes, com vistas ao 
intercâmbio científico entre Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e da Holanda, visando à formação de recursos humanos 
de alto nível nos dois países. 

 

» Fundação Araucária – Participação em Eventos – Apoiar docentes/pesquisadores para apresentação de 
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trabalhos de sua autoria em eventos relevantes de caráter técnico-científico e de difusão de ciência e tecnologia a serem 
realizados no Brasil (exceto na cidade-sede da Instituição de vínculo do proponente) ou no exterior.  

Edital 06/2011 

 

» FINEP - Edital 01/2011 - Proinfra – 01/03/2012 - Trata-se do programa Projetos Institucionais de Implantação de 

Infraestrutura de Pesquisa, também conhecido como Proinfra. Os recursos disponíveis nesta edição somam R$ 400 milhões, alta 
de 11% quando comparado à última chamada pública da iniciativa. Podem concorrer órgãos ou entidades da administração 
pública direta ou indireta de qualquer esfera de governo, instituições de pesquisa científica e tecnológica (ICT) e organizações 
sociais.  

» Programa Ciência sem Fronteiras (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) – Ciência sem 

Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

» Chamada Pública MEC/MDIC/MCT – Com o objetivo de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento de processos e 

produtos inovadores no País por meio da associação entre instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas, além de 
dinamizar a obtenção de direitos de propriedade industrial e intelectual pelas ICTs e pelas empresas nacionais, mediante 
concessão de incentivos fiscais a projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, os projetos podem ser apresentados a 
qualquer tempo para apreciação (fluxo contínuo).  
 
 

EVENTOS / CURSOS  

NACIONAIS INTERNACIONAIS 

 
» Calendário de Feiras e Exposições do setor de 
Alimentos no Brasil. 
 
» Curso de elaboração de projetos para captação de 
recursos - SENAI – Capacitar os participantes de forma 
dinâmica e prática a elaborar projetos de inovação para o 
setor, respeitando os critérios de análise e seleção das 
instituições financiadoras 
 
» ITAL divulga o calendário de eventos de 2012 – A 
programação anual do Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(ITAL) poderá ser conferida no site do ITAL, no campo 
“Calendário de Eventos”.  
 
» Workshop - Tecnologia de Produção de Geléias, Doces 
e Preparados de Frutas Diet, Light e Funcionais – 11 e 12 
de julho de 2012. ITAL - São Paulo - SP. 
 
» Congresso Nacional de Laticínios – 16 a 19 de julho de 
2012. Juiz de Fora - MG. 
 
 
»PUCPR – Curso de Especialização em Desenvolvimento 
de Novos Produtos Alimentícios 
 
» IUFOST – 05 a 09 de Agosto de 2012. Foz do Iguaçu – PR. 
 
 
 
 
 
 

 
» Calendário de Feiras e Exposições do 
setor de Alimentos no mundo. 
 
» ITE Group – Eventos da Indústria de 
Alimentos e Ingredientes  
 
» 73 rd American Convention of Meat 
Processors & Suppliers' Exhibition – 26 
e 28 de julho de 2012 
 
» Anuga Trade Fair – 5 a 9 de Outubro de 
2013. Colônia - Alemanha. 
 
» IFE – International Food and Drink 
Event – 17 a 20 de Março de 2013, ExCel 
– Londres – Reino Unido.  
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PATENTES: BASE DE PESQUISA INPI (WWW.INPI.GOV.BR/) E PLATAFORMA SCIRUS (WWW.SCIRUS.COM) 
A PESQUISA DAS PATENTES FOI REALIZADA DIRETAMENTE NO SITE DO INPI ATRAVÉS DE PALAVRAS-CHAVE. PARA MAIORES DETALHES EM CASO DE INTERESSE, COPIE E 

COLE O NÚMERO DA PATENTE DIRETAMENTE NA ÁREA DE PESQUISA DO SITE INPI. 

 

Nº Patente 
Data de 
depósito 

Depositante 
Inventor 

 
Título 

PI0904069-2 A2 
 
 13/10/2009 

Hot Flavour Alimentos 
Ltda. (BR/SP) 

ANA CRISTINA CHELES 
PROCESSO PARA PURIFICAÇAO 
DE ALIMENTOS ATRAVES DA 
OZONIZAÇAO 

PI0919352-9 A2  18/09/2009 Ajinomoto Co. Inc. (JP) 
MOMSEN, LEONARDO & 
CIA. 

PREPARAÇAO DE ENZIMA PARA 
ALIMENTOS AGLUTINADOS E 
CONFORMADOS, E, METODO PARA 
PRODUZIR UM ALIMENTO 
AGLUTINADO E CONFORMADO. 

PI0903754-3 A2 25/09/2009 
Luis Claudio Cerutti 
(BR/SC) 

Luis Claudio Cerutti 

PROCESSO DE FABRICAÇAO PARA 
FORMULAÇAO ALIMENTICIA DE 
MISTURA PRONTA E MASSA COM 
FERMENTAÇAO CONTROLADA EM 
TEMPERATURA AMBIENTE 
VARIAVEL, PARA CRESCIMENTO 
CONTENDO LEVEDURAS MICRO-
ENCAPSULADAS PARA A 
FABRICAÇAO DE ALIMENTOS A 
BASE DE FARINACEOS AMILACEOS 

 PI0712099-0 A2  16/05/2007 
Lanxess Corporation 
(US) 

Lee Ann Applewhite / 
Mairym Samra / Paul 
Winnczuk 

CONSERVANTES PARA 
ALIMENTOS E BEBIDAS 
CONTENDO D-LIMONENO 

PI0700074-0 A2 05/01/2007 

Polymar Ciência e 
Nutrição S/A Indústria e 
Comércio de Alimentos 
(BR/CE) 

Alexandre Cabral 
Craveiro 

DESIDRATAÇAO DE ALIMENTOS 
UTILIZANDO TECNICA DE 
SECAGEM POR JANELA DE 
REFRAÇAO: NOVA APLICAÇAO E 
METODOLOGIA DE 
PROCESSAMENTO 
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O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Paraná - Setor Agroalimentar é uma produção mensal. 

Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 
O Sistema Fiep é contra o SPAM.  

As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema Fiep. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br ou renata.coelho@fiepr.org.br 
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