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Introdução

Na escolha da carne e de um produto cárneo, o 
consumidor considera a aparência física o principal 
critério de escolha, sendo a coloração o aspecto mais 
relevante. A embalagem proporciona uma barreira 
entre o alimento e o ambiente. A escolha da embalagem
em alimentos deve levar em consideração dois pontos 
importantes, o tecnológico, em que se deve avaliar a 
embalagem em função de fatores como resistência 
mecânica, ao empilhamento, ao transporte, ao 
manuseio e durante a estocagem e o de saúde pública, 
em que o aspecto mais relevante da embalagem é o de 
proteção do alimento (contra insetos, roedores, 
microorganismos e fatores ambientais). [1,2]

Vale salientar que a preferência do consumidor é um 
fator que se destaca na escolha da embalagem.
Atualmente, existe uma grande variedade de materiais 
empregados na indústria de embalagens para alimentos, 
especialmente produtos cárneos frescos, processados e 
congelados, contudo, as embalagens plásticas flexíveis 
são as mais utilizadas pelas indústrias frigoríficas para
o envase e a conservação de produtos cárneos frescos e 
curados. As vantagens de sua aplicação estão na 
flexibilidade de adaptação às linhas de produção e aos 
diferentes tipos de produto, facilidade no manuseio, 
transporte e proteção do alimento, conservando as 
características apreciadas pelo consumidor. [1,2]

Material e métodos

Este trabalho foi realizado através de uma revisão 
bibliográfica, depois de observações informais em 
estabelecimentos que comercializam produtos cárneos.

Resultados e discussão

A conservação dos alimentos nas condições 
ambientais é precária e completamente inadequada para 
as necessidades da civilização atual. Essa conservação 
dos alimentos permite acesso a uma alimentação 
variada durante todo o ano. A aplicação correta dos 
métodos de conservação diminui o desperdício e perdas 
causadas pela presença de insetos, roedores e 
microorganismos, assim aumentando a vida de 
prateleira. [1]

A vida de prateleira de alimentos embalados é 
controlada pelas propriedades dos alimentos (incluindo 
a atividade de água, o pH, a suscetibilidade à enzimas 
ou microrganismos e os requerimentos de oxigênio, 
luz, dióxido de carbono e umidade ou sensibilidade a 
esses elementos) e pelas propriedades de barreira da 
embalagem. [1,2,3]

A embalagem é definida como todo e qualquer tipo
de envoltório, cujas funções básicas são conter o 
produto, conservar e proteger, vender e informar. [4]

A preferência do consumidor é um fator que se 
destaca na escolha da embalagem, o qual prefere 
embalagens que proporcionem: facilidade de abertura e 
refechamento (produto que não é utilizado de uma vez 
só); facilidade do transporte do ponto de venda até o 
local de consumo (peso, presença de alças ou outros 
dispositivos para carregar); possibilidade de 
reaproveitamento para uso doméstico e boa 
apresentação do produto. [1]

A embalagem imprime vida na relação do 
consumidor com o produto, separando funções de
conter, transportar e proteger. [5]

Possuímos no mercado variedades de bandejas, de 
diversas cores e tamanhos. As bandejas auto-
absorventes oferecem vantagens significativas na 
embalagem de alimentos perecíveis, principalmente 
carnes e derivados, tais como: redução de custos, pois 
absorve o líquido expelido pelo produto e não sendo 
necessária a eliminação da bandeja, além de 



economizar o filme e outra etiqueta térmica utilizada na 
reembalagem; melhorar produtividade, porque o tempo 
utilizado para reembalagem dos produtos é eliminado 
proporcionando melhor aproveitamento da mão-de-
obra; melhorar a apresentação, pois os líquidos não 
ficam expostos nas bandejas, o que significa uma 
melhor apresentação dos balcões refrigerados.

A. Fatores que causam a deterioração dos alimentos 
durante a estocagem [2]

 As alterações físicas ou químicas (luz UV, 
umidade, oxigênio, mudanças na temperatura).

 Contaminação (por microrganismos, insetos 
ou sujidades).

 Forças mecânicas (danos causados por 
impacto, vibração, compressão ou abrasão).

 Furtos, fraudes ou adulterações.

A embalagem proporciona uma barreira entre o 
alimento e o ambiente. Ela controla a transmissão de 
luz, a taxa de transferência de calor, de umidade e de 
gases e o movimento dos microorganismos ou insetos. 
Além disso, a embalagem não deve influenciar o 
produto ou pela seleção de microorganismos 
prejudiciais ao alimento embalado. [1,2]

As embalagens são fundamentais para proteger os 
alimentos contra choques mecânicos, contaminações e 
perdas, facilitar o transporte, não só pelo consumidor, 
mas também pelo fabricante. Além de atrair o 
consumidor para comprar e instruí-lo sobre o uso do 
produto, identificação dos fabricantes, entre 
outros.[1,2]

B. Tipos de materiais de embalagem

Metal

Latas de metal hermeticamente fechadas apresentam 
vantagens sobre outros tipos de recipientes uma vez 
que elas podem suportar altas temperaturas de 
processamento e baixas temperaturas. Elas são 
impermeáveis à luz, umidade, odores e 
microrganismos, conferindo total proteção aos seus 
conteúdos. São inerentemente à prova de adulterações, 
e o aço pode ser reciclado por extração de resíduos 
sólidos. Além do mais quando litografadas possuem 
excelente qualidade gráfica, que compensa a não 
visualização do produto. Entretanto, o alto custo do 
metal e os custos de fabricação relativamente altos as 
tornam caras. Elas são mais pesadas que outros 
materiais, exceto o vidro, gerando, portanto, custos 
mais altos de transporte. [2]

A lata é uma embalagem rígida, constituída 
tradicionalmente de uma folha-de-flandres, revestidas 
por estanho,podendo ter uma camada de verniz par dar 
maior proteção ao conteúdo. O estanho pode ser 
coberto com diversos tipos de vernizes para evitar 
interações com os alimentos. [2]

O verniz tem por finalidade, ainda, preservar a 
aparência do alimento, melhorar a aparência interna e 

externa da embalagem, aumentar o tempo de prateleira 
do produto e diminuir o custo da embalagem. [2]

Alguns tipos vernizes são listados a seguir. [2] 

 Compostos epoxifenólicos
 Vernizes fenólicos
 Vernizes epóxi-amino
 Vernizes oleorresinosos

O alumínio também é um metal bastante utilizado na 
fabricação de embalagens. 

Uma desvantagem potencial do alumínio é a 
incompatibilidade, amplamente divulgada, com o uso 
de microondas. [2]

Filmes flexíveis 

Em geral, os filmes flexíveis possuem as seguintes 
propriedades: custo relativamente baixo; podem ser 
produzidos com uma variedade de propriedades de 
barreira contra umidade e gases; são seláveis a quente 
para evitar o vazamento de conteúdo; são adequados 
para envase em alta velocidade; suportam tensão úmida 
e seca e resistência a impactos; são fáceis de manusear 
e imprimir; adicionam pouco peso ao produto; 
amoldam-se de forma muito justa ao formato do 
alimento, economizando espaço durante a estocagem e 
distribuição.[2]

Os tipos mais importantes de filmes para embalagens 
de carnes e seus derivados estão descritos adiante.

 Polietileno tereftalato (PET)
 Polietileno de alta densidade (PEAD. 
 Cloreto de polivinila (PVC)
 Cloreto de polivinilideno
 Resinas de alta nitrila

Os filmes podem ser revestidos com outros 
polímeros ou com alumínio para melhorar as 
propriedades de barreira ou para permitir o fechamento 
pelo calor.

Cloreto de vinila ou acetato de vinila confere um 
filme mais forte com permeabilidade intermediária. São 
existentes, esticáveis, permeáveis ao ar, fumaça e 
umidade por isso são usadas para embalar carnes antes 
da defumação e cozimento.

C. Sistemas de embalagens combinadas

Tecnologia de embalagens ativas

Embalagem ativa pode ser definida com a que além 
de funcionar como uma barreira a influências externas, 
interage com o produto e, em alguns casos responder as 
mudanças do ambiente. Para que um sistema seja 
considerado de embalagem ativa devem acumular 
funções adicionais, entre as quais podem ser 
destacadas: (a) absorção de compostos que favorecem a 
deterioração, (b) liberação de compostos que 
aumentam a vida-de-prateleira, e (c) monitoramento da 
vida-de-prateleira. [3]

Sistemas de Atmosfera Modificada



A embalagem em atmosfera modificada (EAM) é 
utilizada para alimentos frescos e em um número 
crescente de alimentos minimamente processados e está 
crescendo em popularidade à medida que novas 
aplicações vão sendo desenvolvidas. São exemplos de 
embalagem em atmosfera modificada carnes cruas ou 
cozidas, aves, peixes, frutos do mar, hortaliças, 
alimentos a vácuo, entre outros. [2]

A embalagem a vácuo impede o contato do produto 
com o meio externo, principalmente com oxigênio que 
favorece o crescimento de microorganismos aeróbicos 
deteriorantes.

Não obstante os sistemas com atmosfera modificada 
consistem basicamente em estocagem de produtos em 
ambiente com níveis geralmente reduzidos de O2 e 
elevados de CO2, comparativamente ao ar. A 
composição normal do ar é de 78% de nitrogênio e 
21% de oxigênio, sendo o restante composto por 
dióxido de carbono (0,035%), outros gases em menor 
quantidade e vapor de água, um aumento na proporção 
de dióxido de carbono e/ou a redução na proporção de 
oxigênio dentro de limites especificados, mantém a 
qualidade original do produto e aumenta sua vida de 
prateleira, permitindo ao processador um tempo 
adicional para comercializar o alimento sem sacrificar 
sua qualidade ou frescor. [2,3] 

O dióxido de carbono em produtos de origem animal 
atua por dissolver-se em água ou em gorduras, quando 
absorvido abaixa o pH (o que pode levar a perda por 
pingamento). Este pode ser usado em combinação com 
o nitrogênio (adicionado como gás de enchimento) para 
evitar possíveis colapsos gerados por uma redução 
muito grande na pressão do CO2 durante o enchimento. 
[2,3]

Entretanto o oxigênio também pode ser o gás 
adicionado em atmosfera modificada quando o 
interesse é, por exemplo, a manutenção da cor 
vermelha da oximioglobina em carnes não-processadas 
ou permitir a respiração de produtos frescos, porém em 
outras aplicações de seu uso é reduzido para evitar o 
crescimento de microorganismos deteriorantes e 
rancidez oxidativa. [2]

Pesquisas muito recentes realizadas com carne de 
suínos, concluíram que a inclusão de CO (0,4%) em 
mistura de gases foi claramente mais vantajosa, em 
relação à utilização de 100% de CO2 na manutenção do 
brilho da cor, com aspecto de produto fresco em 
embalagens com atmosfera modificada. [6]

Embalagens com atmosfera modificada contendo 
0,4% de CO foram recomendadas por prolongar o 
período de armazenamento da carne resfriada de 
suínos. Portanto, cortes destinados à exportação à 
longas distâncias poderiam utilizar esse tipo de 
embalagem. [6]

Tipicamente, a vida de prateleira da carne vermelha 
é estendida de três para sete dias entre 0 e 2ºC em uma 
embalagem com uma atmosfera de 80% de O2/ 20% de 
CO2; todavia, isso pode causar problemas de rancidez 
oxidativa em peixes gordos ou desenvolvimento de 
cores estranhas em carnes curadas. Em ambas as 

atmosferas a concentração de oxigênio é suficiente para 
inibir bactérias anaeróbias. Porco, frangos e carnes 
cozidas não têm necessidade de oxigênio para manter a 
cor, e uma maior concentração de dióxido de carbono 
(90%) é possível para aumentar a vida de prateleira 
para 11 dias. [6]

O nitrogênio é utilizado para substituir o oxigênio, 
inibindo a oxidação e o crescimento de microrganismos 
aeróbios. [2,3,6]

As principais vantagens do uso de EAM estão 
listadas a seguir: aumento da vida de prateleira de 50% 
a 400% dependendo do alimento; aumento da 
armazenagem resulta em diminuição das perdas 
econômicas e aumento do raio de distribuição levando 
a custos mais baixos; pouca ou nenhuma necessidade
de conservantes químicos. [2]

As embalagens possibilitam maior controle da 
higiene dos produtos, padronização e oferta de cortes 
apropriados para clientes específicos, visando maior 
segurança e consistência dos produtos cárneos, o 
importante é oferecer ao consumidor produtos 
diferenciados, com qualidade assegurada e constante.
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