
33

C
o

n
tr

o
le

 d
e

 C
o

n
t

a
m

in
a

çã
o

 1
3

9

N o v e m b r o  2 0 1 0

Quando abordamos 
segurança no envase, 

o conceito é o de 
garantir a integridade 

do conjunto embalagem e 
tampa

segurança e inviolabilidade na embalagem,  
agregando Food deFense em alimentos e bebidas

José Carlos Giordano

Nos mais variados seg-
mentos de fabricação de 
alimentos e bebidas é 

necessária vocação no desenvolvi-
mento de Boas Práticas e técnicas de 
Gestão da Segurança, necessárias e 
vitais na realização de produto com 
projeto seguro.

A prioridade de prevenir riscos, 
diagnosticar falhas, tratar não con-
formidades, eliminar causas e pro-
mover ações preventivas - são razões 
de ser, o estado da arte de alimentos 
e bebidas com Food Defense. – De-
fesa Total do Alimento. Além disso, 
prioridade é prevenir reclamações, 
recolhimentos, retrabalhos / para-

das, protegendo da melhor forma o 
produto de falhas. 

No maior vínculo desta cadeia 
está o cliente final – o consumidor, 
que busca no conjunto embalagem 
/ alimento e bebida, saciar necessi-
dades básicas de sustento e prazer. 
Todos os fornecedores de serviços e 
componentes devem estar alinhados 
em prover evidências técnicas asse-
gurando prevenção de atos intencio-
nais, adulteração, erros em todo o 
processo, atualização dos protocolos 
HACCP, documentação cumprida, 
responsabilidades definidas.  

Destaca-se nesse segmento que 
aglutina a cadeia produtiva de aná-
lise de aprovação de produto, produ-
ção, comercialização e assistência no 
uso, a segurança do projeto embala-

gem. Os recursos necessários às ati-
vidades fabris e aos fatores humanos 
devem estar inseridos numa Matriz 
de Gestão da Qualidade e GMP.

Ao atentar Qualidade na embala-
gem, enfocamos soma de conheci-
mentos, processos, recursos mate-
riais / humanos e econômicos, bem 
como ferramentas indispensáveis 
para o funcionamento harmônico 
desse conjunto. 

Analisar ‘Qualidade’ ao longo do 
tempo é voltar no túnel do tempo às 
diferentes épocas da evolução huma-
na. Encontram-se vestígios milena-
res de ações para a Qualidade nas 
civilizações egípcias e chinesas.

Na indústria de remédios, a rela-
ção produtor e consumidor exige 
confiança mútua. A Universidade 

segurança dos alimentos
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segurança dos alimentos

de Paris, no século XII para preser-
var esta confiança exigia dos far-
macêuticos um juramento sob pena 
de excomunhão: “jura-se garantir 
a Qualidade respeitando a formula 
original”.

Nas guerras, por um lado a pro-
messa de boas embalagens para a 
‘ração’ dos soldados e por outro lado 
também boas embalagens de balas 
para seus ‘inimigos’ exigiam a cer-
teza de bom desempenho. Estatística 
e amostragem foram a base do ‘Mi-
litar Standard’.

Com o decorrer da evolução, 
tornou-se claro que Qualidade de-
pendia de fatores que nenhum jura-
mento ou promessa podia assegurar. 
Foram feitos e publicados estudos 
abordando detalhes com relação às 
instalações, higiene, matérias-pri-
mas e sua manipulação. Todos esses 
esforços foram sendo materializados 
para constituir hoje um plano de 
Boas Práticas dedicadas a tarefa de 
produzir Alimentos e Bebidas com 
Qualidade Assegurada.

A industrialização e a necessidade 
de sanar deficiências obrigam as em-
presas a implantar metodologias de 
desenvolvimento e produção GMP 
cada vez mais rígidas na validação.

Com o desenvolvimento da tecno-
logia de embalagem, a indústria teve 
a dispor métodos precisos para o con-
trole da qualidade de processos de 
envase. Os sites foram se otimizando 
aos avanços científicos, o que permi-
tiu a redução das falhas e a criação 
de departamentos para investigação, 
desenvolvimento e avaliação do bi-
nômio embalagem / produto. Food 
Defense detalha rotulagem / rastrea-
bilidade / inviolabilidade.

Autoridades sanitárias, respon-
sáveis pela segurança e saúde da 
população, também estabeleceram 
controles específicos como FDA / 
ANVISA, para monitorar produção 
e qualidade de produtos e serviços 
ligados a embalagem. Ela protege o 
conteúdo, preserva características e 

garante a segurança do envasamen-
to. 

selando e vedando com 
segurança

Quando abordamos segurança no 
envase, o conceito é o de garantir a 
integridade do conjunto embalagem 
e tampa. A inocuidade do alimento 
e bebida exige que toda a Qualidade 
desenvolvida na fabricação chegue 
até o consumo final, num esfor-
ço linear e constante, das matérias 
primas ao prato e copo na mesa do 
cliente, todos os itens sob ótica Food 
Grade.

É inadmissível um projeto que 
permita eventual ruptura da selagem 
ou até eventual adulteração do pro-
duto. A tecnologia de selos de segu-
rança garante a vedação requerida, 
atendendo normas de compatibilida-
de com alimentos em âmbito Brasil, 
Mercosul, FDA americano, escopos 
AIB, BRC, FSSC 22.000...

Na esfera da ANVISA a RDC 275 
de 21/10/2002 exige no item 4.3.2 
embalagens íntegras. Normas ABNT 
e ISO são precisas nesse campo. 

O Ministério da Saúde por sua 
vez na portaria 326 de 30/07/1997 
no item 8.5.1 também requer emba-
lagens conferindo proteção contra 
contaminação.

Quando se rastreia contaminação, 
todo cuidado é pouco. Na área de cos-
méticos, medicamentos, produtos es-
peciais e alimentos, se lacres e selos 
não assegurarem que tais dispositivos 
são eficazes, surgirão graves riscos à 
saúde.

Na detecção desses riscos, ava-
liam-se falhas / anomalias / discre-
pâncias. Seja qualquer a terminolo-
gia adotada, não pode acontecer. E 
se acontecer - cabe ação urgente de 
rastrear a amplitude do problema. 
Seja o recolhimento do lote do pro-
duto (Recall) ou retirada do mercado 
(Withdraw).

A preocupação com a inviolabili-
dade em alimentos são oriundas de 

exigências internacionais. Nos Esta-
dos Unidos o FDA estabeleceu nor-
mativas visando à proteção contra o 
bioterrorismo, através de rigorosas 
exigências em embalagens / produ-
tos importados após 11 de setembro.

Tampas devem “tampar” efetiva-
mente, a selagem de frascos deve 
proporcionar o ‘selo’, que o próprio 
“Aurélio” define como tudo que sela, 
fecha, isola, protege, garante. 

Proteger é conter, evitar vazamen-
to, oxidação, evaporação do produto, 
ressecamento, assegurando sua con-
servação. São condições imprescin-
díveis, proporcionando eficiência na 
vedação requerida. Normalmente o 
shelf-life é aumentado, pela barrei-
ra proporcionada pelas membranas, 
vedantes, colas a frio e laminados 
especialmente desenvolvidos. Quan-
do o selo é aplicado em bocal de 
vidro somam-se daí todos os parâ-
metros de controle / ratreio de uso e 
quebras! 

Seja a estrutura escolhida: vidro, 
PEAD, PP, PET, PVC, os discos de 
vedação e selos de segurança dão a 
confiança necessária para um pro-
duto seguro, estável e saudável.

Não só para bebidas, isotônicos e 
sucos, como também em catchups, 
maionese, lácteos, molhos, café, 
farinhas, conservas, achocolatados, 
etc, a escolha do melhor tipo de 
combinação para a perfeita vedação 
é necessária.

Há opções para assegurar essa in-
violabilidade:

1. Selo único de alumínio
- Filme especial em Alumínio que 

sela por indução os frascos.
- Garante inviolabilidade e prote-

ge contra vazamentos
- Aumenta o shel-fife do produto.
- É apresentado em versões com 

easy-open e tab para o puxe.
2. Disco de Vedação em Polexafil 

(Polietileno Expandido)
- Estrutura em Polietileno Expan-

dido, que proporciona ajuste perfeito 
entre tampa e frasco.
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- Evita vazamento, evaporação, 
ressecamento e contaminação do 
produto.

- Próprio para vedar: produtos ali-
mentícios, farmacêuticos, cosméti-
cos e higiênicos.

- É impermeável, não mancha e 
não deforma.

- Garante fechamento hermético.
- Aprovado pelo orgãos oficiais 

para contato com alimentos.
3. Disco-Selo (duas peças)
- Composto por duas peças: Estru-

tura de Alumínio (Selo) + Cartão ou 
Polexafil (Disco).

- Selo: Adere à boca do frasco, ga-
rantindo inviolabilidade

- Disco: Fica no fundo da tampa, 
vedando o produto após aberto, evi-
tando vazamento.

- Aumenta o shelf-life do produto.
- É apresentado em versões com 

easy-open.

O sistema de selagem de tampas 
por alta freqüência (indução) asse-
gura hermeticidade e atende requi-
sitos de segurança alimentar, pois o 
selo bem soldado na boca do frasco 
é inviolável. O consumidor tem cla-
ra noção de possíveis adulterações 
e até detecta se o rosqueamento da 
tampa é anormal.

Discos – selos em Polexan e car-
tão são desenvolvidos para indução 
em vidro com um coatching selante 
que não interfere nas características 
sensoriais, assim como quaisquer 
aplicações de impressão empregam 
tintas de alta pureza.

A compatibilidade com poliéster e 
alumínio dá versatilidade nos proje-
tos de desenvolvimento de embala-
gens. Isento tudo de qualquer risco 
de migração.

Fabricantes de tampas, envasa-
dores e indústrias de bebidas e ali-

mentos somam-se nessa evolução de 
Tecnologia multiplicada com Quali-
dade.

Um recipiente para conter, prote-
ger e transportar bebida ou alimento 
só é integro se a sua vedação também 
for íntegra. A durabilidade do conte-
údo está intrinsecamente ligada ao 
conjunto embalagem X tampa. 

A tecnologia da embalagem e ve-
dação exige suporte técnico.

A legislação cobra segurança e 
inocuidade para o consumidor.

A Qualidade requer sinergia de um 
projeto e conjunto bem feito.

Pende nisso!

José Carlos Giordano
Diretor e Consultor em Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e 
Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br


