Processamento de Carne

Embalagens como aliadas
na segurança dos alimentos
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
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ZÍPER COMO SOLUÇÃO
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tipo de embalagem na categoria de alimentos resfriados e
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servação do produto, pois retém 90% da barreira da embalagem

para consumo individual e familiar”, aponta Simone.

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

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

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

que atua com a proteção e a contenção do produto embalado.
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mando ao uso correto deste tipo de sistema, preservando assim

com zíper, que permitem maior barreira e atmosfera modificada.
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Quando aplicamos o zíper, ela fica ainda mais atrativa, pois man-

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

tém as características da embalagem e permite a reutilização

tipo de embalagem no mercado, o consumidor está cada vez

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

mais adaptado a essa tecnologia e, consequentemente, a sua

Um fator muito importante desempenhado pelo zíper atual-

utilização correta, mas as instruções de uso e indicação de

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

zíper na própria embalagem é de extrema importância para o

dos resíduos alimentares, como o desperdício de alimentos.

seu uso adequado”, comenta Corrêa.

Ao manter o produto na embalagem e de forma protegida, o
consumidor pode consumir o produto fresco do início ao fim,

PREOCUPAÇÃO COM A SAÚDE

evitando assim que se jogue fora um alimento ainda dentro

A preocupação com a segurança dos alimentos e bom condicio-

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

namento dos produtos cárneos tem feito a indústria de embala-

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

gens investir cada vez mais em novas tecnologias e materiais.

centagem de alimentos embalados consumidos e os resíduos

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

domésticos”, finalizou.

primeira e única fábrica de zíper no Brasil com a certificação
FSSC-22000, de segurança do alimento,
controlando cada processo de fabricação.

No mercado internacional,

Para Simone, do Instituto de Embalagens,

o zíper é adotado em

as tecnologias que garantem maior tempo

embalagens para os

de vida do produto, assim como maior segu-

mais diversos tipos

rança para quem o consome, tem ganhado

de produtos

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 refei54
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