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Processamento TProcessamento Téérmicormico
��PrincPrincíípio:pio:

–– Enchimento e fecho hermEnchimento e fecho herméético da embalagem e tico da embalagem e 
posterior processamentoposterior processamento

»» PasteurizaPasteurizaçção (baixo ão (baixo pHpH, 60, 60--7575ººC)C)

»» EsterilizaEsterilizaçção (UHT, 120ão (UHT, 120ººC)C)

Embalagem Embalagem TermoprocessTermoprocessáávelvel

��Materiais:Materiais:
–– metal, vidro, plmetal, vidro, pláásticostico

��Requisitos:Requisitos:
–– resistência tresistência téérmicarmica

–– barreira a gases, humidade e luzbarreira a gases, humidade e luz

–– fecho hermfecho hermééticotico

–– ininéércia qurcia quíímicamica

–– formato adequado ao processoformato adequado ao processo

��AplicaAplicaçções: carne, peixe, ões: carne, peixe, etcetc..



CongelaCongelaççãoão

��PrincPrincíípio:pio:
–– ReduReduçção da temperatura do alimento abaixo ão da temperatura do alimento abaixo 

do ponto de congelado ponto de congelaçção antes ou apão antes ou apóós s 
embalamentoembalamento

Embalagem para CongeladosEmbalagem para Congelados

��Materiais:Materiais:
–– plpláástico, cartão/plstico, cartão/pláástico, metalizadosstico, metalizados

��Requisitos:Requisitos:
–– resistência ao rasgo e perfuraresistência ao rasgo e perfuraçção a baixas ão a baixas 

temperaturastemperaturas

–– barreira a gases, humidade e luzbarreira a gases, humidade e luz

–– flexibilidadeflexibilidade

��AplicaAplicaçções: ões: vegetaisvegetais, , frutosfrutos, carne, peixe,, carne, peixe,
etcetc..



Acondicionamento AssAcondicionamento Asséépticoptico
��PrincPrincíípio:pio:

–– EsterilizaEsterilizaçção do produto e da embalagem ão do produto e da embalagem 
separadamente, enchimento e fecho em condiseparadamente, enchimento e fecho em condiçções ões 
estestééreis.reis.

»» EsterilizaEsterilizaçção comercial: ausência de microorganismos ão comercial: ausência de microorganismos 
capazes de se reproduzirem em condicapazes de se reproduzirem em condiçções normais de ões normais de 
armazenamento e distribuiarmazenamento e distribuiçção não refrigerada.ão não refrigerada.

Embalagem AssEmbalagem Asséépticaptica

��Materiais: Materiais: 
–– vidro, metal, plvidro, metal, pláástico, cartão complexostico, cartão complexo

��Requisitos:Requisitos:
–– adequaadequaçção ão àà esterilizaesterilizaççãoão

–– fecho hermfecho hermééticotico

–– barreira a gases, aromas e luz barreira a gases, aromas e luz 

–– ininéércia qurcia quíímicamica

��AplicaAplicaçções: leite, sumos,ões: leite, sumos,etcetc..



Embalagem AssEmbalagem Asséépticaptica

��Embalagens de cartão complexoEmbalagens de cartão complexo

Embalagem AssEmbalagem Assééptica de Cartão ptica de Cartão 
ComplexoComplexo

��Enchimento a partir de um rolo Enchimento a partir de um rolo 

((““ formform--fillfill --sealseal”” ))



Atmosfera ModificadaAtmosfera Modificada

��PrincPrincíípiopio
–– prevenir ou retardar a deterioraprevenir ou retardar a deterioraçção, ão, 

modificando a composimodificando a composiçção normal da ão normal da 
atmosfera em combinaatmosfera em combinaçção com o uso de ão com o uso de 
refrigerarefrigeraççãoão

OO22

COCO22

HH22OO

CC22HH22

Embalagem para Atmosfera Embalagem para Atmosfera 
ModificadaModificada

��Gases usadosGases usados
–– oxigoxigéénionio
–– didióóxido de carbonoxido de carbono
–– azotoazoto

��Parâmetros crParâmetros crííticosticos
–– qualidade inicial e natureza do produtoqualidade inicial e natureza do produto
–– optimizaoptimizaçção da composião da composiçção da misturaão da mistura
–– controlo da temperaturacontrolo da temperatura
–– eficiência do equipamentoeficiência do equipamento
–– caractercaracteríísticas da embalagemsticas da embalagem



Embalagem para Atmosfera Embalagem para Atmosfera 
ModificadaModificada

��Materiais: Materiais: 
–– plpláástico (sacos, bandejas, stico (sacos, bandejas, embalagens embalagens com com 

perfuraperfura çções)ões)

��Requisitos:Requisitos:
–– permeabilidade a gases adequadapermeabilidade a gases adequada

–– permeabilidade a humidadepermeabilidade a humidade

–– formato/volumeformato/volume

–– fecho hermfecho hermééticotico

–– resistência mecânicaresistência mecânica

��AplicaAplicaçções: frutos, vegetais, carne...ões: frutos, vegetais, carne...


