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RESUMO 

 
As embalagens são grandes aliadas para veicular recomendações de uso, 
propriedades nutricionais, validade, conservação e colaborar para que o produto 
seja atrativo para consumidor, e melhorar o preço de venda. É interessante 
compreender a necessidade de uma embalagem adequada para acondicionamento 
de frutas, legumes e verduras durante toda a cadeia produtiva, para atender cada 
elo da cadeia durante o desenvolvimento de uma embalagem, bem com a 
segurança dos produtos nelas acondicionados. Sendo a embalagem o primeiro 
contato entre o consumidor e o produto, é fundamental o impacto visual 
desempenhado, juntamente com suas funções de acomodação, segurança e 
garantia da qualidade do alimento a ser armazenado. O presente trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de avaliar a migração de estireno de embalagem de 
EPS para estarem em contato com uvas através do uso de simulante água e 
mensurar o aumento de shelf life da uva Benitaka analisando a perda de massa e 
quais os aspectos relevantes para o consumidor final na decisão de compra é 
influenciada pela embalagem de EPS. Avaliada a perda de massa das uvas 
armazenadas em embalagens de EPS e papelão em condições reais de 
armazenamento do pós-colheita durante 15 dias e a influência da embalagem sobre 
a decisão de compra de uvas foi mensurada aplicando um questionário com 384 
pessoas em um supermercado de Joinville. Os ensaios de migração de estireno 
mostraram que os valores encontrados se comparados com o máximo permitido 
para embalagens plásticas pela Organização Mundial da Saúde estão abaixo do 
máximo que é de 20 µg/L. Após 15 dias observa-se a menor perda de massa das 
Uvas Benitaka nas embalagens de EPS com uma média de 3,7%. Para as 
embalagens de papelão a perda é de 4,3%. Com relação ao impacto da embalagem, 
60,93% dos entrevistados preferem a uva embalada na conservadora de EPS e 
38,02% na de papelão. 
 
Palavras-chave: Embalagens. Uvas. EPS. 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Packaging is great allied to convey revenue, recommendations for use, nutritional 
properties, validity, conservation and collaborate to make the product attractive to 
consumers, and improve the sale price. It is essential to understand the need for a 
suitable packaging for the packaging of Fruits, Vegetables and Vegetables 
throughout the production chain, to meet each chain link during the development of a 
packaging, as well as the safety of the products in them. Since packaging is the first 
contact between the consumer and the product, the visual impact played together 
with its accommodation, safety and quality assurance functions are fundamental. 
This workaimed to evaluate the migration of styrene and measure the increase of 
shelf life of the Benitaka grape through weight loss and which aspects relevant to the 
final consumer in the purchasing decision influenced by EPS packaging. Simulation 
of styrene migration was carried out from EPS packages in water simulant. The 
weight loss of grapes stored in EPS and cardboard packages under real post-harvest 
storage conditions during 15 days was evaluated and the influence of the packaging 
on the decision to buy grapes was measured by applying a questionnaire with 384 
people in a supermarket of Joinville. The styrene migration tests showed that the 
values found when compared to the maximum allowed for plastic packaging by the 
World Health Organization are below the maximum that is 20 μg / L. After 15 days, 
the lowest weight loss of the Benitaka Grapes in the EPS packaging was observed, 
with an average of 3.7%. For cardboard packaging the loss is 4.3%. Regarding the 
packaging, 60.93% of the interviewees prefer the packaged grape in the conservative 
EPS and 38.02% in the cardboard. 
 
Keywords: Packaging. Grape. EPS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As características da uva Benitaka consistem em coloração rosada escura, 

polpa crocante e apresenta sabor neutro. No Brasil é conhecida como a uva de cor e 

com cachos (400 g) e bagas (8 a 12 g) grandes, originou-se de mutação somática da 

variedade Itália.  

Em sua maioria as frutas possuem maior quantidade de água, sendo assim 

mais sensíveis e delicadas. Após a venda, é indicado que o consumidor as guarde 

em um lugar ventilado e fresco, e aquelas que necessitam de armazenamento em 

local de baixa temperatura, e colocados na geladeira. Ajustar a quantidade de frutas 

compradas conforme gostos e necessidades dos clientes contribui para diminuir o 

desperdício e prejuízos. 

Atualmente no Brasil e no mundo são desperdiçados quase 1/3 dos 

alimentos produzidos. Com o objetivo de criar consciência e unir forças para reduzir 

esse número e assim melhorar as condições de vida, percebe-se uma forte 

tendência das indústrias de vários setores focadas em desenvolver soluções para o 

pós-colheita.  

Para indústria de embalagem atender um mercado que está iniciando em 

tecnologias e inovações é um desafio ao que se diz ao comportamento cultural do 

setor do Agronegócio e ao mesmo tempo uma oportunidade onde se pode 

implementar tecnologias de embalagens de outros setores após a colheita.  

Para êxito de tal iniciativa se faz necessária uma série de pesquisas para o 

desenvolvimento de produtos que possam contribuir com esta causa e garantir a 

redução do desperdício de alimentos em todas as etapas da cadeia logística, desde 

o produtor até a mesa do consumidor final. 

 A redução das perdas e desperdícios dos alimentos torna o mercado mais 

competitivo, uma vez que reduz o custo do produto em toda a cadeia refletindo 

diretamente no preço. Além desse desafio, a embalagem precisa se destacar no 

ponto de venda para o cliente e atender aos seus requisitos mínimos de fabricação.  

O mercado de embalagem de papelão é predominante quando se refere ao 

acondicionamento de Frutas, Verduras e Legumes.  Neste sentido o trabalho foi 
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conduzido com o objetivo de avaliar uma Embalagem de Poliestireno Expandido 

disponível no mercado para frutas, legumes e verduras comparando com a 

embalagem atual utilizada de papelão. 

 Em franca produção atualmente no Brasil, a cultura da fruta uva exige 

cuidados delicados e de suma importância uma embalagem que atenda o seu 

princípio fundamental como proteção, conservação, além de contribuir para tornar o 

produto mais atrativo e o mais importante a manutenção da cadeia do frio durante 

toda a logistica de distribuição. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

A seguir serão elencados o objetivo geral e objetivos específicos que 

serviram de norte para a pesquisa.  

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar a migração de estireno de embalagem de EPS para estarem em 

contato com uvas através do uso de simulante água e mensurar o aumento de shelf 

life da uva Benitaka analisando a perda de massa e quais os aspectos relevantes 

para o consumidor final na decisão de compra é influenciada pela embalagem de 

EPS. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

•Verificar o atendimento aos requisitos de migração de monômero 

residualem embalagens de EPS que estram em contato com alimentos, por meio do 

simulante água; 

•Avaliar impacto da embalagem e os aspectos relevantes para o consumidor 

final na decisão de compra;  

•Avaliar a perda de massa das frutas buscando mensurar o aumento de 

shelf life da uva Benitaka armazenada em embalagens de EPS; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EMBALAGEM PARA FRUTAS 

 

A portaria 127 (BRASIL, 1991) é a legislação brasileira que trata sobre 

embalagens para produtos hortícolas e, atualmente, deve atender a instrução 

normativa conjunta Sarc / Anvisa / Inmetro nº 009, de 12 de novembro de 2002 

(BRASIL, 2002a) que implementou importantes mudanças, destacando-se quatro 

delas. A primeira é a necessidade de as embalagens terem suas medidas externas 

paletizáveis, o que facilita a movimentação mecânica de cargas. A segunda é 

referente à rotulagem dos produtos, visando seu rastreamento até a região 

produtora. A terceira é a necessidade da indicação quantitativa do conteúdo da 

embalagem e a quarta refere-se à necessidade da higienização das embalagens 

quando retornáveis. 

A embalagem utilizada para processamento de frutas é vital e insubstituível, 

principalmente porque desempenha o papel de representar o produto que 

acondiciona e, assim, embalagem e produto acabam se fundindo em um único 

conceito. A embalagem opera um papel fundamental no aspecto de relevância 

mundial, na medida em que previne e reduz significativamente o desperdício de 

alimentos, causando não somente danos econômicos, mas também impactos 

ambientais. 

Segundo Soares (2009) existem várias denominações associadas a inovação 

das embalagens, contudo, as duas principais são as embalagens ativas e 

inteligentes. Mesmo que as embalagens tradicionais contribuíram expressivamente 

com “os primeiros desenvolvimentos do sistema de distribuição de alimentos”, não 

foram “suficientes para atender às novas exigências dos consumidores por produtos 

mais próximos ao natural, contendo menos conservantes e que sejam seguros” 

(SOARES, 2009, p.371). 

Além da sua importância na apresentação, a embalagem também oferece 

proteção adequada à uva absorvendo os impactos, vibrações e outros agentes 

capazes de provocar a sua perda qualitativa e quantitativa.  Inicialmente os cachos 
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podem ser embalados individualmente em sacos de papel ou de plástico. As caixas 

utilizadas na embalagem podem ser de diferentes tipos e dimensões, a definição 

depende do mercado de destino. Para o mercado internacional, utilizam-se caixas 

de papelão ondulado. As embalagens de uvas com sementes são de 4,5 kg e de 

uvas, as sem sementes variam de 4,5 kg para a Europa continental a 8,2/9,0 kg para 

o Reino Unido. Quando acondicionadas em cumbucas são utilizadas dez unidades 

por caixa, tendo cada unidade 400 g. Para o mercado nacional, usam-se caixas de 

papelão ondulado de 6, 3 e 2 kg, de madeira com 7 kg, bem como contentores de 20 

kg para uvas a granel (EMBRAPA, 2004). 

As disposições dos cachos nas caixas devem ser realizadas cuidadosamente, 

se atendo para não ultrapassar seu limite máximo. Além disso, é importante realizar 

o controle da qualidade da uva que está sendo embalada (BRASIL, 2002b). 

Características das embalagens das uvas, segundo a instrução Normativa 1°do 

Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade para classificação da uva fina 

de mesa: 

[...] 6.1. A Uva Fina de Mesa, para comercialização no mercado 
interno, no nível de atacado, deverá estar acondicionada em 
caixas.  
6.2. A embalagem deverá ser limpa, seca, de material que não 
provoque alterações externas ou internas nas bagas e não transmita 
odor ou sabor estranho às mesmas.  
6.3. A capacidade da embalagem não poderá exceder a 10kg (dez 
quilogramas). Deverão também possibilitar a paletização e assegurar 
uma adequada conservação ao produto.  

6.4. Dentro de um mesmo lote, será obrigatório que todas as 
embalagens sejam do mesmo material e tenham igual 
capacidade de acondicionamento. 
 

No varejo as seguintes informações são obrigatórias nas embalagens das 

uvas: 

7.5. No nível de varejo, a marcação ou rotulagem das especificações 
de qualidade, quando o produto se encontrar acondicionado em 
caixa, será feita na posição horizontal em relação à borda superior ou 
inferior da embalagem, que deverá conter, no mínimo, as seguintes 
indicações, no idioma oficial do país de consumo:  
7.5.1. Denominação de venda do produto.  
7.5.2. Identificação do lote.  
7.5.3. Identificação da origem (deverá ser indicado o nome ou a 
razão social, o endereço completo e o CNPJ do produtor ou 
embalador, conforme o caso, assim como a localidade, o Estado e o 
país de origem, onde couber).  
7.5.4. Data de validade.  
7.5.5. Massa líquido.  
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7.5.6. Grupo.  
7.5.7. Subgrupo.  
7.5.8. Classe.  
7.5.9. Subclasse ou calibre. 
 7.5.10. Categoria.  
7.5.11. Informações específicas sobre a condição qualitativa, 
manuseio, uso, estocagem ou consumo para o produto classificado 
como Fora de Categoria.  
7.5.12. Órgão Responsável pela Fiscalização da Classificação: 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
 

Hoje em dia, diversas organizações investem altos valores no estudo do 

comportamento de aquisição dos consumidores e na invenção e transformação das 

embalagens, tendo como propósito identificar as particularidades das 

embalagens/rótulos valorizados pelos consumidores, despertar a atenção dos 

consumidores e maximizar a venda de produtos. O interesse nas pesquisas de 

embalagens de alimentos aumentou nos últimos anos, devido à sua influência no 

processo de aquisição, já que a embalagem funciona como um vendedor silencioso 

e é o primeiro contato do consumidor com o produto (CARNEIRO, 2002, p.1).  

A relevância do desenvolvimento de uma embalagem se reflete nos níveis 

regional, nacional e internacional. No regional possui grande relevância para os 

produtores agrícolas, pois gera benefícios desde a produção em campo, a colheita, 

movimentação, armazenagem, resfriamento até o transporte para a distribuição, 

reduzindo perdas e permitindo maior produtividade, consequentemente gerando 

maior competitividade ao produtor.  No nacional, por atingir várias regiões do país e 

proporcionar produtos mais íntegros, com maior frescor e durabilidade propiciando 

mais competitividade a toda cadeia e qualidade ao consumidor final. E 

internacionalmente porque a inovação pode ser expandida para outras nações, 

otimizando os processos desde a agricultura até o consumo e reduzindo desperdício 

de alimentos, contribuindo assim para combater a fome mundial. 

Verifica-se que há um contrassenso nos projetos, pelo fato de que a 

embalagem deve-se adequar ao produto e, no entanto, são projetadas sem 

considerar a diversidade dos frutos e suas peculiaridades. Como se sabe, produtos 

da fruticultura não se sustentam por si só em função da necessidade de 

empilhamento, portanto, precisam ser integralmente protegidos pelas embalagens e 



18 

 

nem sempre isso é levado em consideração nos projetos, quando existem 

(GARONE, 2009).  

Ao que se refere ao desenvolvimento de embalagem para Frutas, Legumes e 

Verduras é demasiadamente complexo encontrar uma solução que atenda a todos 

os elos da cadeia. Preferencialmente, se faz necessário uma análise de inteligência 

de mercado para identificar uma demanda de embalagem que o consumidor final 

está sinalizando o desejo de ter o produto disposto na prateleira daquela forma. E 

então trabalhar a cadeia inversa do consumidor final até o produtor. Nesse contexto, 

é fundamental o projeto estratificar todas as ramificações que a cadeia logística da 

embalagem irá ser permeada e então encontrar a melhor solução.  

Quando o desenvolvimento parte de uma demanda do produtor e/ou 

embalador, é interessante reforçar a todo o mercado que a disposição desse produto 

no mercado será empurrada pela parte inicial da cadeia, no caso o produto, e não 

demandada pelo consumidor final. Geralmente, nesses projetos a questão de custo 

inibe as inovações que podem surgir.  

Garone (2009) propôs uma reflexão sobre os projetos de embalagens de 

produtos da fruticultura, e inovação tecnológica. Durante todo o processo, foram 

levantados inúmeros fatores, e ressaltou-se sua interdependência. A partir do 

levantamento de dados foram feitos mapas sistêmicos para melhor compreender a 

situação. O map mind sistêmico (Figura 1) mostra a rede na qual está inserida a 

embalagem para produtos da fruticultura. Nele estão envolvidos os mecanismos de 

transporte e movimentação de carga, centrais de abastecimento, produtores, 

carregadores, feiras e feirantes, supermercados e trabalhadores, e por fim, os 

consumidores. Algumas embalagens chegam até o consumidor, outras vão apenas 

até as feiras e aos supermercados. 
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Figura 1 - Map mind sistêmico 1: a rede em que está inserida a embalagem de produtos da 
fruticultura.  

  

Fonte: Garone (2009). 

 

2.2 QUALIDADE DA UVA 

 

Os principais atributos a serem observados na determinação do ponto de 

colheita da uva são a coloração, textura e o sabor. Quanto à coloração, para as uvas 

brancas adota-se como indicativo do ponto ideal de colheita a mudança do tom 

verde para o amarelo e para as de coloração vermelha ou preta a intensificação da 

cor que se torna mais viva e brilhante. É importante que o produtor conheça também 

o limite mínimo de cor de cada variedade e a porcentagem mínima de bagas do 

cacho que deve apresentar essa coloração na época da colheita. Embora a 

coloração da uva por si só não seja suficiente para determinar o ponto de colheita, 

ela é importante para a padronização do produto (EMBRAPA, 2004). 

Em estudo sobre tema análogo, elencam-se os diversos tipos de videiras e 

suas principais castas, sendo estas: Vitis Viníferas como Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Merlot, Tannat, Semillon, Chardonnay, Gewurztraminer, Pinot 

Blanc, Sauvignon Blanc, etc; Vitis Americanas como Niágara branco e Rosado, 

Isabel, Bordô, etc; Vitis Bourquina como Jacquez e Hebermont e ainda as uvas 

híbridas. A baga seria o fruto desta videira, podendo possuir formato esférico, 
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alongado, ovóide, elipsóide ou chato (GOMES, 2006, p. 21).  Dentro desta mesma 

explicação, prossegue o autor: 

A estrutura do cacho é constituída de ramificações lenhosas 
chamadas de engaço, cujas extremidades são chamadas de 
pedicelos. Os feixes vasculares que servem para a nutrição do bago 
podem ser centrais, superficiais e os feixes que se ligam às 

sementes. Ao feixe que fica preso ao pedicelo quando se destaca o 
bago é chamado de “pincel”; estrutura esta que é 
essencialmente o feixe vascular central (GOMES, 2006, p. 24). 

 

A colheita de uvas de mesa deve ser realizada preferencialmente nas horas 

mais frescas do dia. O pedúnculo do cacho deve ser cortado com uma tesoura rente 

ao ramo de produção para evitar a desidratação do engaço que segura as bagas e,  

assim, elas não se desprenderem com o tempo. Os cachos devem ser seguros pelo 

pedúnculo e não pelas bagas, pois estas perdem facilmente a cera natural que as 

protege, chamada de pruína, responsável pelo aspecto de frescor da fruta. 

Além disso, os colhedores devem trabalhar com unhas cortadas e limpas e 

não devem utilizar acessórios (anéis, pulseiras, etc.) que possam causar danos nas 

bagas. Nesta fase, costuma-se realizar a primeira toalete (limpeza) dos cachos que 

consiste em se retirar restos foliares, ramos secos, gavinhas e bagas defeituosas e 

danificadas. Em seguida, os cachos são cuidadosamente acomodados em 

contentores plásticos com o pedúnculo para cima e em camada única, a fim de evitar 

pressões nos cachos das camadas inferiores. Estes contentores devem ser 

revestidos com espuma de polietileno para evitar a ocorrência de danos mecânicos 

aos cachos (EMBRAPA, 2004).  

Abaixo (Figura 2) pode-se notar contentor utilizado na colheita de uvas, revestido 

com polietileno, como forma de proteger os frutos de possíveis danos físicos 

provocados pelo contato direto com a superfície do contentor. 

 

Figura 2 - Contentor revestido com polietileno 

 

Fonte: Embrapa, 2004 
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Após a colheita, realiza-se o transporte dos contentores para o “packing 

house” (galpão de embalagem) com o auxílio de veículos apropriados. Estes 

veículos devem ter dois eixos ou então um sistema de amortecedores que evite ao 

máximo as trepidações e, consequentemente, os danos físicos aos frutos. Quando o 

veículo estiver com a carga suficiente, deve-se cobri-la com lona plástica de cor 

clara para que os frutos não sofram danos pela luz solar, chuva e nem se acumule 

poeira sobre eles (EMBRAPA, 2004). 

A Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento baixou a Instrução Normativa Nº 1 de 2002 estabelecendo a 

classificação e padronização de uvas rústicas e híbridas de mesa, estabelecendo 

basicamente “três grupos (brancas, rosadas e pretas) e dois subgrupos por 

uniformidade e mista (em relação à coloração), cinco classes em função do massa 

de cachos (I, II, III, IV e V), correspondendo às faixas de 50-150g, 150-250g, 250-

350g, 350-450g e maior que 450g, respectivamente”. Ainda, estabelecem quatro 

categorias em função dos defeitos, de defeitos graves a leves, sendo defeitos graves 

uva imatura, com podridão ou dano profundo, falta de limpeza e cachos com 

degrana em mais de 10% dos cachos, já danos leves são danos superficiais, 

ausência de pruína, ausência de coloração típica ou, ainda, cachos malformados ou 

queimados pelo sol (GOMES, 2006, p. 29). 

Realiza-se a limpeza dos cachos segurando-os individualmente pelo 

pedúnculo e removendo, com tesoura apropriada, as bagas muito verdes, pequenas 

e defeituosas. As bagas descartadas devem ser colocadas em recipientes 

adequados que não devem permanecer por muito tempo dentro do “packing”. Em 

seguida, os cachos são classificados conforme o grupo (presença ou ausência de 

sementes), subgrupo (coloração), classe (massa do cacho), subclasse (tamanho das 

bagas) e categoria (ocorrência de defeitos) a que pertençam. Prosseguindo, realiza-

se a pesagem dos frutos (EMBRAPA, 2004). 

Finalizada a operação de embalagem, as caixas são rotuladas 

individualmente, empilhadas e paletizadas. Os paletes para o transporte marítimo de 

uvas para a Europa e Estados Unidos são padronizados com dimensões de 1,0 x 

1,2 m (uvas com sementes); 0,98 x 1,18 m (uvas sem sementes) e altura máxima de 
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2,20 m. A amarração é feita com no mínimo três fitas de plástico na horizontal, oito 

na vertical e quatro cantoneiras (EMBRAPA, 2004). 

A fim de eliminar mais rapidamente o “calor de campo” dos frutos e assim 

manter a sua qualidade, torna-se necessário realizar o pré-resfriamento (Figura 3) 

antes que os mesmos sejam armazenados em câmaras frias.  

 

Figura 3 - Paletes para transporte 

 

Fonte: EMBRAPA, 2004. 

 

Para que essa operação seja eficiente, deve-se utilizar o sistema de ar 

forçado que diminui a temperatura dos frutos para aproximadamente 4 ºC em um 

período de tempo de cerca de 8 h. 

Após o pré-resfriamento, os paletes devem ser totalmente envoltos por um 

filme plástico e armazenados em câmaras frias até o momento do transporte e 

comercialização. O ideal é que as uvas com sementes sejam armazenadas a 

temperatura de 2 ºC e as sem sementes de 0 a 1 ºC, ambas em umidade relativa de 

90 a 95 %. Sob estas condições, as uvas podem manter a sua qualidade por até três 

meses (EMBRAPA, 2004). 

Quando se estuda a adequação de uma embalagem para determinada 

espécie de fruto, em primeiro lugar deve-se conhecer o seu calor de respiração. 

Frutas de alta taxa respiratória não devem, portanto, ser colocadas em embalagem 

impermeável, pois ocorrerão formação e acúmulo de gás carbônico, água e calor 

(GARONE, 2009).  
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A conservação pós-colheita de uvas pode ser dificultada pela 

susceptibilidade da fruta à desidratação e pela ocorrência de perda do produto. Os 

principais fatores que ocasionam depreciação na qualidade de uvas são: 

desidratação das bagas, ressecamento e escurecimento do engaço e incidência de 

fungos, notadamente do mofo cinzento. O emprego de embalagens adequadas 

permite redução dos processos fisiológicos (que ocrorrem naturalkmenter em frutas 

e hortaliças após a colheita), minimizando perdas que possam comprometer o valor 

comercial das uvas no mercado; para a comercialização de uvas no mercado interno 

ainda são utilizadas tradicionalmente caixas de madeira, sendo que em alguns 

segmentos, como nos supermercados, tem havido tendência crescente do uso de 

caixas de papelão, também normalmente utilizadas no mercado externo. A 

manutenção da cadeia do frio, importante elemento para redução de prejuízos de 

produtos hortifrutícolas, ainda é incipiente para uvas no Brasil, exceto nas grandes 

empresas exportadoras. Nelson e Ahmedullah (1973) verificaram que as uvas da 

variedade Cardinal, embaladas com proteção de polietileno apresentaram, depois de 

três semanas em refrigeração, engaços significativamente mais frescos que as uvas 

embaladas somente com papel tipo kraft ou sem embalagem secundária. Fideghelli 

e Monastra (1971) não constataram diferenças entre duas espessuras de polietileno 

(0,05 e 0,10 mm) usado como envoltório, e a incidência de podridões em uvas Itália 

armazenadas. Os autores obtiveram 5,4 % de descarte, devido a podridões, em 

uvas conservadas em polietileno de 0,05 mm de espessura, em câmara fria, depois 

de oito semanas; nas uvas testemunha a incidência de podridões foi de 19%. 

Boubekri et al. (1987) obtiveram bons resultados na conservação frigorífera de uvas 

de mesa com envoltório de polietileno de 0,08 mm de espessura (CASTRO, PARK, 

HONÓRARIO, 1999, p.36). 

 

2.3 PERDAS PÓS-COLHEITA DE UVAS 

 

São nas áreas de produtos perecíveis que estão os maiores desafios para o 

controle das perdas, fato que demanda maior atenção e acompanhamento do 

supermercadista. Em 2016, a seção de Frutas, Legumes e Verduras continuou 
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puxando a fila do ranking das maiores perdas, com índice de 6,09 % (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2017).  

A uva é uma fruta não climatérica, ou seja, não amadurece após a colheita. 

Em razão disso, ela só deve ser colhida quando atingir as condições apropriadas 

para o consumo. A depender da variedade, das condições climáticas e das práticas 

de manejo, o tempo de maturação dos frutos pode variar (EMBRAPA, 2004). 

Classificada como uma fruta altamente perecível, e mesmo havendo 

atualmente significativos avanços tecnológicos, as perdas pós-colheita do produto, 

estimada de 20-25 %, ainda causam grandes prejuízos econômicos aos viticultores. 

Colheitas malconduzidas, processos inadequados de manuseio e tratamentos 

pós-colheita, transporte e armazenamento, emprego de mão-de-obra não 

qualificada, uso de embalagens inapropriadas, ausência de normas de padronização 

e classificação do produto constituem alguns fatores que interferem diretamente na 

conservação e/ou qualidade das uvas de mesa. 

Após a colheita, o contato humano e mecânico tem maior influência na 

contaminação dos produtos destinados ao processamento. Frutas e hortaliças 

podem ser contaminadas por manuseio, por animais domésticos, pelo ambiente 

interno e externo de “packing houses”, por esteiras transportadoras, por 

equipamentos e utensílios, por instalações sanitárias, pela água de lavagem, por 

caixas e/ou monoblocos, por “pallets” e por meios de transporte (BRECHT, 

SATVEIT, TALCOTT, MORETTI, 2007).  

As fronteiras de comercialização de produtos brasileiros não têm se 

expandido proporcionalmente à produção, prejudicadas por uma série de fatores 

como: pouca adequação dos produtos aos padrões exigidos pelas normas nacionais 

e internacionais; o curto tempo perecível, gerando enormes perdas pós-colheita; 

baixo padrão de classificação de embalagens e o excesso de manuseio; a exposição 

dos alimentos ao transporte a granel; além do uso de embalagens não-higienizadas, 

um dos principais motivos para gerar o desperdício de alimentos no Brasil 

(GARONE, 2009).  

As embalagens apropriadas contribuem para diminuição da transcendente 

taxa de perdas pós-colheita no Brasil. “Estima-se que 20 a 30 % das hortaliças e 

frutas produzidas saem do campo e não chegam ao consumidor final” (LUENGO, 

CALBO, 2006, p.1). 
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Entre as principais perdas após colheita são “o manuseio e o uso de 

embalagens inadequadas e os consequentes danos mecânicos causados ao 

produto” (LUENGO, CALBO, 2006, p.1). As embalagens das uvas são produzidas 

com distintos materiais, sendo os principais: plástico, madeira e papelão. 

Perdas de frutas e hortaliças frescas podem ser evitadas por meio de uma 

gestão dinâmica, durante as diferentes fases da cadeia logística destes produtos, 

desde a colheita e os processos de limpeza, classificação, embalagem, estocagem e 

transporte, fundamentado na qualidade real do produto (SPAGNOL, SILVEIRA 

JÚNIOR E GUIMARÃES FILHO, 2018). 

Danos mecânicos geralmente ocorrem por uso de uma embalagem ineficiente 

e também pela disposição dos cachos de uvas dentro da embalagem. A embalagem 

deve ser preferencialmente com os cantos arredondados e estrutura mecânica 

suficiente para dar estabilidade ao palete sem comprometer os cachos de uvas 

acondicionados na primeira linha da parte de baixo do palete.  

Os conhecimentos e técnicas da pós-colheita podem e devem também nortear 

as ações da comercialização nas etapas de classificação, embalagem, transporte e 

armazenagem, visando, além da qualidade, a redução dos prejuízos (CARVALHO, 

1996, p.33). É oportuno mencionar que o consumo de produtos frescos não é 

novidade. O inusitado está no processamento comercial em grande escala desses 

produtos. 

Seguindo a perspectiva dos referidos autores, os empreendimentos comerciais 

devem promover o treinamento de seus trabalhadores, conscientizando-os da 

necessidade da qualidade. Devem ser adotados critérios rigorosos de sanidade para 

garantir a qualidade microbiológica do produto, sendo necessária a manutenção da 

limpeza dos locais onde os produtos são processados ("packing house"). As 

instalações precisam ser encaradas como plantas industriais capazes de dar suporte 

a rotinas de trabalho semelhantes a linhas de produção (CARVALHO, 1996, p.33).  

A embalagem, que teve como objetivo inicial o armazenamento, proteção e 

facilitação do transporte de alimentos, acabou recebendo outras funções devido à 

necessidade das empresas em transformar esse contato com o consumidor em uma 

forma de construir um laço positivo e duradouro. Assim, embalagem passou também 
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a informar, promover, vender e agregar valor. Ela se tornou uma plataforma midiática 

(SIMÕES, 2017). 

Para Cabral et al., (1984) a embalagem é um recipiente que tem como 

finalidade o acondicionamento do produto, protegendo-o durante o transporte, a 

distribuição, o manuseio, contrachoques, vibrações e compressões que ocorrem 

durante todo o percurso. As embalagens devem, ainda, proteger os produtos contra 

adulterações ou perda de integridade, sendo acidentais ou provocadas, por meio de 

sistemas de evidência de abertura, como bandas, selos, tampas com anel de 

ruptura, entre outro. Deve também, ter a capacidade de controlar os fatores como 

umidade, oxigênio, luz, servindo como barreira aos micro-organismos presentes na 

atmosfera, impedindo o seu desenvolvimento no produto, auxiliando, assim, a 

manutenção da qualidade e da segurança do produto, além de prolongar a sua vida 

útil e minimizar as perdas por deterioração. 

Segundo Deliza (1996), a expectativa do consumidor em relação ao produto é 

um fator importante no processo de seleção e consumo de alimentos. Analisando-se 

a Figura 4 pode-se notar a forma com que a expectativa influencia na aceitação ou 

rejeição pelo consumidor. 

 

Figura 4 - Modelo de ilustração do efeito da expectativa sobre a seleção e avaliação de 
produtos 

 

Fonte: DELIZA, 1996. 

 

A parte superior da figura mostra a influência da expectativa na escolha e 
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compra de produtos e a inferior envolve o uso do produto, determinando a 

confirmação ou a não-confirmação da expectativa. O modelo proposto na figura 

começa quando o consumidor, a partir de experiências anteriores e informações 

obtidas sobre o produto cria uma expectativa prévia sobre ele. Esta expectativa 

prévia, juntamente com as características da embalagem (preço, marca, informações 

etc.) criarão uma expectativa final sobre o produto, que pode ser alta ou baixa. Uma 

alta expectativa levará o consumidor a escolher e comprar o produto e uma baixa 

levará à sua rejeição (CARNEIRO, 2002, p.10). 

Depois da seleção e compra do produto, este será degustado e avaliado em 

relação às suas características sensoriais; e, então, a expectativa do consumidor 

poderá ser confirmada ou não. A confirmação da expectativa leva à satisfação do 

consumidor e provavelmente à repetição do uso do produto. A não-confirmação da 

expectativa também pode levar à satisfação do consumidor, quando ocorre uma 

não-confirmação positiva, ou seja, quando o produto supera a expectativa do 

consumidor. Entretanto, se uma não-confirmação negativa ocorre, isto levará à 

rejeição do produto. O resultado final (confirmação ou não confirmação da 

expectativa) afetará na próxima escolha e compra do produto, contribuindo para 

aumentar ou diminuir a expectativa do consumidor, afetando assim sua experiência 

futura com o produto (DELIZA, 1996 apud CARNEIRO, 2002, p.10) 

De acordo com Goldman (1994), para um produto obter sucesso e 

competitividade no mercado, deve atender às perspectivas do consumidor em 

analogia ao merchandising e informes contidos na embalagem. Dentro deste 

contexto, trazemos a leitura de Campos (2004, p.2) que afirma “[...] qualidade é 

aquilo que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma 

segura e no tempo certo às necessidades dos clientes”. 

A avaliação de embalagens de alimentos vem ganhando destaque nos 

últimos anos principalmente devido à relação existente entre o aspecto comunicação 

da embalagem e a aceitação do produto pelo consumidor. Embora a existência 

desses efeitos seja conhecida desde a introdução do primeiro rótulo na Alemanha 

por volta do ano 1550, somente recentemente o estudo e a quantificação desses 

têm sido realizados (CARDELLO, 1995a).  
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Muitos atributos da embalagem afetam a percepção, aceitação e intenção de 

compra do alimento pelo consumidor. Alguns desses são atributos informativos 

como por exemplo a lista de ingredientes, a informação nutricional, o modo de 

preparo e uso, a massa líquida, a data de validade etc. Outros atributos estão 

relacionados com o aspecto visual, tais como cor, figuras, marca etc. (CARDELLO, 

1995b). Isto ocorre porque esses atributos das embalagens dos alimentos conferem 

informações importantes para os consumidores sobre a natureza e qualidade dos 

produtos embalados (CARDELLO, 1996).  

Historicamente, a análise sensorial, é aplicada em controle de qualidade de 

matéria-prima, material processado e produtos acabados pelas indústrias de 

alimentos, esquecendo-se da análise da embalagem do produto. Entretanto, 

atualmente em muitos estudos tem sido considerada a influência da embalagem na 

aceitação e no processo de compra dos consumidores (CARDELLO, 1995b). 

O efeito da marca sobre a intenção de compra, aceitação e expectativas 

sensoriais dos produtos pelos consumidores têm sido estudadas por vários 

pesquisadores (CARDELLO, BELL e KRAMER, 1996; CHENG, CLARKE e 

HEYMANN,1990; FILSER, 1994), conforme citado por Guerreiro et al., (2000). Este 

efeito foi influenciado pelas características culturais, sociais e demográficas dos 

consumidores. 

Kotler (2006, p.119) afirma que “As compras do consumidor são 

extremamente influenciadas pelas características culturais, sociais, pessoais e 

psicológicas”. Contudo, Las Casas (2006, p.192 a 203) separa os fatores que 

influenciam o comportamento do consumidor em dois grandes grupos: influências 

externas e as internas. No tocante às influências externas o autor as subdivide em: 

fatores ambientais, variáveis controláveis do marketing, fatores culturais, sociais e 

familiares; já quando se refere as influências internas estas são subdivididas em: 

personalidade, motivação, percepção, atitudes, aprendizagem e condicionamento 

clássico e instrumental. 

A embalagem é um fator que influencia diretamente o consumidor na sua 

decisão de compra e aquisição de um produto embalado. Porém, antes de entender 

como a embalagem influencia o comportamento do consumidor é preciso 

compreender o que é embalagem, como pode ser e como funciona (MOURA, 

LOPES, 2013). 
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Conforme Mestriner (2002, p.53) a cor é um elemento de comunicação que 

provoca o estímulo visual como nenhum outro elemento. Na mesma linha de 

pensamento Las Casas (2006, p. 264) afirma que “As cores usadas nas 

embalagens, por exemplo, têm apelos distintos para distintos tipos de 

consumidores”. 

No exposto acima se percebe que os fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor são diversos, como por exemplo, fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos, onde os mesmos se subdividem em subfatores, e 

para o presente artigo destaca-se o subfator da percepção, que lida diretamente 

com sentido da visão (MOURA, LOPES, 2013). 

É através da embalagem que o consumidor perceberá um produto no meio de 

tantos outros do mesmo gênero, sendo assim, ela tem que ser um atrativo aos olhos 

do consumidor seja ele o consumidor iniciador, comprador, influenciador, decisor ou 

usuário. Para Blessa (2007, p.42) a embalagem exerce uma influência direta na 

sensibilidade humana atingindo a parte motivacional, o que leva o consumidor a 

realizar um desejo despertado impulsivamente pelo ato da compra e que a 

percepção da embalagem é uma força excitante que pode induzir o consumidor a 

adquirir um produto.  

Como a embalagem está relacionada diretamente ao sentido da visão 

percebe-se que função da embalagem é composta por um conjunto de fatores que 

englobam a sua finalidade, utilidade, suas cores e formas. Tal conjunto possui a 

tarefa de fazer com que o consumidor perceba o produto e crie nele a vontade de 

adquiri-lo, realizando assim o papel influenciador do consumidor. 

 

2.4 EMBALAGENS PLÁSTICAS 

 

A embalagem por ser um instrumento de proteção e movimentação de 

hortaliças e frutas do produto até o consumidor final, o plástico representa o material 

mais adequado para acondicionar esses produtos. Sua composição, à base de 

resinas, oferece uma série de vantagens frente às demais opções existentes no 

mercado (madeira e papelão), destacando-se rigidez, resistência, permeabilidade e 
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adequação às propriedades e necessidades de cada produto (NOHARA, YASSUDA 

e BELTANI, 2018). 

Atualmente, as embalagens mais comuns utilizadas pelos pontos de vendas 

para comercializar o produto são sacos e sacolas plásticas, além das ecobags e 

carrinhos de feira, que são usados para o seu transporte final (FÁVARO, 2014). 

As embalagens plásticas possuem como características, “serem 

reutilizáveis, permitirem lavagem e higienização, o que permite eliminar a 

contaminação e a propagação de problemas fitossanitários entre produtos 

agrícolas” (LUENGO, CALBO, 2006, p.4). 

Uma tendência forte de unitização para frutas, legumes e verduras são as 

cumbucas, observe-se a forma com que a Figura 5 demonstra  seu uso, que consiste 

em uma embalagem para pequeno volume de frutas pronto para consumo, sem a 

necessidade de manuseio nas bancas. 

 

Figura 5 - Uvas em embalagem plástica 

 

Fonte: Alupet, 2017. 

 

Nos produtos hortícolas, a embalagem é responsável pelo acondicionamento 

para o transporte, pela armazenagem, pela conservação e pela proteção do produto, 

do campo ao consumidor final. Além disso, ela tem significativa importância na 

exposição do produto no ponto de venda. A embalagem adequada é aquela que irá 

preservar a qualidade original. Uma das vantagens da utilização da embalagem 

plástica é a permeabilidade (ao oxigênio e à umidade), além das feitas com 

aberturas para a respiração e ventilação do produto. Outro fator é oferecer maior 
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tempo de conservação exigido por alguns produtos (NOHARA, YASSUDA e 

BELTANI, 2018). 

 

2.5 EMBALAGENS DE PAPELÃO 

 

Em menor escala também são utilizadas atualmente, as caixas de papelão, 

conforme se observa na Figura 6. Elas possibilitam a estampa de marcas próprias e 

coloridas, melhorando a aparência e identificando o fornecedor do produto 

embalado. Têm indicação de única utilização, o que pode onerar seu uso 

dependendo do valor da carga, e apresentam baixa resistência à umidade, porém 

apresentam a vantagem de não transmitir doenças como pode ocorrer com as 

caixas de madeira (LUENGO, CALBO, 2006).  

 

Figura 6 - Caixas de papelão para transporte de frutas. 

 
Fonte: Papelão e Cia, 2018. 

 

O papelão ondulado é uma estrutura formada por um ou mais elementos 

ondulados (miolo), fixados a um ou mais elementos lisos e planos por meio adesivo 

no topo das ondas. As embalagens de papelão obviamente não podem ser 

higienizadas, pois uma vez molhadas, danificam-se, sendo, portanto, descartáveis 

(GARONE, 2009).  

As caixas de papelão são mais empregadas para embarques de extensa 

distância, como as exportações. No Brasil, devido a pequena oferta de frutas ao 

mercado internacional, o emprego de caixas de papelão ainda não é significante. 

Todavia, quando a distância da localidade de fabricação ao local de consumo é 

ampla, e a despesa com frete das embalagens retornáveis vazias é 
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significativamente alto, as caixas de papelão podem se tornar viáveis 

financeiramente (LENGO, CALBO, 2006, p.3). 

Na Figura 7 é possível notar a apresentação em embalagem de papelão com 

uvas acondicionadas. Percebe-se que os cantos são compostos de ângulos retos o 

que durante o transporte poderá ocasionar danos mecânicos nas bagas e 

consequentemente perda de qualidade.  

 

Figura 7 - Uvas em caixa de papelão. 

 

Fonte: Embalapar, 2017 

 

Alguns estabelecimentos, como alternativa, reutilizam as caixas de papelão 

como embalagem para transporte final pelo usuário. Porém, elas não são 

adequadas para esse tipo de uso, pois são difíceis de serem manuseadas, por não 

atenderem as especificações de uso adequadas aos consumidores, além de não 

serem higienizadas, podendo ocasionar a contaminação do alimento armazenado 

(FÁVARO, 2014). 

O papelão ondulado possui vantagens competitivas, pois apresenta grande 

resistência a choques, variações de temperatura e compressão. De fato, o papelão 

ondulado é um material versátil, com um variado leque de soluções possíveis para 

embalagens. A embalagem de papelão ondulado é paletizável, possui um excelente 

grau de utilização e otimização no carregamento de cargas, é menos poluente, 

biodegradável, reciclável e descartável, evitando a contaminação dos produtos 

transportados (GARONE, 2009). 

Em algumas etapas durante a cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras 

a embalagem de papelão se apresenta desfavorável. Um dos pontos a ser 

mencionado é durante a câmara fria, que eventualmente ocorre vazamentos de 
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água e atinge os paletes o que pode causar instabilidade dos mesmos em virtude do 

amolecimento das embalagens. Outra situação é a redução de umidade a ser 

dissipada na câmara fria, em virtude de o material papelão absorver essa umidade e 

causar danos a estrutura mecânica da embalagem e também risco de 

desenvolvimento de algum tipo de micro-organismo. 

Os materiais de contato com alimentos devem ser elaborados conforme boas 

práticas de fabricação e de maneira que não sejam fonte de contaminação química 

pela migração de substâncias indesejáveis ou contaminantes ao produto, acima do 

limite de migração, quando este é estabelecido (ANVISA, 2001). 

Por ser uma embalagem que necessita de montagem, caso não seja seguido as 

Boas Práticas de Fabricação durante essa etapa poderá ocorrer riscos de 

contaminação na própria embalagem nessa etapa e em seguida na fruta a ser 

acondicionada, ou seja, uma contaminação cruzada que afetará a qualidade final do 

alimento. 

 

2.6 EMBALAGENS DE MADEIRA 

 

A embalagem de madeira é a mais tradicionalmente utilizada para 

acondicionamento e transporte dos frutos ao mercado intermediário - atacadistas e 

varejistas. Os principais tipos de caixas de madeira utilizadas para o 

acondicionamento e o transporte de frutas e hortaliças são caixa ‘K’, caixa ‘M’, ‘torito’ 

e engradado. Além destas, são também bastante comuns caixas para alho, uva e 

mamão. As caixas de madeira apresentam superfície áspera (madeira não 

trabalhada) e são reutilizáveis, provocando abrasão nos produtos, e são 

transmissoras de bactérias e fungos, que causam doenças e perdas pós-colheita. 

São difíceis de serem higienizadas (LUENGO, 2006).  

Abaixo, as embalagens mais tradicionais utilizadas para acondicionamento e 

transporte de frutas, legumes e verduras como: a caixa M, a caixa K, o torito e o 

engradado (Figura 8). 
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Figura 8 - Modelos de caixas de madeira. 

 

Fonte: Silva (2006) 

 

A caixa ‘K’ é regulamentada para as seguintes culturas: abobrinha, 

alcachofra, batata-doce, berinjela, beterraba, cará, cenoura, chuchu, ervilha, 

gengibre, inhame, jiló, mandioquinha, maxixe, pepino, pimentão, pimenta, quiabo, 

tomate e vagem (BRASIL, 1991). Segundo Vada (1999) é em média reutilizada por 

cinco vezes.  Apesar de ser indicada apenas para as culturas anteriormente citadas, 

é a embalagem mais comum de encontrar no mercado e é usada também para 

outros produtos, como mandioca. 

A caixa ‘M’ é robusta, pode ser utilizada por aproximadamente um ano e 

necessita de reparos constantes. Esta embalagem causa os mesmos problemas 

fitossanitários que a anterior, transmite doenças pela impossibilidade de higienização 

e é usada para muitos produtos (LUENGO, 2006).  

O engradado também reutilizável, além de ser usado para hortaliças 

folhosas, como alface, chicória, cebolinha, coentro; hortaliças-flores, como brócolis e 

couve-flor; e hortaliças de raiz com folhas, como o nabo. O engradado apresenta 

frestas largas e causa muitos ferimentos ao produto. Muitas vezes para proteção do 

produto coloca-se capim no fundo da mesma. As frestas também não protegem o 

produto da incidência de vento e insolação (VADA, 1999), facilitando a desidratação 

da carga. 

As embalagens usadas na colheita, transporte e varejo, na grande maioria 

das vezes, são confeccionadas por madeira de superfície áspera, com medidas 

externas não paletizáveis e reutilizadas sem higienização. Além da madeira, os 



35 

 

 

 

materiais mais comuns para acondicionamento de frutas e hortaliças são papelão, 

plástico, juta e nylon (FÁVARO, 2014). 

A aspereza da madeira dificulta a limpeza e a sanitização das embalagens 

após cada uso, sendo que com embalagens que apresentam superfícies mais lisas, 

como o plástico a higienização se torna mais fácil e eficaz. As caixas de madeira 

também podem absorver água e manter sua umidade, o que aumenta a massa da 

embalagem e favorece o crescimento de fungos. A sua reutilização indiscriminada, 

muito comum no Brasil, pode resultar na transmissão de doenças de frutas e 

hortaliças. Conforme relatado por Henz et al., (1993), em caixas ‘K’ utilizadas várias 

vezes com frutos de tomate, constatou-se a presença de fungos causadores de 

doenças de pós-colheita em hortaliças, como Geotrichum, Alternaria, Rhizopusem 

Fusarium.  

Ainda em estudo realizado por Henzet al.,(1993), com caixas K 

confeccionadas em madeira de Pinus nova, apontou que a madeira absorve muita 

água e pode manter-se úmida por períodos de tempo relativamente longos, sendo 

esta condição  favorável para o desenvolvimento de fungos na superfície da 

madeira, o que pode afetar sua aparência e reduzir sua reutilização ou 

eventualmente causar doenças pós-colheita, quando houver incidência de 

ferimentos nas hortaliças durante o transporte ou o armazenamento.  

Luengo e Calbo (2006) relatam: “As caixas de madeira possuem superfície 

áspera, o que pode provocar abrasão nos produtos, além das fissuras da madeira 

dificultarem sua higienização, e quando são reutilizadas, podem se tornar 

transmissoras de bactérias e fungos, ocasionando doenças e perdas pós-colheita”. 

Algumas embalagens de madeira (Figura 9) possuem uma folha internamente 

com o objetivo de a fruta não entrar em contato direto com a superfície áspera e 

dessa forma evitar possíveis danos mecânicos, que podem favorecer o 

aparecimento de podridões. 
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Figura 9 - Uvas em embalagem de madeira. 

 

Fonte: Embrapa, 2003. 

 

Apesar da legislação estabelecer medidas para cada tipo de embalagem, as 

atuais caixas de madeira não apresentam as medidas externas paletizáveis, o que 

onera o custo na carga e descarga. Caixas de madeira poderiam e deveriam ser 

lisas e paletizáveis, pois são resistentes e muito comuns no mercado (LUENGO, 

CALBO, 2006). 

Na Tabela 1 são demonstradas, de forma resumida, as características dos 

principais tipos de caixas existentes no mercado: 

 

Tabela 1 - Características dos tipos de caixa. 

CAIXAS DE MADEIRA CAIXAS DE PAPELÃO CAIXAS PLÁSTICAS CAIXA EPS 

Não paletizáveis 
Paletizáveis 
(geralmente) 

Paletizáveis 
(geralmente) 

Paletizáveis 

Grandes e pesadas 
para empilhamento 

Resistentes e com 
tamanhos adequados 

Relativamente leves e 
resistentes 

Leves e resistentes 

Maior mão de obra 
para manuseio 

Baixo número de mão 
de obra 

Baixo número de mão 
de obra 

Baixo número de mão 
de obra 

Descartáveis Descartáveis Reutilizáveis Reutilizáveis 

Ocupam muito espaço 
(packinghouse) 

Ocupam pouco espaço 
(montadas na hora) 

(packinghouse) 

Ocupam espaço 
(packinghouse) 

Ocupam espaço 
(packinghouse) 

Elevado nível de 
perdas do produto 

Perda zero 
(descartáveis) 

Baixo nível de perdas 
do produto 

Baixo nível de perdas 
do produto 

Fonte: Silva (2006) modificado pela autora 

 

2.7 EMBALAGENS DE EPS 

 

O Brasil e o mundo desperdiçam quase 1/3 do total de alimentos produzidos. 

Um dos caminhos para evitar esse tipo de perda (que resulta em gastos públicos) 

está nas embalagens e o EPS (poliestireno expandido, mais conhecido como 

Isopor®). 
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Além de manter os alimentos protegidos em toda a cadeia logística (do 

produtor ao consumidor final), preservar sua qualidade e aumentar sua vida útil, as 

embalagens possibilitam que os alimentos sejam levados para locais longínquos, 

onde muitas vezes, não chegariam em condições de serem consumidos sem a 

proteção de embalagens. 

Ao armazenar alimentos, as embalagens de EPS mantêm a temperatura, a 

umidade e a higiene, ampliando o tempo de vida, a qualidade e preservando boa 

parte dos nutrientes e do massa dos alimentos. Para os produtores, as embalagens 

de EPS proporcionam facilidade e durabilidade durante o transporte e empilhamento 

dos alimentos, já que o material possui alta resistência. 

De acordo com o Korean Food Research Institute (1997), que estuda 

tecnologias de base sobre o armazenamento, segurança e distribuição de alimentos, 

o percentual de vitamina C de frutas e legumes, após uma semana de 

armazenamento em embalagens de EPS é 40% maior se comparado as de frutas 

armazenadas em outros tipos de embalagens. 

As embalagens de EPS também trazem uma impressão positiva no aspecto 

visual e de higiene, melhorando a competitividade do produto, tanto no mercado 

interno, quanto na exportação. Vale lembrar que o EPS é 100% reciclável e que 

deve ser descartado adequadamente na coleta seletiva para que seja transformado 

em um novo produto. 

EPS é a sigla internacional do Poliestireno Expandido. No Brasil, é mais 

conhecido como "Isopor", descoberto em 1949 nos laboratórios da BASF na 

Alemanha. O EPS é um plástico celular semirrígido, resultante da polimerização do 

estireno em suspensão de água. Em seu processo produtivo não se utiliza e nunca 

se utilizou o gás CFC (clorofluorcarboneto) ou qualquer um de seus substitutos. 

Como agente expansor para a transformação do EPS, emprega-se o pentano, um 

hidrocarboneto que se deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos 

raios solares, sem comprometer o meio ambiente (MAGALHÁES et al, 2009, p.1). 

Conservação de produtos frescos, isolante térmico, neutralidade biológica, 

leveza, praticidade, isento do gás CFC (clorofluorcarbonetos) e 100% reciclável 

(ABRE, 2010) são algumas das características que levaram a indústria de alimentos 
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a utilizar o EPS como embalagem para o acondicionamento de seus produtos. Suas 

principais aplicações são em: sorvetes, peixes, carnes, vegetais e frutas.  

Atualmente, uma gama de processos é utilizada na síntese de polímeros. 

Para o poliestireno expansível, o método mais empregado é de polimerização em 

suspensão, na qual o monômero e o iniciador são dispersos em um meio, 

geralmente água. A dispersão é mantida através da agitação intensa e do uso de 

estabilizantes, também conhecidos como agentes de suspensão. Ao final da etapa 

de polimerização o produto é obtido na forma de partículas, as quais devem ser 

separadas (YUAN et al., 1991).  

A produção de EPS é realizada em duas etapas. Na primeira a reação ocorre 

à pressão atmosférica e sob baixa temperatura, geralmente entre 80 e 90º C. Na 

segunda etapa, o reator é pressurizado, de 6 a 10 bar, sendo adicionado o agente 

de expansão, geralmente n-pentano ou n-butano, e aquecido entre 120 e 150º C, 

permanecendo nesta temperatura até que a reação esteja completa e ocorra a 

impregnação das pérolas pelo agente de expansão (TÉRAN, 2009). O EPS é 

formado basicamente a partir de um monômero chamado estireno, onde a união 

desses meros acarreta na formação de unidades estruturais de polímeros. 

Juntamente com a presença de agentes como peróxidos ou azocompostos, 

coadjuvantes e lubrificantes, a reação de polimerização acontece (ROSA, 2008). O 

poliestireno pode ter suas moléculas orientadas durante a fabricação resultando num 

aumento de sua dureza, podendo ser usadas como folhas e isolantes em 

embalagens de alimentos (COVOLAN, 1995). Além desses agentes, outros aditivos 

também podem ser adicionados em uma polimerização em suspensão, conferindo 

características específicas ao meio reacional (TÉRAN, 2009). Caso a reação de 

polimerização não seja conduzida de forma adequada para que haja o esgotamento 

do monômero, conforme os limites considerados seguro pela ANVISA, este pode 

eventualmente interagir com os alimentos. Em algumas reações de polimerização 

pode ocorrer formação de monômeros residuais, aqueles que não se uniram na 

cadeia durante a formação do EPS. De acordo com Rosa (2008), os aditivos e os 

monômeros residuais livres na matriz presente na embalagem apresentam baixa 

massa molar e mobilidade suficiente para migrar aos alimentos.  

Outro ponto positivo da utilização de embalagem de EPS, é a possibilidade da 

reciclagem das mesmas ao final de sua vida útil. A empresa Termotécnica 
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completou, em 2017, 10 anos da idealização e implantação do Programa Reciclar 

EPS, que possibilita o retorno ao mercado deste material, que é inerte, 100% 

reciclável com baixo consumo de água e energia, sem gerar gases causadores do 

efeito estufa ou resíduos tóxicos. Segundo dados da Plastivida e Abiquim 

(MAXIQUIM, 2012), neste período, a empresa já recuperou mais de 35 mil toneladas 

de EPS pós-consumo, o que representa 1/3 do EPS disponível no mercado para 

reciclagem. 

 

2.8 MIGRAÇÃO DOS COMPONENTES DAS EMBALAGENS PARA O ALIMENTO 

 

Quando fabricadas, as embalagens e equipamentos que entrem em contato 

direto com os alimentos devem ser elaborados em conformidade com as boas 

práticas de fabricação (BPF) e nas condições normais ou previsíveis de emprego 

que não produzam migração para os alimentos de componentes indesejáveis, 

tóxicos ou contaminantes em quantidades tais que superem os limites máximos 

estabelecidos de migração total ou específica e que possam representar risco à 

saúde humana ou ocasionem uma modificação indesejável na composição dos 

alimentos ou nas suas características sensoriais (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2001).  

Migração é o fenômeno de transferência de componentes da embalagem para 

o produto alimentício. As substâncias que são transferidas para os alimentos, como 

resultado do contato ou interação entre este e o material de embalagem são os 

migrantes. Como não são nem previstos, tampouco desejáveis, os migrantes são 

considerados aditivos acidentais de alimentos e podem acarretar a contaminação 

toxicológica ou organoléptica dos produtos acondicionados (GARCIA, 1996).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2010) define:  

• Migração total ou global - é a quantidade de componentes transferida dos 

materiais em contato com alimentos, nas condições usuais de emprego, na 

elaboração e no armazenamento ou nas condições equivalente de ensaio. 

• Migração específica - é a quantidade de um componente não polimérico 

particular de interesse toxicológico transferida dos materiais em contato com 
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alimentos para os alimentos ou seus simulantes, nas condições equivalentes de 

ensaio. 

• Limite de migração total ou global - é a quantidade máxima admissível de 

componentes do material em contato com os alimentos transferidos aos simulantes 

sob as condições de ensaio. 

• Limite de migração específica - é a quantidade máxima admissível de um 

componente específico do material em contato com alimentos transferidos aos 

simulantes, nas condições de ensaio. 

Limite de composição - é a quantidade máxima permitida de um componente 

particular de interesse toxicológico no material em contato com alimentos.  

Todos os materiais utilizados nas embalagens devem ser especificados para 

assegurar a compatibilidade com o alimento em contato, não representando um 

veículo de contaminação, levando em conta que os materiais de embalagens não 

são totalmente inertes, podendo transferir seus componentes para o alimento. Esta 

compatibilidade da embalagem com o alimento refere-se à segurança de que as 

substâncias que venham a migrar da embalagem para o alimento não causem 

alterações nas características sensoriais dos alimentos ou a incorporação de 

agentes tóxicos que possam tornar os produtos impróprios/tóxicos para o consumo 

(FERNANDES; GARCIA; PADULA, 1987).  

 Ainda segundo Fernandes; Garcia; Padula, (1987) o processo de migração 

de estireno não ocorre como a transferência dos componentes presentes na 

monocamada da superfície interna do plástico para os alimentos que se dá 

igualmente com todos os materiais de embalagens para alimentos. No caso das 

embalagens plásticas, o coeficiente de migração se aproxima de zero, ou seja, a 

migração do componente da embalagem para o alimento é mínima, não ocorrendo 

alteração nas características do produto.  

De acordo com o regulamento, a verificação do cumprimento dos limites de 

migração total e específica se realizará mediante ensaios de migração ou cessão, no 

qual se realizará o contato entre os materiais plásticos e os simulantes, nas 

condições de tempo e temperatura que correspondam, de modo a reproduzir as 

condições normais ou previsíveis de elaboração, fracionamento, armazenamento, 

distribuição, comercialização e consumo do alimento. Ainda de acordo com a 

legislação brasileira, os alimentos são divididos em cinco categorias, na qual essas 



41 

 

 

 

devem fazer a simulação com um simulante específico. Além disso, a legislação 

também determina as condições de tempo e temperatura na qual devem ser 

realizados os ensaios de migração. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) elaborou uma resolução 

que específica os materiais que podem entrar em contato direto com o alimento e as 

quantidades máximas de substâncias que podem migrar da embalagem para o 

alimento acondicionado, por meio da “Lista Positiva”. O objetivo dessa 

regulamentação está na restrição ao uso de componentes potencialmente tóxicos na 

composição do material e no controle de migração.  

A “Lista Positiva” é uma relação dos componentes das embalagens que não 

apresentam riscos no contato com os alimentos, desde que sejam observadas as 

restrições, como limites de migração especifica e limite de composição, quando 

existente. Estes componentes são incluídos nessa lista positiva quando documentos 

técnicos e científicos asseguram que não existe risco para a saúde, caso venham a 

migrar para o produto alimentício (PADULO; ITO, 2006).  

A migração total é uma medida intrínseca da inércia do material, porém não 

garante a segurança toxicológica. A migração específica é uma medida mais 

importante para a segurança do consumidor, pois permite determinar a exposição a 

diversos agentes químicos de maior toxicidade, razão pela qual são estabelecidos 

limites de migração (FABRIS, 2007). O principal mecanismo de transferência de 

substâncias dos materiais da embalagem para alimentos é a difusão. Esta é a 

transferência de massa de um ponto a outro por processos submicroscópicos 

causados por um gradiente não nulo de concentração da substância. Esta 

concentração pode ser expressa como potencial químico, em Termodinâmica. Existe 

uma tendência natural das substâncias se difundirem de regiões de elevado 

potencial químico para regiões de reduzido potencial químico, até que, no equilíbrio, 

seja estabelecido um potencial constante (INCROPERA,1998 apud ROSA, 2008).  

Alguns fatores podem interferir na migração dessas substâncias partindo da 

embalagem ao alimento. A concentração do migrante é importante, uma vez que 

abaixo de certos limites, esta passa a controlar o coeficiente de difusão do sistema. 

Associado a isso, a espessura do material é fator relevante, por estar relacionada 
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tanto com o coeficiente de difusão como a massa total de migrante disponível. A 

avaliação de migração em embalagens de parede espessa oferece maior dificuldade 

analítica, quando se emprega simulantes em contato por curto período de tempo 

(FERNANDES; GARCIA; PADULA, 1987; KOROS& KOPFENBERG, 1979 apud 

GARCIA, 1996).  

Quanto ao tipo de polímero, as diferenças morfológicas e estruturais na matriz 

polimérica durante o processo de fabricação e que determinam as propriedades 

físicas e químicas do material (densidade, distribuição de massa molar, presença de 

sítios ativos, conformação de cadeias, presença de ligações cruzadas, polaridade e 

espaços livres) interferem na migração (SARANTÓPOULOS et al.,2002; ROSA, 

2008). Segundo Lickly et al. (1995), a migração de estireno é proporcional à raiz 

quadrada do aumento do tempo de exposição a uma determinada temperatura.  

Para garantir que os materiais utilizados nas embalagens sejam seguros, 

órgãos reguladores de todo o mundo têm procurado estabelecer por meio de seus 

regulamentos, valores limites de migrantes bem como metodologias de análise da 

migração de elementos e substâncias das embalagens plásticas para os alimentos. 

O estabelecimento destes regulamentos tem como objetivo o controle da 

contaminação química dos produtos alimentícios, com limites cada vez mais 

exigentes para atender aos critérios de segurança alimentar, bem como, as 

características organolépticas exigidas pelo consumidor. No Brasil, este órgão 

regulador é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), cuja missão é 

promover a proteção da saúde da população por intermédio do controle sanitário da 

produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 

sanitária (SOARES, 2008).  

A ANVISA, por meio da resolução nº 105 de 19 de maio de 2010 incorporou 

as especificações estabelecidas pelo GCM referente ao limite de migração total de 

embalagens plásticas. Também nesta resolução constam os simulantes, 

temperatura e tempo de contato para a realização da avaliação da migração em 

função do tipo de alimento contido na embalagem (ANVISA, 2010). Para 

embalagens de EPS destinadas ao acondicionamento de alimentos não existe um 

limite máximo de migração estabelecido pela legislação, bem como uma 

metodologia específica para determinar a migração de estireno. Até o ano de 2012 

existiam limites considerados seguros de monômero residual os quais foram 
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estabelecidos em 0,25% no Brasil pela ANVISA (Resolução nº 105 de 19 de maio de 

1999). A partir da publicação da atualização da Resolução RDC nº 56 de 16 de 

novembro de 2012 “Lista positiva de Monômeros, Outras Substâncias Iniciadoras e 

Polímeros Autorizados para a Elaboração de Embalagens e Equipamentos Plásticos 

em Contato com Alimentos” consta como sem restrição para limite de migração 

especifica de estireno.  

Uma variedade de metodologias cromatográficas vem sendo utilizada para 

determinar a migração de compostos químicos em simulantes de alimentos. A 

cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons foi usada por Freire 

(1999) para quantificação da migração de di-2-etil hexilftalato (DEHP) em simulante 

de alimento gorduroso, isoctano, a partir de filmes de policloreto de vinila (PVC).  

A cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (GC-FID) foi 

considerada sensível e eficiente no trabalho realizado por Felix (2008) para 

determinar caprolactama nos simulantes água destilada, solução de ácido acético 

3%, solução de etanol 15% e azeite de oliva. A migração foi determinada pela 

medição da radioatividade no simulante ou no alimento pela espectrometria de raios 

gama (SOARES, 2008). Na verdade, além do equipamento o que define a precisão 

é a metodologia e a curva de calibração. A difusão e o desenvolvimento da 

cromatografia gasosa se deram por seu potencial para realizar análises quantitativas 

com velocidade e rapidez, comparados com outros métodos, na determinação de 

compostos orgânicos presentes em concentrações relativamente baixas em 

diferentes tipos de amostras. As matrizes complexas normalmente sofrem diferentes 

processos de extração e o composto de interesse pode ser então quantificado 

através desta técnica, que passa assim a ter grande importância na pesquisa 

científica básica e nas suas aplicações na indústria (LIGEIRO et al.,2009).  

Face ao exposto, julgou-se viável fazer um estudo e a utilização da 

cromatografia gasosa para a determinação da migração do estireno a partir de 

embalagens de EPS em simulante de alimento. Em função da maioria dos alimentos 

que são armazenados em embalagens de EPS conterem um teor de água 

considerável, o simulante de alimento utilizado foi a água destilada. Além disso, a 

água é um simulante de baixo custo e de fácil acesso. O trabalho representa 
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contribuição para a área dado o pouco conhecimento sobre o potencial de migração 

do estireno bem como a limitada disponibilidade de dados científicos. 

Apresenta-se a seguir (Figura 10) as etapas do processo de fabricação do 

EPS: da resina, passando para os grânulos e a espuma moldada.  

 

Figura 10 - Estágios de construção. 

 

Fonte: Plastivida,2017. 

 

O EPS possui como características básicas: a leveza, visto que é composto 

de 98% de ar; a baixa absorção de água; boa resistência a alterações dimensionais 

provocadas por condições ambientais adversas; bom isolamento térmico e acústico. 

Essas características fazem com que o material apresente grande versatilidade, com 

aplicação em várias áreas, incluindo a construção civil, no processo de revestimento 

de paredes e tetos; e na produção de embalagens, pois quando comparado com os 

demais materiais utilizados no mercado ele pode apresentar desempenho 

semelhante e com menor custo (COSTA, 2007; CASTRO et al., 2011; OLIVEIRA, 

2013).  

A matéria prima do EPS, o polímero de poliestireno (PS), é um polímero 

de estireno que contém um agente expansor. Ele é obtido, a partir do petróleo, 

por meio de diversas transformações químicas. Apresenta-se sob a forma de 

pequenos grânulos capazes de expandir cerca de 50 vezes o seu volume inicial 

(AVESANI NETO, 2008, p.35). Vide a estrutura química do EPS, composta por 

n- hidrocarbonetos aromáticos não saturados (Figura 11). 
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Figura 11 - Estrutura química do EPS. 

 

Fonte: ICF/PIF, 2014. 

 

A utilização do material EPS industrialmente hoje abrange uma grande 

gama de aplicações. Seu emprego vai da agricultura até a construção civil, 

passando pela indústria de embalagens de eletroeletrônicos, alimentos e 

bebidas, fármacos, utilitários e decorativos (AVESANI NETO, 2008, p.35). 

As conservadoras de Poliestireno Expansível para Frutas, Legumes e 

Verduras produzem uma atmosfera interna superlativamente propícia para a 

conservação do produto, diferentemente das clássicas caixas de papelão. Desde a 

colheita, armazenamento e transporte, decorrendo por feiras e/ou supermercados, 

chegando assim na mesa do consumidor final, conservando o alimento mais fresco, 

seus nutriente e sabor. 

Na etapa da logística possibilita reduzir avarias e absorção do impacto 

durante movimentos, diminuindo os danos a integridade do produto, otimizando a 

área de estocagem e transporte, acelera o empilhamento das unidades, circulação, 

segregação e estoque, reduzindo a utilização do maquinário e equipamentos.  Além 

disso, favorece a embalagem das frutas direto da fazenda (Figura 12), protegendo-

as de possíveis impactos nas próximas etapas de produção. 

 

Figura 12 - Produtores embalando embaixo da parreira de uva. 

 

Fonte: ECONOMIA SC. 
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No ponto de venda favorece uma exposição mais satisfatória do produto. 

Quanto à qualidade do alimento, no caso de frutas, permite o aumento do shelf-life, 

a menor perda de massa e conserva as vitaminas e umidade das frutas por um 

maior período. Isto é assegurado devido à propriedade de isolamento térmico do 

EPS, que protege a fruta em condições de frio e umidade semelhantes à câmara fria. 

O EPS é inerte e reciclável, ambientalmente amigável, não libera resíduos e fungos 

nos alimentos e permite maior higiene na operação conferindo segurança ao 

produto. 

Quanto mais rapidamente a Uva for resfriada, maior será sua vida de 

prateleira e menores as perdas durante sua comercialização. Desta maneira, a 

embalagem é composta por uma base com área de ventilação que possui duas 

funções essenciais, facilitar o escoamento do ar e acelerar o resfriamento, (Figura 

13). 

 

Figura 13 - Ventilação em embalagem de isopor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora,2018 

 

Em comparação com o papelão, o EPS não absorve água, portanto não corre 

o risco de amolecer sua base estrutural, o que evita a instabilidade da paletização e 

exposição das uvas a movimentos bruscos.  

Além disso, as bases das caixas encaixam entre si o que proporciona um 

empilhamento unificado e estável (Figura 14) facilitando a logística e reduzindo o 



47 

 

 

 

tempo de montagem, diferentemente da existente no mercado que necessita dessa 

etapa. 

 

Figura 14 - Paletização de embalagens de EPS. 

 

Fonte: Termotécnica, 2018. 

 

Frutos não podem ser armazenados ou enviados descompactados. Além de 

servir como um eficiente contentor em uma unidade de manuseio, uma embalagem 

com volume bem especificado também protege os frutos dos riscos de transporte e 

armazenamento. Uma embalagem que mantém o fruto limpo e higiênico promove 

vendas porque é atraente para os clientes. Para um bom desempenho na cadeia 

produtiva uma embalagem de apresentar características tais como: devem ser 

econômicas; o recipiente para transporte/remessa deve suportar a força de 

empilhamento; deve fornecer ventilação adequada para o produto, para evitar a 

respiração anaeróbica durante o armazenamento e transporte; superfície interior do 

pacote deve ter uma superfície lisa para evitar contusões do fruto (LADANYIA, 

2010).  
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O padrão de empilhamento (Figura 15) atende aos requisitos de paletização 

nacional e permite que as uvas cheguem ao consumidor final com mais qualidade. 

 

Figura 15 - Empilhamento das embalagens de EPS sem danificar as frutas. 

 

Fonte:Geopoly,2018. 

 

2.9 LEGISLAÇÕES RELATIVAS A EMBALAGENS PARA ALIMENTOS 

 

A ANVISA publicou diversas resoluções referente as embalagens para 

alimentos, seguem algumas delas: 

 Lei n. 9.832, de 14 de setembro de 1999: proíbe o uso industrial de 

embalagens metálicas soldadas com liga de chumbo e estanho para 

acondicionamento de gêneros alimentícios, exceto para produtos secos ou 

desidratados.  

 Resolução RDC n. 130, de 10 de maio de 2002: aprova o regulamento 

técnico “disposições gerais para embalagens e equipamentos celulósicos 

em contato com alimentos".  

Portaria n. 987, de 8 de dezembro de 1998: aprova o regulamento técnico 

para embalagens descartáveis de polietileno tereftalato - PET - 

multicamada destinadas ao acondicionamento de bebidas não alcoólicas 

carbonatadas.  

Portaria n. 28, de 18 de março de 1996: aprova o regulamento técnico sobre 

as embalagens e equipamentos metálicos em contato com alimentos.  
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Resolução RDC n. 17, de 17 de março de 2008: trata do regulamento 

técnico sobre “lista positiva de aditivos para materiais plásticos destinados 

à elaboração de embalagens e equipamentos em contato com alimentos”. 

Resolução RDC n. 20, de 22 de março de 2007: aprova o regulamento 

técnico sobre “disposições para embalagens, revestimentos, utensílios, 

tampas e equipamentos metálicos em contato com alimentos".  

Resolução n. 124, de 19 de junho de 2001: aprova o regulamento técnico 

sobre “preparados formadores de películas a base de polímeros e/ou 

resinas destinados ao revestimento de alimentos”.  

Resolução RDC n. 91, de 11 de maio de 2001: aprova o regulamento 

técnico sobre “critérios gerais e classificação de materiais para 

embalagens e equipamentos em contato com alimentos”.  

Resolução n. 105, de 19 de maio de 1999: aprova os regulamentos técnicos 

sobre “disposições gerais para embalagens e equipamentos plásticos em 

contato com alimentos”.   

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamentou, através da RDC n° 

17/2008 e a RDC n°. 56/2012, a quantidade máxima e o limite de migração 

específica (LME) de diversos aditivos e monômeros para embalagens plásticas e 

materiais de contato com alimentos dos produtos produzidos e comercializados no 

Brasil (ANVISA, 2008; ANVISA, 2012). 

Brasil, Estados Unidos e a Europa têm legislações de materiais e embalagens 

para contato com alimentos em vigor e estas  estabelecem que os materiais de 

embalagem “não devem ceder, nas condições previsíveis de uso, substâncias 

indesejáveis, tóxicas ou contaminantes, que representem um risco para a saúde do 

consumidor ou que possam modificar a composição dos alimentos ou suas 

características sensoriais” (BRASIL, 2001; PARLAMENTO EUROPEU, 2004; CODE 

OF FEDERAL REGULATIONS). 

Para a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization) (1984) 

uma ingestão diária tolerável (TDI) de estireno é de 7,7 μg/kg de massa corpórea. O 

valor foi estipulado após dois anos de estudo em água potável e foi derivado de um 
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NOAEL (Nível de Efeito Adverso Não Observado) de 7,7 mg/kg de massa 

corpórea/dia e da aplicação de um fator de incerteza de mil. 

As legislações de materiais para contato com alimentos permitem o uso do estireno 

como monômero base de polímeros usados em contato direto com alimentos. 

Quando o EPS é produzido de forma adequada, o residual do monômero no 

poliestireno é baixo e mantido sob controle em níveis seguros nos processos de 

polimerização (PLASTIVIDA,2017). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS 

No período de agosto a outubro de 2017, o presente estudo foi realizado, com 

a utilização de embalagens de poliestireno expandido – EPS - destinadas a 

acondicionar 6 kg de frutas. As embalagens foram cedidas pela empresa 

Termotécnica Ltda. Tais amostras são comerciais, cujo emprego para alimentos está 

associado ao contato a baixas temperaturas e a utilização para produtos com 

elevada sensibilidade a impactos. 

As embalagens de EPS possuem as seguintes características: resistência à 

troca térmica, leveza resistência à compressão,seguro a e fácil de manusear  (Figura 

16). 

 

Figura 16 - Embalagem de EPS. 

 

Fonte: a autora,2018. 

 

As frutas utilizadas no estudo para a avaliação da perda de massa -Uvas 

Benitaka– foram cedidas pelo grupo Polzin frutas, localizada em Joinville, cidade do 

norte do estado de Santa Catarina. 

          Com o objetivo de reduzir a manipulação da embalagem dos ensaios de 

migração dois modelos de embalagens menores foram produzidos: embalagem A 

com a dimensões: comprimento de 97 mm, largura de 82 mm, altura de 53 mm e 

espessura de 8 mm (Figura 17) e embalagem B com comprimento de 131 mm, 

largura de 104 mm, altura de59 mm e espessura de 8 mm. 



52 

 

Figura 17 - Embalagem A. 

 

Fonte: a autora,2018. 

 

Figura 18 - Embalagem B. 

 

Fonte: a autora, 2018. 

 

3.2 ENSAIO DE MIGRAÇÃO 

 

Os ensaios de migração simulam as condições que a embalagem e o 

alimento serão submetidos em função do tipo de alimento, tempo e temperatura de 

contato. O ideal seria que estes ensaios fossem feitos colocando-se a embalagem 

em contato com o alimento que se pretende embalar. Entretanto, isto se torna 

impraticável, uma vez que a concentração de migrantes é normalmente baixa e a 

complexidade química da maioria dos alimentos iria interferir em sua dosagem. 

Devido a esta impossibilidade, a legislação nacional assim como as legislações de 

vários países, estabelece o uso de solventes simulantes que tentam reproduzir o pH, 

o teor de gordura e eventual graduação alcoólica dos alimentos (MURATA, 

2005;2011). A Resolução RDC nº 91, de 11 de maio de 2001, define “Simulante é 
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um produto que imita o comportamento de um grupo de alimentos que tem 

características semelhantes” (ANVISA, 2001).  

Os alimentos possuem composição química complexa, diferentemente dos 

simulantes que apresentam uma composição química simples. Além dessa 

vantagem, os mesmos apresentam quantidades menores de interferentes e a 

extração do estireno em simulantes é mais simples do que se utilizado o alimento 

como um todo.  

A ANVISA recomenda que para a realização do ensaio de migração para 

embalagens plásticas a área superficial total de contato com o simulante de alimento 

seja em torno de 600 cm2. E a relação entre área da amostra a ser exposta à 

migração e o volume do simulante o valor deve ser entre 0,5 a 2,0 cm2 ml-1 

(ANVISA, 2010). A área superficial total de contato nas embalagens disponíveis para 

a realização do estudo foi inferior a 600 cm2.  

Embora a ANVISA não apresente uma  recomendação de simulante à ser 

utilizado para a  análise de frutas, vegetais e legumes frescos,  selecionou-se a água 

destilada como simulante,  em virtude da sua disponibilidade e em virtude da 

concentração de água na uva ser consideravelmente alta (cerca de 81% de água).  

Para que o estudo seja válido procurou-se adaptar o procedimento do 

método recomendado pela ANVISA nas condições reais possíveis. As embalagens 

utilizadas são primárias e com isso o produto entra em contato direto com todas as 

paredes da caixa. Desta forma o ensaio de migração foi conduzido da seguinte 

forma: as embalagens foram preenchidas com quantidades de água destilada 

suficiente para preencher todo o espaço interno da caixa. Adicionou-se água 

destilada no espaço interno da caixa sendo para a embalagem A 250 ml e a 

embalagem B 500 ml, suficiente para preencher todo o espaço interno da caixa. 

              Com o intuito de garantir a precisão dos resultados os ensaios foram 

realizados em triplicatas. As condições dos ensaios estabelecidos para ambas as 

caixas foram as seguintes: 
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Tabela 2 - Tabela de temperatura e condições de ensaios estabelecidos para as 
embalagens A e B. 

Temperatura Ambiente durante 1 hora ( Tº amb -1h) 

Temperatura de 40 °C durante 1 hora (T 40 ºC – 1h) 

Temperatura de 60 °C durante 1 hora (T 60 °C – 1h) 

Temperatura de 80 °C durante 1 hora (T 80 °C – 1h) 

Temperatura de 90 °C durante 1 hora (T 90 ºC – 1h) 

Temperatura Ambiente durante 10 dias (Tamb – 10 D) 

Temperatura Ambiente durante 14 dias (Tamb – 14 D) 

Fonte: a autora,2018. 

 

Com o objetivo de garantir que o simulante, água destilada, não estava com 

nenhum interferente ou contaminado com estireno um ensaio somente com o 

simulante foi realizado. 

 

3.2.1 Processos de Extração 

 

Decorrido o tempo de exposição da água destilada para a migração, o 

processo de extração é iniciado. No presente estudo optou-se por realizar a extração 

do tipo líquido – líquido. Este tipo de processo é uma técnica básica, que tem como 

principal objetivo a extração de uma substância de uma fase líquida em outra fase 

líquida. É realizado através de um funil de separação. O solvente utilizado para a 

extração do estireno foi o clorofórmio. 

Consiste em um líquido incolor e volátil que permite a dispersão do estireno 

em seu meio. No esquema abaixo está representado o procedimento básico para a 

extração do estireno através do solvente Clorofórmio PA FMAIA. A letra A 

representa a água, a letra B representa o estireno e a Letra C o solvente, 

Clorofórmio, conforme pode-se observar na Figura 19. 
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Figura 19 - Esquema para extração do estireno. 

 

Fonte: a autora, 2018. 

 

3.2.2 Cromatografia Gasosa 

 

A cromatografia gasosa consiste em um método de separação onde 

componentes em estado gasoso ou vaporizados são injetados numa coluna 

composta de uma fase estacionária, líquida ou sólida, e uma fase móvel gasosa. A 

amostra injetada é arrastada através da coluna pela fase móvel e o tempo 

necessário para atravessar a coluna depende da afinidade entre os componentes da 

amostra e com as fases estacionárias e móveis. Substâncias diferentes podem 

diferir na apresentação de afinidades, onde os tempos em que permanecerão retidas 

na coluna são diferentes. O tempo de retenção pode, então, ser utilizado para a 

identificação de diversos compostos. Os componentes podem ser detectados por 

uma série de técnicas, assim que emergem sucessivamente da coluna 

cromatográfica. Do sinal do detector são coletadas informações acerca do número, 

natureza e quantidades dos componentes presentes.  

Na análise de polímeros, a cromatografia gasosa tem sido usada na 

determinação de componentes gasosos dentro de estruturas poliméricas, tais como 

resíduos de monômeros (notavelmente estireno, acrilonitrila, cloreto de vinila), 

substâncias vaporizadas de aditivos (GONÇALVES, 2003). 
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 Foram realizados estudos preliminares para estabelecer as condições de 

operação do equipamento tais como diferentes programações de temperaturas, 

pressões, tempo de análise dentre outros, utilizando soluções padrão de estireno e 

xilol, com base no método de determinação de monômero de estireno residual 

(ANVISA, 2010). 

No que tange ao preparo dos padrões para as curvas de calibração foram 

preparadas seis soluções – padrão com diferentes concentrações de estireno e 

clorofórmio. Como padrão interno adicionou-se uma quantidade fixa de 56 µg de 

Xilol a cada padrão. As soluções e concentrações de estireno em cada padrão são 

mostradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Soluções e concentrações de estireno por padrão 

Pad

rão 
Massa de Estireno 

(µg) 

Concentração de Estireno 

(%) 

1 0 0 

2 0,5 0,001 

3 2 0,004 

4 7 0,014 

5 10 0,02 

6 15 0,03 

Fonte: a autora, (2018). 

 

3.2.3 Injeção das amostras 

 

As injeções das soluções-padrão para a construção das curvas de 

calibração foram feitas por um mesmo analista.  
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3.2.4 Condições cromatográficas 

 

As análises cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo modelo 

Trace GC 2000 Series. A temperatura do injetor e do detector foi mantida entre 230 

e 240 °C respectivamente, e a programação do forno foi de 130 °C. O gás 

carregador utilizado foi o hidrogênio. Com o auxílio de uma micro seringa o volume 

de injeção foi de 0,4 µL. O tempo de análise estabelecido foi de 12 min.  

 

3.2.5 Curvas de Calibração 

 

Os cromatogramas obtidos foram integrados e as curvas de calibração foram 

feitas utilizando-se as áreas dos picos. 

A linearidade dos dados foi determinada a partir dos dados referentes à curva de 

calibração que são apresentados na Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Resultado das injeções das soluções padrão 

Padrão Razão Estireno/Xilol Concentração (%) 

1 0,00000 0,00000 

2 0,02545 0,00100 

3 0,05466 0,00400 

4 0,17079 0,01400 

5 0,21749 0,02000 

6 0,33133 0,03000 

Fonte: a autora, (2018). 

 

A curva de calibração foi obtida empregando-se um ajuste linear da 

concentração do estireno versus a área dos respectivos sinais. O valor do 
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coeficiente de correlação (R2) foi de 0,9938, o que indica uma correlação linear 

significativa entre os dados. A equação obtida foi de y= 0, 0891*x (Figura 23).  

 

Figura 20 – Concentração do Estireno pela razão da área do estireno/xilol 

Fonte: a autora, (2018). 

 

3.3 PERDA DE MASSA DAS UVAS 

 

As uvas Benitakas empregadas na realização do teste foram obtidas no 

Distribuidor de Frutas Polzin, localizada no bairro Pirabeiraba, na Cidade de 

Joinville/SC. A fim de simular as condições reais de armazenamento das uvas, as 

mesmas serão acondicionadas nas embalagens de EPS e Papelão dentro da 

câmara de resfriamento do distribuidor citado. 

As medições serão efetuadas individualmente em 3 cachos de cada 

embalagem, que estarão identificados com lacres numerados, tendo sido realizadas 

as pesagens antes e após o processo na balança digital de bancada 10 Kg marca 

Digitron. A perda de massa será expressa em percentagem, considerando-se as 

diferenças entre as massas iniciais de cada cacho em 5 embalagens de EPS e 5 

embalagens de papelão durante 15 dias de armazenamento. 
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3.3.1 Análise Estatística da Perda de Massa das Uvas 

 

Os resultados das análises de perda de massa são as médias dos resultados 

de cada análise com os respectivos desvios padrão (s), calculados pela Equação do 

Desvio Padrão apresentado abaixo: 

 

 
2

1

1

1

N

i

i

s x x
n 

 
   

 
                                                                                          (1) 

 

Onde: 

s = desvio – padrão 

 = média aritmética da série 

n = tamanho da população 

xi = dado da série 

 

 

As diferenças entre as médias dos resultados das análises foram avaliadas 

estatisticamente por Análise de Variância (ANOVA), aplicando-se o Teste de 

Tukeycom significância de 5% de probabilidade, com o auxílio do software Minitab® 

16.0. 

 

3.4 INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NA DECISÃO DE COMPRA DE UVAS 

 

Consideramos que temos uma população de 401 mil habitantes na cidade de 

Joinville entre 15 e 84 anos conforme censo de 2010 (IBGE, 2018) sendo que 

estimando a população consumidora de uvas realizou-se o cálculo do número 

pessoas a ser entrevistado buscando  identificar qual o percentual dessa população 

prefere as uvas embaladas nas embalagens de EPS, com uma margem 5% de erro 

e uma taxa de 95% de confiança. 

Levando em conta que não se tem uma informação prévia sobre qual é a 

percentual de pessoas que preferem uvas acondicionadas em conservadoras de 

EPS do que as acondicionadas nas caixas de papelão estimou-se p= 50%, conforme 

a Equação 1. 
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Equação 1.   n =   N.Z².p .(1-p)____ 

                             (N-1).e²+ Z².p.(1-p) 

 
Onde: 
n - amostra calculada 
N - população 
Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral 

 

Dessa forma, a quantidade de questionários necessários aplicados são 384. 

O resultado representará o perfil do consumidor da cidade de Joinville influenciado 

pela embalagem na decisão de compra.  

Para essa pesquisa de campo a escolha da metodologia quantitativa se 

mostra adequada, pois propicia a possibilidade de estudar uma população através 

de um número de amostras pré-estabelecidas aplicando um questionário aos 

consumidores do supermercado.  

A utilização de um questionário para a coleta de dados permitiu a 

formalização de uma série de perguntas persistentes que tem por objetivo obter 

informações sobre a tendência de escolha dos consumidores na compra de uvas no 

ponto de venda.  

O questionário utilizado é composto com 4 perguntas estruturadas sendo a 

respostas com alternativas de múltipla escolha (Figura 24). 

 

Figura 21- Questionário influência da embalagem 

 

Fonte: a autora, (2018). 
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As uvas foram dispostas em embalagens de EPS e Papelão e colocadas uma 

ao lado da outra sendo utilizado o mesmo valor de venda para uva e a mesma 

variedade. Essa condição é essencial para que nenhuma outra variável interfira na 

decisão de compra do consumidor além da embalagem. Na Figura 25 observa-se as 

diferentes formas de apresentação de uvas para consumidores. 

 

Figura 22 - Uvas Benitaka no supermercado 

 
Fonte: a autora, (2018). 

 

Ao estudar a fundo a importância de forma e cor nos produtos, será possível 

entender como projetar buscando atingir o grupo de usuários que se busca, além de 

tentar fazer com que as experiências sejam positivas e adequadas ao que as marcas 

procuraram atingir. Assim o designer conseguirá compreender os indivíduos que 

entrarão em contato com o que ele projeta através do produto final, o que o ajudará 

a projetar de forma mais empática e focada no usuário. Quanto maior o 

conhecimento sobre a experiência do consumidor, mas se poderá projetar através 

do entendimento, o que fará com que as pessoas se sintam compreendidas, com 

suas necessidades supridas, e consequentemente, aumentem o consumo (ROSA, 

2017, p.15). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ENSAIO DE MIGRAÇÃO 

 

Na Figura 20 abaixo é mostrado o cromatograma obtido a partir da injeção 

de um dos padrões. Os sinais com tempos de retenção de 4,6 e 7,5 min. referem-se 

ao xilol (padrão interno) e ao estireno, respectivamente. 

É possível observar nas figuras abaixo que a resolução obtida permitiu a 

separação completa dos dois componentes, não havendo sobreposição dos picos 

cromatográficos, vide gráficos das figuras 20, 21 e 22.  

 

Figura 23 - Cromatograma do ensaio do xilol e estireno 

 

Fonte: a autora (2018) 

 

Figura 24 - Cromatogramada curva do Xilol 

Fonte: a autora, (2018). 
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Figura 25 - Cromatogramada curva do Estireno 

Fonte: a autora, (2018). 

 

Conforme a Resolução n° 56, de 16de novembro de2012, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe e controla a regulamentação 

de materiais plásticos empregados na elaboração de embalagens e equipamento 

destinados ao contato com alimentos e bebidas, o limite de composição (LC) 

estabelecido para o estireno é sem restrição. Dessa forma, o limite de migração para 

o estireno é o mesmo estabelecido para a migração total na legislação: 50 mg/kg de 

simulante ou alimento.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece para garrafas plásticas 

de Politereftalato de estireno (PET) um limite máximo de 20 µg/L para migração de 

estireno nesse tipo de embalagens (WHO, 2004 apud AHMAD et al.,2007). O Food 

and Drug Administration exige que o nível de monômero de estireno residual em 

produtos básicos de polímeros destinados a alimentos não deve ser superior a 0,5 % 

(FDA, 2004). 

 De acordo com um estudo realizado por Mata (1999), avaliou-se a 

associação entre a sintomatologia neurotóxica e a exposição ao estireno de 

quarenta e oito trabalhadores. Os sintomas apresentados por esses trabalhadores 

expostos ao estireno foram: problemática da promoção/educação para a saúde; 

sintomas de depressão; alterações na atenção; ansiedade e alteração da memória.     

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos no ensaio de migração de 

estireno (µg/l) em embalagem para acondicionamento de frutas, com simulante água 

destilada. 
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Tabela 5 - Analises de migração de estireno (µg/l) em embalagem para acondicionamento 
de frutas, com simulante água destilada. 

 AMB 

(1h) 

µg/L 

40⁰C 

(1h) 

µg/L 

60⁰C 

(1h) 

µg/L 

80⁰C 

(1h) 

µg/L 

90⁰C 

(1h) 

µg/L 

10 DIAS 

(AMB) 

µg/L 

14 DIAS 

(AMB) 

µg/L 

CaixaA 0,65 0,71 0,97 1,14 1,46 0,98 1,06 

Caixa B 0,47 0,65 0,86 1,0 1,37 0,77 1,07 

Média 0,56 ±0,127 0,68±0,042 0,915 ±0,078 1,07±0,099 1,415 ±0,064 0,875±0,148 1,065 ±0,007 

Fonte: a autora, (2018). 

 

Os resultados encontrados se comparados com o máximo permitido para 

embalagens plásticas pela Organização Mundial da Saúde estão abaixo do limite 

que é de 20 µg/L. O maior valor encontrado para ambos aconteceu quando as 

embalagens foram submetidas a uma temperatura de 90°C, para embalagem de 

alimentos o valor encontrado foi de 1,46 µg/L e 1,37 µg/L. Ante tais dados, o que se 

percebe é que não houve muita diferença da migração entre as embalagens e que a 

quantidade que migrou pode-se ser considerada baixa.  

Quanto maior o tempo de contato, maior é o potencial de migração; assim 

materiais especificados para longo tempo de estocagem (p.ex. durante a vida útil de 

um alimento) devem ser submetidos a ensaios que simulem a migração durante a 

estocagem prolongada, o que normalmente é obtido em um ensaio com 10 dias de 

contato entre o artigo e o simulante. Esse potencial de migração é maior do que o 

estimado para um contato breve (p.ex. de materiais descartáveis para consumo 

imediato de alimentos e bebidas, ou mesmo embalagens para pratos prontos (box to 

go) (PLASTIVIDA, 2017). 

O processo de difusão entre a embalagem de alimentos e o simulante água 

ocorre até que um estado de equilíbrio do monômero residual seja atingindo. A 

migração do estireno para o simulante pode ser facilitada caso haja a  alteração na 

estrutura do polímero, ou seja, quando exista a presença de monômero residual. 

Monômeros e oligômeros residuais são moléculas quimicamente ativas que podem 

representar riscos à saúde humana, particularmente durante a exposição crônica, 

através do consumo destes. A estrutura química e a massa molar do migrante 

também estão relacionadas com o poder de migração, pois interferem na 

capacidade de difusão pelo polímero até chegar ao alimento (Rosa, 2008). 
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Os resultados do estudo realizado por Khaksar e Ghazi-Khansari (2009) 

indicaram que a migração de monômero de estireno de copos de poliestireno para 

bebidas quentes quando a temperatura aumenta é considerável. O mesmo efeito foi 

obtido em nosso estudo, indicando que a temperatura é um fator de suma 

importância para a análise de migração do monômero de estireno. Contudo o fato de 

as caixas para armazenagem de frutas não serem submetidas a temperaturas 

elevadas (acima de 40 ºC) os efeitos da temperatura podem ser desconsiderados, 

apontando assim sua segurança quanto a agilização para acondicionamento de 

frutas sem incorporação do monômero ao alimento. 

O processo de extração foi uma das dificuldades encontradas e que 

possivelmente por esse motivo os resultados da migração nas embalagens de 

alimentos B foi menor do que as embalagens de alimentos A. O grande volume de 

água e a manipulação excessiva possivelmente uma pequena quantidade de 

estireno pode ter volatilizado, sendo as causas principais para a migração de mais 

estireno em embalagens menores. Uma alternativa para o preparo da amostra 

(concentração do estireno) é a microextração com gota única (SDME do inglês, 

Single-dropmicroextraction). É uma técnica de microextração em fase líquida, com a 

vantagem de fácil manuseio e quase livre da presença de solvente, além do baixo 

consumo de tempo. A técnica consiste basicamente na extração dos componentes 

voláteis que estão imersos em uma amostra aquosa e são extraídos por um solvente 

orgânico através de uma micro-gota. Suspensa na ponta da agulha de uma seringa, 

a micro-gota (solvente imiscível em água) é imersa na amostra aquosa. Dessa 

forma, os componentes que se deseja extrair migram para a micro – gota, pois a 

mesma é imiscível em água (HANSSON et al., 2006; Xuet al., 2007; REZAEEet al., 

2010). Observa-se que o aumento da migração ocorreu a partir do aumento da 

temperatura. Esse mesmo comportamento foi encontrado por Ahmad et al. (2007), 

na Arábia Saudita, onde por meio da técnica de espectroscopia de massa estudou a 

migração de estireno e outros componentes a partir garrafas plásticas de água e de 

copos de PS. A simulação de migração para os copos de PS foi realizada para 

quatro diferentes temperaturas (50 °C, 70 °C, 90 °C, 100 °C) com o mesmo tempo 

(60 min.).Nas condições experimentais para as temperaturas analisadas as que 



66 

 

apresentaram migração foram 70 °C, 90 °C e 100 °C sendo respectivamente as 

migrações encontradas de 1,16 µg/L, 9,35 µg/L e 17,37 µg/L. Outra forma que a 

migração do estireno pode ocorrer consiste quando componentes de alguns 

alimentos penetram nos espaços vazios entre as moléculas da embalagem. Nesse 

caso a difusão é maior em virtude da velocidade da migração até que um equilíbrio 

seja alcançado. Lickly et al. (1995) utilizaram as técnicas de CG-MS e HPLC para 

determinar a migração de estireno presente em artigos de espuma de poliestireno 

(copos e pratos) para simulantes de alimentos. Para copos de PS os pesquisadores 

escolheram copos utilizados para café e chás. As simulações feitas foram: 48 e 65°C 

durante 1, 4 e 10 dias.  

O perfil de migração encontrado nesse estudo foi que quanto mais tempo e 

maior a temperatura o simulante ficou submetido maior foi a migração. Esse 

comportamento pode ser visualizado nos gráficos abaixo (Figura 26 e Figura 27). 

 

Figura 26 - Curva migração estireno alternando a temperatura de ambiente até 90 ºC 
durante 1 hora. 

 
Fonte: a autora, (2018). 
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Figura 27 - Curva migração estireno alternando em temperatura de ambiente durante 10 e 
14 dias 

 

Fonte: a autora, (2018). 

 

Da mesma forma para as embalagens de alimentos A e B o perfil de 

migração demonstrou que quanto maior o tempo acondicionado maior a migração. 

Isso se torna preocupante uma vez que geralmente essas embalagens 

acondicionam os mais variados produtos por longos períodos. A utilização de caixas 

de alimentos de EPS como embalagem primária para alguns alimentos é fato 

recente. Até a presente data, não tem sido relatado na literatura brasileira dados de 

estudos da migração de estireno a partir de embalagens de alimentos de EPS em 

simulantes de alimentos.  

 

4.2 PERDA DE MASSA DAS UVAS 

 

É importante ressaltar que inicialmente as uvas assim que colhidas foram 

acondicionadas em embalagens de papelão e destinadas ao distribuidor. Os cachos 

de uvas foram dispostos e identificados individualmente nas embalagens conforme a 

Figura 25. Em cada embalagem 3 cachos de uvas escolhidos aleatoriamente do 

estoque do Polzin Frutas foram transportados para as embalagens testes.  
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Figura 28 - Disposição das embalagens na câmara fria – Polzin Frutas 

 
Fonte: a autora, (2018). 

 

Na Tabela 6 e Tabela 7 são apresentadas as percentagens de perda de 

massa dos cachos de uva Benitaka nas embalagens de Papelão e EPS 

respectivamente. As frutas ficaram armazenadas durante 15 dias, com temperatura 

de 3 ± 1ºCe umidade relativa (UR) de95 ± 3 %. 

 

Tabela 6 - Análise Estatística da Perda de Massa de Cachos de Uvas Armazenados na 
Embalagem de Papelão, após 15 dias de armazenamento, com temperatura de 3 ± 1ºC   e 
UR de 95 ± 3 %. Fonte: a autora 

% Perda Massa 
Embalagem 

1 

Embalagem 

2 

Embalagem 

3 

Embalagem 

4 

Embalagem 

5 

Cacho 1 6,0   4,7 3,6 4,6 4,2 

Cacho 2 3,2  4,6 4,4 3,8 3,7 

Cacho 3 5,9  4,7 4,8 4,7 3,7 

Média 5,0 ± 1,6a 4,7 ± 0,1 a 4,3 ± 0,6 a 4,4 ± 0,5 a 3,9 ± 0,3 a 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 
0,05). 
Fonte: a autora (2018) 
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Tabela 7 - Tabela 8- Análise Estatística da Perda de Massa Cachos de Uvas Armazenados 
na Embalagem de EPS, após 15 dias de armazenamento, com temperatura de 3 ± 1ºC   e 
UR de 95 ± 3 %. Fonte: a Autora 

% Perda 

Massa 

Embalagem 

1 

Embalagem 

2 

Embalagem 

3 

Embalagem 

4 

Embalagem 

5 

Cacho 1 6,7 6,2 3,5 1,1 6,3 

Cacho 2 4,6 1,9 3,3 4,4 4,5 

Cacho 3 3,1 2,6 2,1 1,6 4,6 

Média 4,8 ± 1,8 a 3,6 ± 2,3 a 3,0 ± 0,7 a 2,4 ± 1,8 a 5,1 ± 1,0 a 

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

Fonte: a autora (2018) 

 

Depois de 15 dias observa-se que a menor perda de massa das Uvas 

Benitaka ocorreu nas embalagens de EPS com uma média de 3,7%. Para as 

embalagens de papelão a perda é de 4,4%.  

Pelos valores das Tabelas 6 e 7 é possível observar que os resultados das 

médias das análises são estatisticamente iguais entre si, tanto para os diferentes 

tipos de embalagens quanto para o mesmo tipo de embalagem. Tais resultados 

demonstram que a embalagem de EPS é tão eficiente quanto a embalagem de 

papelão. 

Uma possível explicação não ter ocorrido uma diferença significativa está 

associado ao fato de que as uvas utilizadas nos testes, já haviam sido colhidas e 

estavam há aproximadamente 4 meses em câmara fria e posteriormente foram 

transportadas aproximadamente 1200 Km até o local onde foram coletadas para a 

realização desse estudo. O pico da perda de massa ocorre preferencialmente nas 

primeiras semanas após a colheita da uva. 

Cabe ressaltar que os estudos já realizados nessa área não avaliam 

estatisticamente os dados, utilizando apenas as médias das perdas de massa. Ao 

compararmos os resultados obtidos neste trabalho com os já existentes naliteratura 

onde é considerado apenas a média de perda de massa os valores obtidosforam 

maior para o papelão (4,4%) do que o EPS (3,7 %). 

Pelos trabalhos citados abaixo a diferença da perda de massa da uva 

acondicionadas em materiais diferentes é dentro de uma faixa de 0,4 até 0,7 %, 
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sendo que no trabalho realizado a diferença encontrada entre a média obtida entre o 

papelão e o EPS foi de 0,7 %. Dentro desse contexto a embalagem de EPS avaliada 

se comportou de forma mais eficiente do que a de Papelão em relação a perda de 

massa.  

Thompson (2001) encontrou a percentual de perda de massa para 

embalagem de papelão 1,1 % e de EPS 0,4 % para uvas Thompson Seedless 

acondicionado em resfriamento de ar forçado durante duas semanas. Para uvas 

Calmeria a menor perda de massa aconteceu na embalagem de EPS também, 

sendo que para esse teste as condições de armazenamento foram às mesmas que a 

uva Thompson Seedless. As perdas de massa nas embalagens de EPS ficaram em 

0,3 % e nas acondicionadas em embalagens de papelão em 0,7 %. Conforme 

Thompson (2001), a baixa perda de umidade das uvas acondicionadas nas 

conservadoras de EPS é um diferencial de qualidade que o consumidor percebe, 

assim, não recebe uvas com o engaço desidratados e bagos de uvas murchas.  

Em outro estudo, a influência do tempo para o resfriamento após a colheita 

sobre a perda de água em uvas Flame Seedless foi avaliada durante 8 horas sendo 

que  na embalagem de papelão a perda foi de 1,38 % e de EPS 0,81 % (CRISOTO, 

1994).  

Conforme estudo realizado pela Universidade da Califórnia comparando 

embalagens de papelão e EPS, utilizando uvas, constatou-se que nas de papelão a 

perda de massa no resfriamento forçado durante duas semanas foi de 1,1 % e nas 

de EPS apenas 0,4 %. Estudos realizados pela Korean FoodResearchInstitute 

comprovou que as uvas acondicionadas na embalagem de EPS mantêm 40% mais 

Vitamina C se comparadas com as de papelão.  

Além disso, as bases das caixas encaixam entre si o que proporciona um 

empilhamento unificado e estável, facilitando a logística e reduzindo o tempo de 

montagem, diferentemente da existente no mercado que necessita dessa etapa. O 

padrão de empilhamento atende aos requisitos de paletização nacional e permite 

que as uvas cheguem ao consumidor final com mais qualidade. O papelão é um 

material higroscópico que possui a tendência de absorver a água do meio, desta 

forma, o mesmo tem a capacidade de reter a umidade presente na fruta, o que 

causa perda de massa e ressecamento.  
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A colheita de frutos e hortaliças interrompe o suprimento de água para os mesmos, 

assim a perda de água por transpiração leva ao murchamento e enrugamento dos 

mesmos, causando grandes perdas quantitativas e qualitativas. A excessiva perda 

de água, de frutos e hortaliças são sintomas inicias de degradação, que podem 

surgir em poucas horas ou dias, em virtude do produto e das condições de 

temperatura e umidade as quais são submetidos (SOUSA E SILVAet al., 2008). 

 

4.3 INFLUÊNCIA DA EMBALAGEM NA DECISÃO DE COMPRA 

 

A partir dos dados coletados na pesquisa de campo, com um questionário 

referente à agregação de valor à uva nas caixas de EPS avaliou-se a interação entre 

indivíduos e produtos ocorrem a partir das características internas e externas que 

envolvem esse encontro.  

Com base nas 384 respostas de consumidores ao questionário aplicado em 

dias distintos no Supermercado Giassi da cidade Joinville, durante a exposição das 

embalagens no setor do Hortifruti, forma elaborados tabelas com os dados de maior 

representatividade. Pode-se observar na Figura 29 um indicativo do perfil de 

consumidores entrevistados. 

 

Figura 29 - Percentual de participantes, por sexo. Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Fonte: a autora (2018) 
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Dos 384 consumidores entrevistados 39 % eram do sexo masculino e 61 % 

do sexo feminino. Durante os dias que ocorreram as entrevistas, notou-se a 

presença maior do público feminino no horário das abordagens que ocorria quase 

que frequentemente das 09:00 – 11:00 am e das 14:00 – 16:00 pm.  

Essa maior presença do público feminino no setor de Frutas, Legumes e 

Verduras no supermercado nos sinaliza que ao ser desenvolvida uma embalagem 

para esse tipo de alimentos deve-se voltar para as características visuais que mais 

se destacam para o público feminino, visto que, é o principal comprador.  

A primeira abordagem realizada é de qual embalagem o consumidor 

escolheria a uva para consumir. Como podemos visualizar no gráfico abaixo 60,93 % 

dos entrevistados preferem à uva embalada na conservadora de EPS e 38,02 % a 

embalagem de papelão. Para um menor número de consumidores sendo de 1,04 % 

é indiferente à embalagem na hora da compra, note figura 30: 

 

Figura 30 - Distribuição embalagem escolhida, entre o público feminino e masculino. 

 

Fonte: a autora (2018) 

 

A embalagem de EPS foi a que teve o maior percentual de escolha pelos dois 

públicos, com 40,1% do público feminino e quase 21 % do público masculino, para 

este último houve a diferença de somente 3 % entre aqueles que preferem EPS e 

Papelão, ou seja, ambos os públicos masculino e feminino entendem que a 

embalagem Eps é a ideal, chamando maior atenção. Sem esquecer que o público 
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feminino tem maior interesse na embalagem como fator de compra, além de ser o 

maior público no supermercado, como anteriormente mencionado. 

Isso ressalta ainda mais a necessidade de a empresa produzir embalagens 

que chamem a atenção do público feminino, já que é um fator decisivo para a 

compra. 

Sendo assim, identificar quais os fatores que influenciam na compra da uva 

foi a segunda abordagem realizada. Os consumidores tiveram como alternativas a 

embalagem, qualidade da uva e outros, e os dados são apresentados na figura 31: 

 

Figura 31 - Fatores que influenciaram, o público feminino e masculino, na escolha do 
produto. 

 
Fonte: a autora (2018) 

 

A escolha foi influenciada pela qualidade da uva por mais de 80 % dos 

públicos, e a embalagem influenciou aproximadamente 5 % o público masculino e 6 

% o público feminino. 

Em maior parte, a qualidade da uva é o fator que majoritariamente influencia a 

compra, num percentual de 80 %. Portanto, a empresa não deve se preocupar 

apenas com embalagem ou com qualidade, mas associar estes dois fatores. 

Um exemplo bastante claro é o das maçãs Turma da Monica, as quais 

anteriormente não tinham grande valor agregado, mas que a partir de uma 
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embalagem chamativa e de apelo infantil passaram a ganhar destaque nas 

prateleiras. Tais maçãs de tamanho menor anteriormente sequer eram vendidas. A 

alteração no foco do consumidor, passando a dar maior atenção ao público infantil 

foi determinante ao aumento da saída deste produto. Inclusive sendo esse modelo 

repetido pelas maçãs galinha pintadinha, looney tunes, entre outros.  

Um outro exemplo mais recente é o das frutas em copos e embalagens 

diferenciadas. Voltado a um público que precisa de maior praticidade e dinamismo, 

embalagens em copos ou mesmo com quantidades predeterminadas atendem a 

consumidores unitários que muitas vezes fazem o consumo da fruta para transporte 

no dia a dia, como trabalho, academia, etc.  

De acordo com pesquisas realizadas por Caddah (2008, p.17) em várias 

ocasiões os consumidores “estão com pressa, ou vão com alguns produtos já em 

mente para comprar”, sendo facilmente entendido “que se uma empresa quer vender 

seu produto, a embalagem tem que chamar a atenção, além disso, ser clara e 

objetiva”.  

Sendo assim, Mestriner (2002, p. 18) afirma que dentre as características que 

a embalagem e carece estão: “chamar a atenção; transmitir a informação básica 

para a compreensão do que está sendo oferecido; ressaltar os atributos 

complementares do produto; agregar valor ao produto.” Assim sendo, os resultados 

apontam que serão necessários maiores esforços para conseguir que os 

consumidores percebam tais benefícios nas uvas acondicionadas em embalagens 

de EPS, conforme pode-se analisar na Figura 32: 
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Figura 32 - Distribuição das características das embalagens, que podem influenciar a 
tomada de decisão dos consumidores. 

 
Fonte: a autora (2018) 

 

Quando avaliamos as respostas que envolvem as características que 

chamam atenção do público feminino, se destaca o tipo de material usado, com 

aproximados 29 % das respostas, enquanto que design, cor e formado, chamam a 

atenção de 11,2 %, 12,5 % e 7,8 %, respectivamente. O público masculino fica 

dividido entre o tipo de material e a cor usada, com 13 % e 15,4 %, respectivamente.  

Foram analisados, portanto, quatro fatores: material, design, cor e formato e 

novamente se destacou como determinante o material da embalagem, 

representando 44,9 % valor bastante superior aos demais fatores. 

          Entre os 4 fatores da embalagem que foram analisados no questionário, como 

possíveis influenciadores na opção de compra o tipo de material da embalagem 

representou 44,9 %, mostrando-se muito superior ao demais. O segundo fator que 

teve maior influência na opção de compra foi a cor da embalagem com 25,5 %, em 

terceiro lugar o design com 16,7 %, e o fator de menor influência na escolha dos 

consumidores que responderam ao questionário foi o formato da embalagem, num 

total de 12,7 % das respostas, vide Figura 33. 
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Figura 33 - Influência da embalagem na intenção de compra  conforme o público feminino e 
masculino. 

 
Fonte: a autora (2018) 

 

Ao analisarmos as respostas quanto à questão se já foi influenciado alguma 

vez pela embalagem de um produto, a maioria, 58 %, respondeu que não, enquanto 

42 % admitem já terem sido influenciados pela embalagem na hora da compra de 

um produto, estes em sua grande maioria do público feminino.  

Ainda podemos obter a informação de que os homens são menos 

influenciados pelas embalagens, visto que dos 58 % que foram influenciados, 24 % 

eram do sexo masculino e 34 % do sexo feminino.  

Desta forma, constatou-se que os elementos de qualidade da uva são fundamentais, 

sua aparência, cheiro, cor e aspectos são determinantes para a compra. 

Porém, como se pode observar, a embalagem também influencia a compra, 

em maior parte influenciando o público feminino, de forma que agregar à qualidade 

aspectos agradáveis da embalagem EPS voltado principalmente ao público feminino 

seria favorável a um maior número de vendas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se através dos ensaios de migração de estireno que as embalagens 

de EPS são seguras do ponto de vista toxico, pois os valores encontrados se 

comparados com o máximo permitido para embalagens plásticas pela Organização 

Mundial da Saúde estão abaixo do máximo que é de 20 µg/L. Ainda podemos 

concluir que ocorre menor perda de massa das Uvas Benitaka nas embalagens de 

EPS e que 60,93 % dos entrevistados preferem à uva embalada na conservadora de 

EPS. 

São muitas as soluções que a embalagem pode trazer e com objetivos de 

reduzir perdas e desperdícios de produtos. Como exposto no presente trabalho, 

materiais de embalagens combinados com tecnologias de acondicionamento ajudam 

a estender o prazo de vida dos produtos e evitar perda de massa nos pontos de 

venda. Esta solução pode trazer ganhos no processo logístico de distribuição, no de 

venda, e mesmo junto ao consumidor, para que ele tenha mais tempo para consumir 

esse produto e não o perder. A embalagem ainda tem o potencial de personalizar 

uma marca, o que pode criar uma fidelidade junto ao consumidor, uma identificação.  

Assim podemos consideram que a utilização da embalagem de EPS é uma 

excelente alternativa para o setor hortifrutigranjeiro fazer uso de embalagens 

paletizáveis, modulares, adequadas para diferentes produtos, limpas, baratas, e 

retornáveis, com a possibilidade de desinfecção garantida e desta maneira nos 

conectarmos com as necessidades das pessoas, oferecendo conveniência, 

segurança alimentar, oferecendo saudaudabilidade, mais opções, e principalmente o 

atendimento das suas necessidades de toda cadeia produtiva. 

O estudo inovou ao gerar dados e informações sobre embalagens de EPS 

fabricadas no Brasil. Acredita-se que tais resultados possam contribuir em trabalhos 

futuros tanto na elaboração de uma legislação específica a respeito, bem como uma 

fonte de referência para trabalhos posteriores. 
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