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Processamento de Carne

As embalagens vão além de acondicionar os alimentos e chamar a atenção do consumidor na hora da compra. 

Hoje, com a aplicação de inovações tecnológicas, elas aumentam o tempo de prateleira, protegem os produtos 

e atuam como aliadas na segurança microbiológica dos produtos

Por | Caroline Mendes

EmbalagEns como aliadas
na sEgurança dos alimEntos

s embalagens vão além de acondicionar os 

alimentos e chamar a atenção do consumidor 

na hora da compra. Hoje, com a aplicação de 

tecnologias inovadoras, elas são responsáveis 

por aumentar o tempo de prateleira, proteger os produtos e 

se tornaram ainda fortes aliadas na segurança dos alimentos. 

Em se tratando das carnes, todo cuidado é pouco quando o 

assunto é conservação. Os potenciais riscos de contaminação 

microbiológica, ou de qualquer outro tipo, sempre existem; e 

as embalagens ajudam a minimizar este problema.

O vendedor Técnico Reinaldo Corrêa Junior, da Zip-Pak, 

indústria do segmento de soluções e tecnologias em emba-

lagens, explica que a principal função de uma embalagem 

na indústria alimentícia é proteger o produto contra possí-

veis contaminantes microbiológicos, físicos e químicos. As 

A
diversas camadas contidas nela auxiliam esse processo de 

proteção, contribuindo também para o aumento do shelf life, 

além de agregar informações relevantes para o consumidor 

sobre o acondicionamento adequado do alimento. “Essas 

informações ajudam na comunicação dos meios corretos de 

armazenagem, como temperatura e ambiente propício, auxi-

liando o consumidor”, explica Corrêa.

A recomendação da consultora de Projetos Sênior do Instituto 

de Embalagens, Simone Ruiz, visando exatamente a redução 

de proliferação de microrganismos e 

bactérias em carnes e produtos 

cárneos, é a adoção da tecno-

logia para envase a vácuo ou 

em atmosfera modifi-

cada. No envase a 



vácuo, o ar interno da embalagem é retirado, minimizando 

assim a reprodução dos microrganismos, dando ao produto 

maior tempo de vida útil. Segundo Simone, sistemas de 

rastreabilidade e selo de garantia de origem também vêm 

sendo utilizados a fim de garantir a procedência do produto. 

Uma outra opção, é o uso tintas termocrômicas, que mudam 

de cor na embalagem, uma vez que o produto fique fora de 

refrigeração, avisando para o consumidor que o produto 

não foi armazenado adequadamente. Também, de acordo 

com a consultora, tem-se trabalhado em tintas e sistemas 

de impressão com informações sobre data de validade mais 

resistentes, que não possam ser apagadas.

ATM EM EMBALAGENS TERMOFORMADAS

O uso da tecnologia de Atmosfera Modificada (ATM), aplicada 

em embalagens termoformadas para produtos cárneos, tem 

ganhado espaço no mercado, mas ainda registra um cresci-

mento tímido. De acordo com Corrêa, da Zip-Pak, a sua adoção 

ainda esbarra no custo elevado e na forma de distribuição 

desta embalagem. No entanto, “o consumidor ganha com a 

qualidade nutritiva, por ser um produto fresco e sensorialmente 

agradável, pois não é agredido com o congelamento ou o 

ultracongelamento, além da agilidade no preparo”, ressalta o 

especialista técnico em embalagens.

O uso da tecnologia de atmosfera modificada, segundo explica 

a consultora do Instituto de Embalagens, consiste na retirada 

de todo o ar do interior da embalagem para, em seguida, ser 

injetada uma mistura de gases inertes (N2+CO2 e, em alguns 

casos, adiciona-se um pouco de O2) que preenche o espaço 

vazio, com a função de preservar as características do produto 

por mais tempo, inibindo a proliferação de bactérias. Um ponto 

importante, de acordo com Simone, é que nas especificações 

destas embalagens deve estar considerada esta barreira a 

gases, visando mantê-los no ambiente interno durante todo o 

tempo de shelf life do produto.

O especialista da Zip-Pak ressalta que tecnologias com a inser-

ção de gases são meios de reduzir a velocidade de crescimento 

microbiológico, controlando a taxa de oxigênio dentro da emba-

lagem. Por isto, esta embalagem deve ser de alta barreira, evi-

tando assim a troca de gases entre o ambiente externo e interno. 

“Esses gases não agridem o produto e nem o consumidor, pois 

estão presentes no ambiente”, comenta Corrêa.

ZÍPER COMO SOLUÇÃO

Outro perfil de embalagem que vem ganhando espaço no 

mercado é a com zíper. O sistema facilita o manuseio do pro-

duto após a abertura, já que é mantido na própria embalagem 

original. Segundo Corrêa, a procura tem crescido por este 
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tipo de embalagem na categoria de alimentos resfriados e 

congelados, exatamente por esta conveniência e praticidade. 

“O consumidor está cada vez mais atento e exigente, e busca 

constantemente produtos com essas características”, afirma o 

técnico da Zip-Pak.

De acordo com Corrêa, o zíper na embalagem auxilia na con-

servação do produto, pois retém 90% da barreira da embalagem 

selada. Isto reduz a taxa de penetração de umidade no pacote e 

aumenta o prazo de validade, além de manter a integridade do 

produto, evitando a proliferação de microrganismos e mantendo 

todo o frescor do alimento. “Estudos apontam que o frescor é 

um dos fatores mais importantes para o consumidor ao comprar 

alimentos. Além do fator frescor, o zíper ainda atende os quesitos 

de proteção, contenção e conveniência; todos alvos de atenção 

do consumidor no momento de decisão de compra”, ressalta.

As embalagens com zíperes estão cada vez mais comuns nas 

gôndolas dos supermercados, com o consumidor se acostu-

mando ao uso correto deste tipo de sistema, preservando assim 

o zíper no momento de abertura e vedando adequadamente 

com o fecho após a retirada do alimento. “Com o aumento desse 

tipo de embalagem no mercado, o consumidor está cada vez 

mais adaptado a essa tecnologia e, consequentemente, a sua 

utilização correta, mas as instruções de uso e indicação de 

zíper na própria embalagem é de extrema importância para o 

seu uso adequado”, comenta Corrêa.

PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE

A preocupação com a segurança dos alimentos e bom condicio-

namento dos produtos cárneos tem feito a indústria de embala-

gens investir cada vez mais em novas tecnologias e materiais. 

A Zip-Pak, por exemplo, investiu neste aspecto e se tornou a 

primeira e única fábrica de zíper no Brasil com a certificação 

FSSC-22000, de segurança do alimento, 

controlando cada processo de fabricação.

Para Simone, do Instituto de Embalagens, 

as tecnologias que garantem maior tempo 

de vida do produto, assim como maior segu-

rança para quem o consome, tem ganhado 

espaço cada vez maior, principalmente, 

frente a este cenário de pandemia, no qual 

todos têm se preocupado ainda mais com 

a saúde e com a forma de consumir os 

alimentos. “O consumidor modificou seu 

comportamento frente a pandemia. Muitos 

passaram a consumir e a preparar os próprios 

alimentos em casa, deixando de fazer suas refei-

ções fora de casa, em restaurantes e lanchonetes; a forma de 

comprar também foi modificada, o comércio online e a entrega 

em domicílio aumentaram significativamente a fim de reduzir a 

sua exposição durante as compras em supermercados e lojas. 

Com isso, a demanda de embalagens em formatos maiores para 

food service foi reduzido, passando para formatos menores, 

para consumo individual e familiar”, aponta Simone.

Neste aspecto, segundo Corrêa, o zíper contribui muito, uma vez 

que atua com a proteção e a contenção do produto embalado. 

Afinal, esta tecnologia permite o fechamento total da embala-

gem após a abertura, evitando a contaminação e/ou entrada de 

corpos estranhos, possibilitando o uso da mesma embalagem 

por diversas vezes (abrindo e fechando), sem necessidade de 

transferências para outros recipientes, o que reduz eventuais 

riscos de qualquer tipo de contaminação. 

“O zíper hoje é uma tecnologia muito importante, com muito 

espaço para crescer; por exemplo, embalagens termoformadas 

com zíper, que permitem maior barreira e atmosfera modificada. 

Quando aplicamos o zíper, ela fica ainda mais atrativa, pois man-

tém as características da embalagem e permite a reutilização 

com o sistema abre e fecha”, detalhou o técnico da Zip-Pak.

Um fator muito importante desempenhado pelo zíper atual-

mente, segundo Corrêa, é em relação à redução no impacto 

dos resíduos alimentares, como o desperdício de alimentos. 

Ao manter o produto na embalagem e de forma protegida, o 

consumidor pode consumir o produto fresco do início ao fim, 

evitando assim que se jogue fora um alimento ainda dentro 

da validade, porém, sem condições de consumo. “Resselar e 

refechar é uma maneira de aumentar o equilíbrio entre a por-

centagem de alimentos embalados consumidos e os resíduos 

domésticos”, finalizou. 

No mercado internacional,

o zíper é adotado em

embalagens para os

mais diversos tipos

de produtos




