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Nova tecnologia surge como potencial solução para ajudar o consumidor a detectar 
alimentos estragados de maneira simples e rápida

INVENTORES:

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS DA INVENÇÃO:

O consumo de alimentos estragados é causa de muitas mortes em todo o mundo e a busca por tecnologias 
que ajudem na garantia de qualidade é encarada como assunto de suma importância para a humanidade. 
Atualmente a indústria de alimentos utiliza sensores de variação de acidez ou de concentração de oxigênio 
para verificar o frescor de alimentos, além dos tradicionais prazos de validade. Contudo, estas alternativas 
não apresentam respostas rápidas, podendo demorar até mesmo semanas para identificar se o produto está 
em más condições de consumo.

A invenção propõe uma solução simples e inovadora para a detecção de alimentos estragados. Através da 
detecção de H2S o sensor consegue verificar o frescor dos alimentos em aproximadamente 30 segundos e 
também pode ser aplicado nas indústrias que utilizam ou geram o H2S afim de garantir a segurança dos 
trabalhadores. Produzido com material biodegradável e sem produtos tóxicos, o sensor oferece ainda uma 
leitura rápida e amigável.
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