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Inovações 
tecnológicas 
para a segurança 
operacional 
em alimentos e 
bebidas

O setor de alimentos e bebidas no Brasil é um dos mais 
importantes para a economia. Em 2017, o faturamento 
das indústrias atingiu R$ 642 bilhões, o que faz o setor 
representar uma parcela importante do PIB brasileiro.  
Com mais de 35 mil empresas, é um dos segmentos 
que mais emprega, de acordo com dados da Associação 
Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA).

Em meio a um cenário de recuperação econômica, 
o setor convive com profundas transformações e 
diversos desafios a serem enfrentados, como aumento 
populacional, segurança, rastreabilidade, regulamentos 
mais rigorosos, entre tantos outros.
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Na opinião de Ricardo Cilento, presi-
dente da Câmara Setorial de Máqui-
nas para Indústria Alimentícia, Far-
macêutica e Refrigeração Industrial 
da ABIMAQ, os desafios têm levado 
as indústrias a ampliarem os investi-
mentos em seus departamentos de 
Pesquisa & Desenvolvimento. “A in-
dústria de alimentos exerce um im-
portante papel como um agente de 
desenvolvimento, articulando os se-
tores locais e regionais de atuação, 
superando as restrições impostas 
pelo desenvolvimento tecnológi-
co, econômico e social da realidade 
brasileira”.

O movimento da Indústria 4.0, que 
visa aumentar a competitividade 
das empresas por meio da adoção 
da inovação nos produtos, proces-
sos e até mesmo nos modelos de 
negócio, está se difundindo no mer-
cado de alimentos. 

Alguns dos aspectos fundamen-
tais da Indústria 4.0 estão ligados à 
maior variedade de produtos para 
atender ao novo perfil do consumi-
dor. Essa customização em massa 
exige instalações industriais mais 
flexíveis e ágeis para lidar com uma 
demanda cada vez mais volátil em 
termos de volume e mix de produ-
tos. Por outro lado, os aspectos de 
normas regulatórias e de segurança 
alimentar são cada vez mais exigen-
tes, e erros ou desvios de qualidade 
podem ter impactos desastrosos 
para a imagem das empresas.

Esses aspectos têm feito com que as 
empresas do setor busquem auto-
mação com flexibilidade, e se preo-
cupem cada vez mais com as ques-
tões de segurança, seja do ponto 
de vista ambiental, de processo, de 
qualidade de produto ou na preven-
ção de acidentes. 
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“Conseguir equilibrar a sofisticação tecno-
lógica necessária para atender a todos es-
tes requisitos, mantendo os custos de pro-
jeto, implantação, operação e produção 
competitivos é um dos grandes desafios 
das empresas, principalmente no Brasil, 
onde muitas empresas estão focadas na 
produção para o público de baixa renda, 
que nem por isso abre mão da qualidade 
e segurança dos produtos que consome”, 
destaca Luiz Roberto Egreja, líder de ma-
nufatura e operações da Dassault Systè-
mes para a América Latina e diretor de 
manufatura avançada da ISA São Paulo 
Section.

Inovação em sistemas de   
refrigeração

O mercado de refrigeração baseado na 
utilização de fluidos refrigerantes do tipo 
HCFCs e HFCs tem passado por grandes 
transformações, o que exigirá o emprego 
de tecnologias inovadoras e eficientes, 
além de mão de obra qualificada e treina-
da. O papel das tecnologias em promover 
a segurança na indústria de alimentos e 
bebidas passa pelo planejamento de mé-
dio e longo prazo, com foco na prepara-
ção do setor para enfrentar os desafios 
futuros, o que envolve a adoção de siste-
mas eficientes, utilização de mão de obra 
qualificada e escolha de um fluido refri-
gerante mais adequado às reais necessi-
dades do sistema a partir da realização de 
testes prévios de qualificação. 

Desde os anos 1980, o governo brasileiro, 
com o apoio do setor privado, associações, 
agências internacionais de cooperação e 
sociedade civil, vem reunindo esforços 
para a eliminação das substâncias 
controladas pelo Protocolo de Montreal, 
tendo sido completamente eliminado 
o consumo de CFCs, Brometo de Metila 
das práticas agrícolas, Halon e o CTC 
(tetracloreto de carbono). Atualmente 
os esforços estão direcionados para a 
eliminação do consumo dos HCFCs. 
Em 2017, o Brasil obteve uma redução 
de 36,92% do consumo de HCFCs em 
relação à linha de base. Em 2020 a 
redução mínima deverá ser de 39,3% e 
em 2021 a redução mínima deverá ser de 
51,6%, conforme definido na Instrução 
Normativa IBAMA nº 04, de 14 de 
fevereiro de 2018. A eliminação completa 
do consumo de HCFCs deverá ocorrer em 
2040.
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Magna Leite Luduvice, coordenadora-ge-
ral de proteção da camada de ozônio do 
Ministério do Meio Ambiente, entende 
que não existe uma única solução ideal a 
ser empregada pela indústria de alimen-
tos e bebidas, mas uma cesta de opções 
que deverá ser estudada na busca da 
solução que melhor se ajusta ao tipo de 
produto a ser conservado, bem como ao 
perfil de negócio empregado, seja ele um 
supermercado, uma padaria, uma loja de 
bebidas, um restaurante etc. “Diante des-
sa cesta de opções, as tecnologias exerce-
rão importante papel na indústria de con-
servação de alimento, permitindo melhores 
controles, garantindo a qualidade dos ali-
mentos e reduzindo os custos de operação 
e manutenção de parada por defeito ou 
mau funcionamento.”

A confiabilidade e a eficiência dos refri-
gerantes são importantes para proteger 
a segurança e a qualidade dos alimentos. 
Sem uma gestão consistente da tempe-
ratura, existem riscos para a segurança 
alimentar. 

O papel dos refrigerantes naturais na 
manutenção da segurança na indús-
tria de alimentos e bebidas

Os fluidos refrigerantes naturais, tais 
como CO2, amônia e hidrocarbonetos 
(HC), aparecem como soluções promisso-
ras diante do cenário de eliminação dos 
HCFCs e HFCs. Além de não destruírem 
a camada de ozônio, são substâncias de 
baixíssimo impacto para o sistema cli-
mático global, ou seja, baixíssimo GWP. 
Além disso, podem apresentar eficiência 
energética excelente, desde que os equi-
pamentos ou sistemas de refrigeração se-
jam corretamente projetados. 

“Neste sentido, é esperado que os fluidos 
refrigerantes naturais venham a ter a utili-
zação ampliada no mercado nacional, vis-
to que as tecnologias para a adoção dessas 
substâncias se encontram desenvolvidas 
ou em fase de desenvolvimento, com resul-
tados muito promissores”, ressalta Frank 
Amorim, analista ambiental do Ministério 
do Meio Ambiente, que alerta para o fato 
de que é necessário elaborar projetos 
eficientes e adequados para minimizar 

eventuais problemas dos fluidos naturais 
relacionados à toxicidade ou inflamabili-
dade. 

Opinião parecida tem Corey Rosenbusch, 
presidente e CEO da Global Cold Chain 
Alliance. “Embora nenhum refrigerante es-
teja sem risco, os refrigerantes naturais po-
dem ajudar a segurança na cadeia de frio. 
Utilizando as melhores práticas da indús-
tria, tendo uma força de trabalho treinada 
e utilizando tecnologia, os refrigerantes na-
turais podem fornecer uma solução segura, 
altamente eficiente e produtiva para uma 
cadeia de frio de sucesso em alimentos e 
bebidas.”

Tendências globais em tecnologias 
para aperfeiçoar a segurança

Muitas indústrias têm investido forte-
mente em automação e software. Siste-
mas de automação, Inteligência Artificial 
e robótica são frequentemente usados 
para controlar tarefas de rotina, repetiti-
vas e, às vezes, de alto risco.

“Desta forma é possível manter seguros 
os operadores das atividades perigosas de 
um determinado processo ou mesmo da 
monotonia da função. Pode liberá-los para 
atividades mais nobres dentro da cadeia 
produtiva. Os produtos devem permanecer 
sempre rastreáveis e seguros, e é difícil ga-
rantir um sistema com tantas variáveis no 
processo sem um software que lhe garan-
ta identificar com precisão quando e onde 
estes desvios estão ocorrendo e tomar as 
ações imediatas para correção e melho-
rar o processo no futuro”, conclui Ricardo 
Cilento, da Abimaq.
 
Mas nem tudo são flores. Na opinião de 
Adalberto Carneiro Schiavetti, engenhei-
ro da Newart, há outras barreiras que im-
pedem o investimento em larga escala de 
novas tecnologias em prol da segurança.  
“O maior desafio é a atualização dos pró-
prios engenheiros e projetistas sobre as 
novas normas em vigor, a resistência dos 
contratantes que enxergam os investimen-
tos em prevenção com acidentes como gas-
tos e o baixo investimento em treinamento 
e capacitação do pessoal operacional das 
plantas de refrigeração.”
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“Os refrigerantes naturais podem 
ajudar a segurança na cadeia 
de frio”, Corey Rosenbusch, 
presidente e CEO da Global 
Cold Chain Alliance. 

 “A indústria de alimentos exerce 
um importante papel como um 
agente de desenvolvimento”, 
Ricardo Cilento, presidente da 
Câmara Setorial de Máquinas 
para Indústria Alimentícia, 
Farmacêutica e Refrigeração 
Industrial da Abimaq.

“As tecnologias permitirão 
melhores controles, garantindo 
a qualidade dos alimentos e 
reduzindo os custos de operação 
e manutenção”, Magna Leite 
Luduvice, coordenadora-
geral de proteção da camada 
de ozônio do Ministério do 
Meio Ambiente.

“Os fluidos refrigerantes naturais 
terão a utilização ampliada 
no mercado nacional”, Frank 
Amorim, analista ambiental 
do Ministério do Meio 
Ambiente.

“Conseguir equilibrar a sofisticação 
tecnológica, mantendo os custos 
de projeto, implantação, operação 
e produção competitivos é um dos 
grandes desafios das empresas”, 
Luiz Roberto Egreja, líder de 
manufatura e operações da 
Dassault Systèmes para a 
América Latina e diretor de 
manufatura avançada da ISA 
São Paulo Section.


