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A tarefa da indústria de processamento de alimentos é 
tratar os produtos de origem vegetal ou animal e utilizá-
los para produzir todos os tipos de alimentos. De acordo 
com uma recente pesquisa realizada pela KPMG*, apesar 
da estagnação da economia, as empresas de alimentos e 
bebidas continuam gerando receitas e pretendem aumentar os 
níveis de investimento em novos produtos e tecnologias para 
impulsionar o crescimento.
Investindo no crescimento, as empresas se mantêm focadas nos 
custos e na eficiência, e demonstram que estão aumentando a 
ênfase na segurança dos alimentos e na conformidade com os 
orgãos de regulamentação.

Foco nas mudanças no ambiente de regulamentação
As empresas do setor de alimentos estão abordando de forma 
proativa as mudanças no ambiente de regulamentção, tais 
como a Lei de Modernização de Segurança dos Alimentos 
e os Regulamentos da UE. Eles estão também abordando 
questões de gestão de risco relacionados com a área onde as 
doenças transmitidas por alimentos exigem um nível elevado 
de atenção.

Doenças Transmitidas por Alimentos – uma Ameaça 
Crescente  
Doença transmitida por alimentos é qualquer doença causada 
pela ingestão de alimentos contaminados por bactérias 
patogênicas, vírus ou parasitas, assim como por agentes 
químicos. As doenças transmitidas por alimentos representam 
uma ameaça crescente para a saúde pública mundial.  

* KPMG’s 2012 Food & Beverage Industry Outlook Survey (Pesquisa realizada pela KPMG 
   sobre a indústria de alimentos e bebidas)
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O efeito mais comum de doenças transmitidas por alimentos são 
as de sintomas gastrointestinais, mas essas doenças também 
podem levar a condições crônicas, como risco de vida, incluindo 
distúrbios nos sistemas neurológicos ou imunológicos, assim 
como a insuficiência de vários órgãos, câncer e morte. Recentes 
desenvolvimentos globais estão desafiando, cada vez mais, 
a segurança sanitária internacional. Esses desenvolvimentos 
incluem a crescente industrialização e comércio da produção 
de alimentos e o surgimento de novos patógenos resistentes à 
antibióticos. Embora atualmente não tenhamos o número exato 
do impacto global das doenças transmitidas por alimentos na 
sociedade, empresas e comércio, as últimas estimativas apontam 
que foram gastos centenas de bilhões de dólares.

  O Center for Disease Control (Centro de Controle de 
Doenças), uma agência federal dos EUA que promove 
a saúde e a segurança, estima que existam cerca de 48 
milhões de casos, 3.000 mortes e 128.000 hospitalizações 
causadas por patógenos transmitidas por alimentos a cada 
ano, somente nos EUA. Crianças, idosos,  mulheres gestantes 
e indivíduos com sistemas imunológicos comprometidos são 
os mais propicíos a desenvolverem complicações e doenças 
transmitidas por alimentos.

  Um novo estudo realizado por um ex-economista da 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Administração 
de Alimentos e Medicamentos) estima que o impacto 
econômico total das doenças transmitidas por alimentos em 
todo o país é de cerca de 152 bilhões de dólares por ano.  

  Robert Schar!, professor de ciência do consumo da 
Universidade Estadual de Ohio, elaborou um modelo de 
custo da doença, que inclui “estimativas econômicas para 
despesas médicas, perdas de produtividade, recall de 
alimentos e mortalidade causada por doenças.”

  31 patógenos conhecidos são responsáveis por 9.4 milhões 
de doenças (20% do total), 55.961 hospitalizações por 
ano (44% do total) e 1.351 mortes (44% do total). Os 
patógenos restantes não especificados/desconhecidos são 
responsáveis por 38.4 milhões de doenças (80% do total), 
71.878 hospitalizações por ano (56% do total) e 1.686 
mortes (56% do total).

Je! Evers, Gerente de Engenharia Sênior na Butterball LLC, disse:

“A higiene é importante, é por isso que eu gosto dos 
 produtos Interroll. Basta uma caixa de carne ruim  
para ficarmos fora do negócio.”

 Nos países industrializados, a percentagem por ano de 
população que sofre de doenças transmitidas por alimentos 
atingiu cerca de 30%.

 
O recall de um alimento ocorre quando há razão para acreditar 
que um alimento pode induzir o consumidor a ficar doente. Assim 
um fabricante de alimentos ou distribuidor inicia o recall para 
retirar os alimentos do mercado. Em algumas situações, o recall 
de alimentos é solicitada por órgãos governamentais. Um recall 
de alimentos pode custar milhões e pode ser potencialmente fatal 
para uma empresa.
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Comparação de Segurança dos  Al imentos
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As Motopol ias  Hig iênicas 
da Interro l l

Com base nesses números assustadores, a segurança com os 
alimentos está se tornando cada vez mais importante para o 
setor  da indústria alimentícia por mais uma série de razões:

  Doenças transmitidas por alimentos continuam a afetar a 
cadeia de abastecimento global (ver o mais recente surto 
de gripe aviária na China).

  A União Europeia e a FDA nos Estados Unidos continuam a 
aumentar a aplicação dos regulamentos existentes, dando 
à segurança e a produção dos alimentos maior visibilidade. 

  Há uma tendência das indústria de alimentos em argumentar 
que seus produtos são saudáveis (por exemplo: meu 
produto ajuda a reduzir o colesterol, etc. Esses são os 
chamados “alimentos funcionais”).

  O recall de produtos está ameaçando a indústria de alimentos, 
com o aumento da vigilância e do controle da qualidade e 
da segurança dos alimentos colocados nas prateleiras do 
mercado; a percepção do público e as atitudes em relação 
aos problemas relacionados  as bactérias  se intensificaram 
devido ao acompanhamento da mídia e suas reportagens.

Como consequência podemos esperar ainda mais pressão sobre 
as indústrias alimentícias para melhorar o controle de qualidade 
nos próximos anos. A gestão de risco e a redução dos riscos são 
o início de melhores práticas de segurança com o alimento. Para 
ajudar as indústrias alimentícias em todo o mundo a cumprir todos 
os regulamentos rigorosos em termos de higiene em seus processos 
de movimentação de material, a Interroll criou o acionamento de 
transportador mais higiênico atualmente disponível no mercado. 
 
Os motoredutores convencionais são volumosos, difíceis de instalar, 
e o mais importante, pouco higiênicos: testados e verificados 
como não sendo higienizáveis pelo centro independente Danish 
Technological Institute, esses acionamentos requerem custos com 
cabines e proteções. A motopolia da Interroll, pelo contrário, 
pode ser higienizada e desinfetada regularmente, utilizando jatos 
d’água à alta pressão, vapor e produtos químicos. Isso lhe permite 
alcançar os padrões de higiene mais elevados existentes.

 www.interroll.com

Design EHEDG 
O departamento de P&D interno da Interroll 
concebeu a motopolia síncrona de acordo 
com as diretrizes EHEDG, utilizando apenas 
materiais de alta qualidade aprovados pela 
FDA e pelo regulamento CE 1935/2004. Além 

disso, com seu grau de proteção IP 66 e sistemas de vedação 
IP69k a motopolia síncrona da Interroll é a solução ideal para 
aplicações em ambientes úmidos e de lavagem à alta pressão. 
A motopolia da Interroll possui uma excelente facilidade de 
limpeza, permitindo os menores níveis possíveis de Salmonela, 
Listeria, E-Coli e outros microorganismos nocivos para o 
ambiente de produção.

Materiais com Garantia Vitalícia
A resistência química dos materiais 
utilizados na motopolia da Interroll 
foi validada através de testes em 

ambientes reais. A especialista em limpeza Ecolab* certificou 
uma vida útil mínima de 5 anos dos materiais, quando 
expostos a processos normais de limpeza e de higiene usando 
a linha de produtos Topax.

A motopolia da Interroll é a melhor resposta para as 
empresas do setor de produção de alimentos de todo o 
mundo que procuram uma excelente solução para suprir 
suas necessidades de movimentação de materiais.

motopolia síncrona da 
Interroll com tubo convexo 
para acionar correias planas

motopolia síncrona da Interroll com 
revestimento perfilado NBR/PU para  
diminuir o ruído quando operado por esteiras 
modulares de plástico com transmissão direta 
e correias homogêneas planas





I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Estabelecida em 1959, a Interroll se tornou líder 

mundial no fornecimento de produtos chave para 

intralogística. Sejam caixas, paletes ou bens de 

consumo a serem manuseados, nenhum outro 

fornecedor consegue oferecer uma gama de 

produtos mais completa.

É por isso que os integradores de sistemas, as 

empresas OEM e os usuários escolhem a Interroll 

como seu parceiro para suas atividades de 

logística interna. Em todo o mundo.

A rede global da Interroll garante entrega rápida e 

um serviço de excelência a qualquer cliente e local.

Nós inspiramos nossos clientes e oferecemos 

oportunidades para que possam aumentar a 

eficiência.

Interroll.com

A Interroll reserva o direito de modificar as características 
técnicas de todos seus produtos a qualquer momento. 
As informações técnicas, as dimensões, os dados e as 
características são unicamente indicativas. BR
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