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Controle dos 
contaminantes 
físicos – os ‘corpos 
estranhos’ em 
tempos de HACCP 
e FSMA
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Os problemas mais comuns que 
aparecem com frequência como quei-
xa de consumidores em alimentos 
referem-se a corpos estranhos. Estas 
palavras comumente utilizadas dentro 
dos laboratórios podem ser traduzidas 
em uma gama enorme de contaminan-
tes. Farpas de madeira, cacos de vidro, 

fiapos que se desprendem da esteira, 
barbantes, partículas metálicas, pelos 
humanos e de animais, matéria car-
bonizada, insetos e seus fragmentos, 
são alguns exemplos do que é levado 
como reclamação pelo consumidor. 
E reclamação grave, acarretando as 
chamadas injúrias e por elas – altas 

indenizações e imagem da empresa 
irremediavelmente abalada.

E cabe séria reflexão exatamente 
nesse momento de incremento de ins-
talações e processos visando atender 
já em fins de 2013 grande demanda 
de consumo interno por brasileiros e 
idem turistas, técnicos e esportistas. 
Preparativos agora, num patamar  auspi-
cioso para 2016 com carga ainda maior 
de atividades. Proporcionalmente mais 
operações, mais pessoas envolvidas, 
mais equipamentos e muito mais tare-
fas! E daí proporcionalmente, maior 
probabilidade de falhas, por melhores 
que estejamos eficientemente prepa-
rados e devidamente treinados! A lei 
da máxima entropia física dita que “A 
desordem dos sistemas aumenta com o 
tempo” então, por mais que tenhamos 
visão positiva, todo cuidado dispensado 
ainda é muito pouco! Responsabilidade 
perante o mundo, em se tratando na 
Copa com 100 a 150 eventos em 12 
cidades, 51 megaprojetos de mobilida-
de, 31 grandes projetos em aeroportos 
e portos, numa previsão de investimen-
tos que já superam 30 bilhões de reais. 
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Farpas de 
madeira, 
fiapos que se 
desprendem da 
esteira, partículas 
metálicas, 
matéria 
carbonizada, 
insetos e seus 
fragmentos são 
alguns exemplos 
de ‘corpos 
estranhos’

Tabela 1

PERIGOS e RISCOS

Contaminante Origem Lesão Potencial

Vidro Garrafas, jarras, 
lâmpadas, utensílios, 
proteção de medidores, 
etc.

Corte, sangramento; pode 
exigir cirurgia para encontrar 
ou remover fragmentos

Madeira Produção primária, 
engradados, caixas, 
material de construção, 
utensílios

Corte, sangramento; pode 
exigir cirurgia para encontrar 
ou remover fragmentos

Pedras Campo, construção Engasgo, quebra de dente
Metal Máquinas, campo, 

arames, funcionários
Corte, infecção; pode exigir 
cirurgia para encontrar ou 
remover fragmentos

Isolamento Material de construção Engasgo; de longa duração, em 
caso de isolamento de amianto

Ossos / 
Cartilagens

Processamento 
inadequado

Engasgo, lesões cortantes

Plástico Embalagem , 
engradados, 
equipamentos

Engasgo, corte, infecção: pode 
exigir cirurgia para remover 
fragmentos

Objetos de Uso 
Pessoal

Funcionários Engasgo, corte, quebra de 
dentes: pode exigir cirurgia 
para remover

ta mundial de transformação social 
econômica. 

Aliado a esse vislumbre esportivo 
só na ótica da Copa e nem projetando 
ainda numa bola de cristal a Olimpíada, 
outros fatores globais estão intrinsica-
mente ligados ao aumento contínuo no 
consumo de bebidas e alimentos:

1 - Crescimento inexorável da 
população mundial e necessidades de 
sua manutenção 

2 – Aumento do tempo de vida 
média da população e alimentação 
específica

3 – Ação crescente dos influencia-
dores em todas mídias sociais e grupos 
de pressão

4 – Migração das pessoas para as 
cidades e consequente preponderância 
de hábitos de consumo associados a um 
estilo metropolitano ultraconectado

5 – Falta de tempo para atender 
demandas de nutrição residencial ou 
slow food adequado

6 – Proeminência da mulher ata-
refada e seletiva na nova sociedade de 
alto consumo 

Para o consumidor afetado, no 
mundo todo, objetos, partículas, ou 
seja lá o que for ‘estranho’ no alimento 
ou bebida pode sim causar enfermi-
dades ou lesões. Estes perigos físi-
cos resultam de contaminação e/ou 
práticas deficientes em vários pontos 
da cadeia produtiva, desde a colheita 
até o consumidor, inclusive dentro de 
um estabelecimento de alimentos por 
falhas em GMP conforme registra em 
relatórios a FAO.

Um estudo detalhado sobre este 
tema apresentou análise cuidadosa 
de quase 11.000 queixas de alimentos 
registradas no FDA, em um perío-
do de 12 meses. Dessas reclamações, 
25% (2.726 casos) estavam associadas 
a objetos estranhos em alimentos ou 
bebidas, e 14% (387) casos tratavam de 
lesões causadas pela ingestão de obje-
tos estranhos em alimentos ou bebidas. 
A maioria das lesões referiam-se a cor-
tes ou queimaduras na boca e garganta, 
danos causados em dentes ou próteses 
dentárias,  ou sintomas gastrointes-
tinais. Se pesquisarmos também na 
mídia Brasil, surgem os casos. 

Os objetos estranhos são apresen-
tados por ordem de freqüência: vidro, 
metal, plástico, pedras, cristais/cápsu-

E nós brasileiros deixamos tudo para a 
última hora dizem ...

Nesse âmbito de deslocamentos, 
estudos da Fundação Getúlio Vargas 
encomendados pelo Ministério do 
Turismo estimam 8 milhões de visitan-
tes no Brasil, com 700 mil estrangeiros 
transitando em 2 milhões de viagens 
pelas cidades-sede. Já os 3 milhões 
de brasileiros em circulação pelo país 
farão mais de 7 milhões de viagens 
(e com alimentação fora de casa...) 
pelas 12 e tantas capitais, lideradas pelo 
Rio de Janeiro (+_ 413 mil visitantes 
estrangeiros) e em 2º lugar SP (258 
mil). Brasília aparece em 3º com 207 
mil turistas. O campeonato mobilizará 
um trânsito adicional em SP de 1,2 
milhões de brasileiros, no RJ 840 mil 
visitas e em Fortaleza 564 mil. As pele-
jas envolverão ainda 15.000 jornalistas, 
15 mil voluntários nacionais, 300 a 500 
funcionários e convidados da FIFA, 
além de estruturas de jatinhos, centena 
de helicópteros, limusines, cerca de 400 
a 500 veículos. Desnecessário destacar 
a importância de alimentação, supply, 
informação e hotelaria nessa ferramen-
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A “lei ou ‘ato’ de modernização” do 
FDA, é uma forte reforma nos níveis de 
segurança em alimentos. Assinada em 
04 de jan. de 2011 por Barack Obama 
tem foco em garantia de abasteci-
mento seguro e saúde pública, usando 
como óbvio princípio o que GMP e 
HACCP preconizam há 40 anos: pre-
venir antes de ter que responder a uma 
contaminação. É boa iniciativa sem 
dúvida para os interesses americanos 
e se pauta entre outras importantes 
facetas em: rastreabilidade, auditoria/
inspeção FDA, defesa (Food Defense), 
registros e controles de importação. 
Trabalhos em Food Safety e HACCP 
no Brasil já estão sendo afetados e com 
a proximidade dos eventos esporti-
vos internacionais mais ainda serão. A 
força tarefa busca minimizar, reduzir 
ou eliminar perigos e riscos mostrados 
na Tabela 1.

Comprovação de corpos estranhos 
também através da fotomicrografia

O controle por sua vez é via análise 
realiza em microscópio óptico com 
capacidade de aumento em até 400 
vezes, sendo a este, acoplado uma 
máquina fotográfica digital para obten-
ção de fotos com alta resolução. Com 
todo o respeito, algo tipo ‘CSI’...

Com o auxílio da máquina foto-
gráfica digital de alta resolução, todas 
as etapas da análise são fotografa-
das desde a embalagem do produto 
com dados que a identifiquem, até a 
fotomicrografia da matéria estranha 
encontrada.

A fotomicrografia, realizada com 
a máquina fotográfica acoplada ao 
microscópio, é utilizada legalmente 
dada a necessidade de esclarecer o 
consumidor sobre suas dúvidas, alian-
do o resultado da análise com fotos 
que mostram as principais etapas da 
mesma. A comparação com padrões 
ou outros métodos que auxiliem na 
identificação do objeto estranho, per-
mitem a conclusão  da análise e os 
esclarecimentos do caso sem sombra 
de ambigüidade com provas visíveis 
e entendíveis a qualquer pessoa. Cada 
vez mais peritagens técnicas com foto-
micrografia em alimentos são aplica-
das em questões e demandas, muitas 
vezes impactadas por fragmentos de 
insetos e similares. 

Tabela 2

Perigos e ações corretivas

Contaminação física intrínseca 
das matérias-primas: ossos(carne/ 
pescado), vidro, madeira, metal, 
plástico.

Contaminantes físicos provenientes 
de contaminações cruzadas:vidro, 
madeira, metal, plásticos.

Medidas preventivas mais usuais

- Utilização de filtração, 
centrifugação, detecção de metais, 
separação por ar, imãs, peneiras, 
para retirada dos contaminantes 
físicos das matérias-primas líquidas.
- Separação através de inspeção, 
lavagem, peneiras, ímãs, flotação, 
classificação eletrônica por cor, no 
caso de produtos como nozes, frutas 
dessecadas, frutas e vegetais.
- Detecção por raio X, detector de 
metais, desossadoras, inspeção visual 
e exame eletrônico para separação 
desses materiais em produtos grande 
e sólidos (pescado, couve flor, doces 
e outros).
- Análise de bioluminescência via 
ATP para validação de PPHO.
- Análise de fluorescência via 
espectroscopia de luz em superfícies.

- Os vidros de envase devem ser 
mantidos, sempre que possível, fora 
da área de produção.
- Eliminação de todo o vidro, exceto 
da iluminação que deverá estar 
protegido com cobertura plástica ou 
ser a prova de explosão.
- Supervisão de quebras no 
envazamento: imersão /lavagem/ 
sopragem dos produtos envasados 
em vidro ou plástico duro e 
quebrável, antes do seu uso.
- Eliminação de elementos de 
madeira (plataforma, escovas, 
pincéis, ferramentas, pallets) da área 
de produção e envase.
- Separação de todos os materiais de 
embalagem.
- Evitar objetos de plásticos e 
metálicos, como jóias, porcas, 
parafusos, ferramentas pequenas.
- Todos os produtos devem passar 
pelo detector de metais ou detector 
de partículas sólidas pelo menos 
uma vez e próximo da etapa final, 
após embalagem.

las, cascas/caroços, madeira e papel. As 
queixas de objetos estranhos envolven-
do lesões e enfermidades estavam mais 
associados a refrigerantes, alimentos 
infantis, produtos de panificação, pro-
dutos a base de chocolate/cacau, frutas, 
cereais, vegetais e frutos do mar. 

Os perigos funcionais ocorrem 
quando o tamanho das partículas dife-
rem das normalmente produzidas ou 
fornecidas, quando aparecem defeitos 
de embalagem (por exemplo, fecha-
mento inadequado ou orifícios no mate-
rial), ou quando o alimento é sabotado.  
Estes perigos precisam ser controlados 
por uma inspeção cuidadosa e boas téc-
nicas de inspeção e vigilância aplicadas 
pelo produtor e pelo consumidor. 

Estudo FDA define tamanho 
admissível de partículas, mas por 
menor que seja a # em mm é conta-
minação passível de livre passagem da 
boca e pelo corpo? 

A DuPont, em recente estudo com 
a EIU (Economist Intelligence Unit) sobre 
maiores desafios e vulnerabilidades em 
segurança, acessibilidade e qualidade 
alimentar em 105 países, relata que 
entre as maiores fraquezas do Brasil 
se apontam a infraestrutura agrícola e 
tranportes modais. Boa parte de danos, 
perdas, agravos e contaminações ocorre 
nessa esfera de transporte armazena-
gem e a fragilidade ligada a infestações 
por ataque de insetos pragas. Não á 
toa, na Pest World 2012 agora em Boston 
EUA - outubro entre 17 a 20 – maior 
evento do mundo sobre Controle de 
Pragas, uma importante palestra sobre 
Impacts Pest Management Efforts e 
GFSI (Global Food Safety Initiative que 
tanto citamos), estará vinculada a mais 
uma ferramenta americana de controle, 
inspeção, barreira e pressão. Mais uma 
nova sigla para a sopa Food Safety, 
a FSMA > Food Safety Modernization Act.       
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Controles com detector  
de metais e Raio X

Emprego de detectores de metal 
nas linhas de produção já é rotina e 
procedimento enquadrado nos planos 
HACCP Codex Alimentarius atrela-
dos a políticas de metais/agulhas/sol-
das/limalhas/estiletes. Alguns pro-
cessos mais sensíveis requerem o uso 
complementar de detectores de massa 
(densidade) nos fluxos de processa-
mento, a fim de monitorar cascas 
e plásticos duros, vidros, espinhos/
cartilagens, etc.

Exigências em Food Defense associa-
dos com o recente FSMA americano 
vão requerer e muito a instalação des-
ses equipamentos. Mercado de expor-
tação de produtos acabados de origem 
animal para o oriente já aplica.

Atividade de monitoramento / fre-
quência:

- Contínua: Todas as embalagens/
produtos devem passar por detector 
em funcionamento, sensível em vários 
tipos de ligas de metal caso a caso. 

- Todas as embalagens/produ-
tos desviados são avaliados, afim de 
se determinar a causa da rejeição.
(Especificar localmente os procedi-
mentos de avaliação a empregar).

- Número de embalagens/peças/
quilos de produto desviados e rejeita-
dos devido a contaminação confirma-
da, deve ser registrado a cada período 
específico de tempo de produção.

Atividades de ações corretivas: 
- Caso o detector não esteja funcio-

nando no limite previsto, interrompe-se 
a linha e o equipamento é reparado ou 
substituído. O produto fabricado desde 
a última vez em que se confirmou que 
o detector estava funcionando em seu 
limite precisa ser retido e submetido 
a exame por um detector stand by que 
esteja funcionando adequadamente. 

- Caso se descubra que mais emba-
lagens/peças/quilos desviados do pro-
duto durante a fabricação contêm con-
taminantes, interrompe-se o processo, 
retem-se todo o produto (embalado, 
desembalado,  reprocesso, outros) pro-
duzido, para quarentena. 

- Após a investigação, o produto 
de contaminação confirmada deve ser 
segregado. 
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- É necessária completa documen-
tação de rastreabilidade/retenção/
liberação.

- Todas as ações corretivas precisam 
ser documentadas. 

Veja os perigos e ações corretivas 
na Tabela 2.

 
Atividades de verificação de PCC 
(detector de metais e massa)

- Na partida e depois periodica-
mente caso a caso, um funcionário 
devidamente treinado e designado 
verifica se o detector de metais ou 
massa está operando no limite ou 
padrão previsto para o produto em 
questão, passando uma embalagem/
produto de teste contendo metal pelo 
detector pelo menos três vezes. A 
embalagem/produto de teste deve ser 
desviada todas as vezes. Para produ-
tos de grande porte ou a granel ou 
detectores de metais dentro  de linhas, 
pode-se inserir um extensor apropria-
do na abertura do aparelho, a fim de 
verificar o funcionamento do equipa-
mento no limite previsto. Todo esse 
protocolo é descrito em POPs. 

- Em seguida, verifica-se se o 
detector de metais (ou massa) e o 
mecanismo automático de desvio 
estão funcionando no limite/padrão  
previsto; para tanto realiza-se uma 
verificação semelhante a anterior a 
cada uma ou duas horas de fabrica-
ção (caso a caso) e ao final do turno 
quando da sucessão para outra equipe 
fabril.

A evolução da Segurança dos 
Alimentos é contínua e crescente no 
mundo e repercute diretamente em 
nossos desafios Brasil. Contaminação 
por corpos estranhos ou mesmo cor-
pos conhecidos, aqui não.

Pense nisso!
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