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Imagem deve ser de acordo com o tema do
ebook e sempre em preto e branco.



Você é do tipo de pessoa que antes de comprar

qualquer alimento para pra analisar o prazo de

validade? Saiba que essa é uma excelente

prática, uma vez que a data de validade além

de ser a garantia de que o alimento não está

estragado, mantêm os consumidores

informados que o produto atende as exigências

legais para estar sendo comercializado.

Garantindo que o produto esteja dentro do

padrão de qualidade e do Sistema Gestão da

Segurança Alimentar.

No Brasil é a ANVISA (Agência

Nacional de Vigilância Sanitária) que determina

que os alimentos perecíveis, industrializados ou

beneficiados, venham com o prazo de validade

e instruções para a sua conservação no rótulo

do produto. A legislação vigente foi criada no

início dos anos 80 como uma resposta para o

Governo Federal ao escândalo relacionado a

morte de uma criança que havia comido patê

em bisnaga.
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Validade de alimentos

Os prazos de validade são determinados a

partir de testes microbiológicos, sensoriais e

físico-químicos realizados em laboratório.

Dentre outros fatores, os testes avaliam quanto

tempo o alimento leva para perder algumas

características padrões como textura,

viscosidade, sabor, pH, nutrientes, coloração

ou ultrapassar os limites microbiológicos

estipulados pela ANVISA.

Não se deve nunca estimar

prazos de validade ou copiar de

produtos semelhantes.

O consumo de alimentos

inadequados pode causar graves

doenças e até a morte. Por isso

esta atitude é severamente punida

pelos órgãos fiscalizadores



Muitos fatores podem influenciar o shelf life,

podendo ser classificados em fatores

intrínsecos e extrínsecos. Os fatores

intrínsecos são as propriedades do produto

final, e incluem atividade da água (água

disponível); valor de pH e acidez total, tipo de

ácido; potencial redox ou valor redox; oxigênio

disponível; nutrientes; microflora natural e

contagem de microrganismos sobreviventes;

bioquímica natural da formulação do produto

(enzimas, reagentes químicos); e uso de

conservantes na formulação do produto. Os

fatores intrínsecos são influenciados por

variáveis, como o tipo de matéria-prima e

qualidade, e pela formulação do produto e

estrutura.
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Os fatores extrínsecos são os que o produto

final encontra a medida que ele se move

através da cadeia alimentar, incluindo perfil de

tempo-temperatura durante o processamento,

variabilidade espacial de pressão; controle de

temperatura durante o armazenamento e

distribuição; umidade relativa durante o

processamento, armazenamento e distribuição;

exposição à luz (UV e IV) durante o

processamento, armazenamento e distribuição;

contagem microbiana ambiental durante o

processamento, armazenamento e distribuição;

composição da atmosfera dentro das

embalagens; tratamento térmico posterior (por

exemplo, reaquecendo ou cozinhando antes do

consumo); e manuseio do consumidor.



Como vimos, muitos são os fatores que

influenciam na validade de um alimento. Mas

conhecendo-os bem, fica muito mais fácil atuar

de modo a reduzir seus impactos sobre a vida

útil do produto.

Os métodos mais utilizados são aplicação de

aditivos conservantes (que podem ser naturais

ou artificiais) e a utilização de embalagens

funcionais. O primeiro atua tanto nos fatores

intrínsecos como nos extrínsecos com ações

antioxidantes, antimicrobianas e inibidoras

enzimáticas. As embalagens têm funções

semelhantes, mas atuam de maneira indireta

controlando o ambiente externo ao alimento.
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É importante lembrar que existem medidas que

devem ser tomadas antes da implantação dos

métodos de conservação citados

anteriormente.

Em uma produção não padronizada fica

impossível verificar a eficiência dos métodos de

conservação, uma vez que a variabilidade das

características do produto pode acarretar em

diferentes interações com os aditivos, por

exemplo. Outro fator importante é a adoção das

boas práticas de produção e manipulação dos

alimentos (BPF e BPMA), evitando

contaminações durante a produção,

maximizando assim o efeito dos demais

métodos de conservação.

Cada alimento possui características

específicas e é preciso avaliar bem os fatores

críticos para cada tipo. Somente assim é

possível determinar o método ideal de

conservação.
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Neste contexto, nós oferecemos consultorias em duas grandes áreas:

Se interessou? Acesse o nosso site e solicite um diagnóstico gratuito!

Determinação do prazo de validade de

produtos alimentícios, com a finalidade de

atender aos requisitos legais exigidos pela

ANVISA e garantir a segurança alimentar.

Estudo do aumento de validade de

alimentos, proporcionando uma vantagem

estratégica sobre os concorrentes e

possibilitando a expansão dos negócios.

http://elementusconsultoria.com/
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Rede Globo Ciência. Prazo de validade dos alimentos leva em conta sabor, cor, textura e

aroma. Fonte: aqui.

Nexo Jornal. Alimentos podem ser consumidos após o prazo de validade? EUA discute a

questão. Fonte: aqui

Aditivos Ingredientes. Fatores que influenciam o shelf life nos alimentos. Fonte: aqui

http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/08/prazo-de-validade-dos-alimentos-leva-em-conta-sabor-cor-textura-e-aroma.html
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/06/06/Alimentos-podem-ser-consumidos-ap%C3%B3s-o-prazo-de-validade-EUA-discutem-a-quest%C3%A3o
http://aditivosingredientes.com.br/upload_arquivos/201601/2016010118265001453489650.pdf
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