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Enquadramento 

 

O projeto S4AGRO - Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial visa qualificar as 

PME do setor agroindustrial, nomeadamente da fileira dos: produtos cárneos, produtos 

hortofrutícolas, produtos lácteos e, produtos de padaria/pastelaria, para a adoção de 

soluções inovadoras e sustentáveis, que permitam aumentar a sua produtividade, 

eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e economia circular. 

O projeto S4AGRO pretende identificar e disseminar junto das PME do setor 

agroindustrial, boas práticas na utilização de embalagens primárias (ecológicas) e 

secundárias (recicláveis e/ou reutilizáveis) sustentáveis e os fatores críticos à aplicação 

destas e as práticas logísticas mais eficazes. Neste contexto, encontram-se também as 

tecnologias inovadoras e boas práticas em utilização de embalagens inteligentes e/ou 

ativas. Aborda igualmente a cibersegurança, visando identificar fatores críticos para a 

segurança de sistemas informáticos e qualificação para a aplicação de boas práticas. 

Destina-se também à identificação e caraterização de pontos geradores de desperdício 

e à definição de soluções inovadoras para o seu aproveitamento com vista à melhoria 

da eficiência produtiva e redução dos impactes ambientais. Visa ainda, permitir, divulgar 

e facilitar o acesso a processos de capacitação para a introdução de inovação de base 

científica e tecnológica com o intuito de capacitar PME para acelerar a adoção da 

Indústria 4.0. 
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Resumo 

 

A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com 

o mundo, preservando o meio ambiente de forma a não comprometer os recursos 

naturais das gerações futuras. O projeto S4AGRO - Soluções Sustentáveis para o Setor 

Agroindustrial visa qualificar as PME (pequenas e médias empresas) do setor 

agroindustrial, as mais recentes tecnologias que permitam aumentar a sua 

produtividade, eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e economia circular. Ao 

mesmo tempo que as PMEs se tornam mais eficientes é reduzido também o impacte 

ambiental. 

No presente documento encontra-se o resultado de uma pesquisa exploratória, 

contendo fabricantes, centros de investigação e desenvolvimento, centros tecnológicos, 

empresas, associações, clusters, ou outras entidades que colaborem com o setor de 

embalagens ativas e inteligentes, para que sirvam como empresas de referência para a 

implementação de soluções eficientes para as PMEs do setor agroindustrial. Como 

resultado, obteve-se uma listagem que está organizada por ordem alfabética, de forma 

a melhorar o processo de consulta e que conta com as principais informações, um breve 

resumo e a descrição da empresa e das suas respetivas soluções. As empresas também 

foram classificadas quanto à tecnologia utilizada: ativa, inteligente ou ativa e inteligente 

e quanto à sua utilização para diversos setores: cárneos; padaria/pastelaria; 

hortofrutícolas e lácteos. 
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Abstract 

 

Sustainability can be defined as the ability of human beings interact with the world, 

preserving the environment in a way that does not compromise the natural resources 

of future generations. The S4AGRO - Sustainable Solutions for the Agro-industrial Sector 

project aims to qualify as SMEs (small and medium enterprises) in the agro-industrial 

sector, as the latest technologies that increase their productivity, effectiveness and 

efficiency at the level of industry 4.0 and circular economy. At the same time that SMEs 

become more efficient, the environmental impact is also reduced. 

This document contains the result of exploratory research, containing manufacturers, 

researchers and development centers, technological centers, companies, associations, 

clusters, or other entities that collaborate with the active and intelligent packaging 

sector. This serves as reference companies for the implementation of efficient solutions 

for SMEs in the agro-industrial sector. As result, a list is obtained which is organized in 

alphabetical order, in order to improve the consultation process and which has the 

principal information, a brief summary and description of the company and its 

respective solutions. Companies have been classified in order of technologies’ 

application: active, intelligent or active and intelligent; and also categorized according 

the sector: meat; bakery/pastry; horticultural and dairy products. 

 

 

Keywords 

Database, Agro-industry, Active packaging, Smart packaging, Innovation, 

Competitiveness, Meat, Horticultural, Dairy, Bakery, Pastry. 
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1 Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

O aparecimento das embalagens acompanhou, desde os seus primórdios, a evolução da 

humanidade. Há mais de 2 mil anos A.C., o homem consumia alimentos e cuidava dos 

seus pertences no mesmo local da sua origem. Como não era preciso transportá-lo, logo 

não era necessário a utilização de embalagens. Com o passar dos anos e com o surgir da 

caça, pesca e colheita, a humanidade precisou de se adaptar e criar as primeiras 

embalagens para transporte dos mantimentos, como cestos artesanais, bolsas de pele, 

cabaças, embrulhos em plantas, troncos de árvores, conchas, crânios de animais, folhas 

de árvores ou tecidos para que reações adversas, como o calor, o frio e a chuva não 

estragassem todo o trabalho realizado (ABRE, 2020; Savers, 2020). 

A Revolução Industrial, entre 1750 e 1850, foi um dos principais incentivos para que o 

uso das embalagens se generalizasse, existindo um motivo muito simples para esta 

evolução: a invenção da Máquina a Vapor. Novos mercados e produtos foram criados e, 

com eles, aumentou a procura de diferentes materiais e embalagens.  

A Primeira Guerra Mundial veio, ainda, acelerar a tendência dos produtos embalados 

individualmente, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento dos 

supermercados, que detetaram novas necessidades de conservação dos alimentos e de 

prolongar o seu tempo de exposição na prateleira (ABRE, 2020; Savers, 2020). As 

embalagens deveriam permitir que os alimentos fossem transportados com segurança 

dos locais de produção para os supermercados e passaram a ser feitas com papelão e 

papel, pois eram fáceis de transportar e empilhar, além de higiénicas. 

Passaram-se décadas e a grande maioria da população tornou-se urbana, com tempo 

limitado para as tarefas domésticas e as embalagens trocaram o conceito de simples 

invólucros para uma importante ferramenta de marketing, passando a agregar valor, 

não com o objetivo apenas de conter e proteger, mas também de informar e vender. No 
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instante em que o consumidor final procura num supermercado um alimento em 

questão, a embalagem faz toda a diferença: ela, por si só, passou a vender o produto, a 

informar sobre o mesmo, a ser elemento chamativo e decisivo na escolha do alimento 

e, principalmente, define se o produto foi violado ou não. As embalagens têm por 

finalidade assegurar o transporte, facilitar a distribuição, identificar o conteúdo quanto 

à qualidade e quantidade, assim como o fabricante e o padrão de qualidade, atrair a 

atenção e induzir o consumidor à compra, instruir o modo de uso, informar e detalhar a 

sua composição e o seu valor nutritivo. 

Somando-se a todos esses condicionantes e para se adaptar às necessidades atuais, 

muitos fabricantes, empresas, associações e instituições têm vindo a inovar em 

tecnologias para produzirem embalagens que, além de aumentar o tempo de vida útil 

do alimento, sejam biodegradáveis e sustentáveis, minimizando o impacto ambiental. 

Com isso, um novo nicho do setor packaging tem vindo a destacar-se nas embalagens, 

as denominadas Ativas e/ou Inteligentes. 

A embalagem Ativa é uma embalagem que interage com o produto e tem como objetivo 

prolongar a sua vida útil e aumentar a vida de prateleira. Como os alimentos estão 

sujeitos aos agentes do meio externo, as embalagens são produzidas para melhorar os 

aspetos sensoriais, o tempo de vida, garantir a segurança dos alimentos de forma a 

evitar a proliferação microbiológica e deterioração do alimento e, também, inibir o 

crescimento de organismos patogénicos. Os processos tecnológicos que são utilizados 

para desenvolvê-las são o encapsulamento enzimático, nano encapsulação, 

microencapsulação e de imobilização enzimática. É devido a essa interação com o 

produto que ela recebe o nome de “ativa”. 

Para a criação de uma embalagem ativa é preciso, num primeiro momento, identificar 

o agente que deteriora diferentes tipos de alimento: fisiológico, físico, químico ou 

biológico. Após essa identificação, a embalagem é desenvolvida de forma a libertar 

aditivos que evitam o envelhecimento, a oxidação ou a contaminação desses produtos. 

Nesse processo, não só o consumidor é beneficiado, mas também os produtores, a 

logística e o retalho que veem reduzida a perda e o desperdício alimentar e a 

consequente diminuição de lucros. 



 

 
3 

Com uma curta durabilidade, as frutas, legumes, verduras, carne fresca e até produtos 

como enchidos, quando acondicionados em embalagens ativas podem prolongar o seu 

tempo de vida em perfeitas condições de consumo. Existem algumas embalagens 

antioxidantes, antimicrobianas e aromáticas que contêm substâncias que visam 

justamente isso: a desaceleração de processos orgânicos como o amadurecimento, 

deterioração ou contaminação. 

As embalagens ativas estão divididas em duas categorias: a primeira, absorventes ou 

captadores na qual são removidos dos alimentos agentes indesejáveis, como oxigénio, 

dióxido de carbono, etileno e água em excesso; a segunda, relacionada com o sistema 

de libertação, adiciona ativamente ou emite compostos para os alimentos embalados, 

tais como o dióxido de carbono, os antioxidantes e os conservantes. Na Figura 1 

encontram-se expostos os elementos que as embalagens ativas podem possuir. 

 

 

Figura 1 - Sistema de embalagens ativas aplicados a alimentos perecíveis (Scuadra, 2020a). 

 

 Atmosfera modificada: pode ser criada por ativos (adição de compostos 

gasosos pré-determinados ou por meio de um componente contido numa 

saqueta) ou passivos (proporcionado pela própria respiração do produto, 
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até que se atinja um equilíbrio). Visa a redução das taxas de respiração e 

de produção de etileno, promovendo um retardamento da deterioração 

desses produtos. Esse tipo de embalagem é utilizado para carnes, aves, 

peixes, queijos, massas frescas, produtos de panificação, frutas frescas ou 

secas e hortaliças. Na Figura 2 apresentam-se alguns exemplos de 

embalagens com atmosfera modificada; 

 

 

Figura 2 - Embalagens de atmosfera modificada (Parnaplast, 2020). 

 

 Controlo de oxigénio: o oxigénio tem a capacidade de oxidar os alimentos 

com grande facilidade. Para manter esse controlo, a mudança de 

atmosfera é essencial, e para isso é adicionado ao material polimérico das 

embalagens um aditivo capaz de absorver até o oxigénio residual e que 

pode substituir pesticidas químicos para prevenção de danos causados por 

insetos. Na Figura 3 apresentam-se alguns exemplos de embalagens para 

controlo de oxigénio; 
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Figura 3 - Embalagens para controlo de oxigénio (GFSI, 2017). 

 

 

 

 Emissão de Dióxido de Enxofre: são saquetas inseridas dentro das 

embalagens que impedem ou retardam o desenvolvimento de fungos que 

danificam as frutas e controlam as doenças que surgem durante o 

armazenamento. 

 Absorção de Etileno: sendo um gás que acelera o processo de 

amadurecimento de frutas, verduras e legumes, a embalagem fará a 

eliminação do mesmo. Na Figura 4 apresentam-se alguns exemplos de 

filmes e embalagens destinadas a prolongar a vida útil dos produtos. 
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Figura 4 – Embalagem ativa para prolongar a vida útil do produto (Peakfresh, 2021). 

 

 Ação antimicrobiana: é adicionada diretamente no material da embalagem 

uma substância que tem sua libertação gradual, sendo capaz de eliminar 

ou inibir microrganismos deterioradores e/ou patogénicos por meio de 

processos enzimáticos ou reações químicas; 

 Ação redutora de humidade: nesse caso, o objetivo é evitar a condensação 

de água dentro da embalagem de modo a não permitir a proliferação de 

organismos deteriorantes e/ou patogénicos; 

 Emissão de Etanol: é usado um aditivo que absorve a humidade e liberta 

vapor de etanol, que se condensa na superfície do alimento criando uma 

camada antimicrobiana. Na Figura 5 é apresentada uma comparação da 

evolução das características organoléticas de um produto, entre uma 

embalagem dita normal (saco) e, uma embalagem ativa com libertação de 

etanol; 

 

Figura 5 – À esquerda, embalagem passiva. À direita, embalagem ativa utilizando libertação de etanol, prolongando 

a vida útil do produto (GFSI, 2017). 

 

Interligadas às embalagens ativas, temos as embalagens inteligentes. Juntas, formam 

um grupo denominado Smart Pack.  

As embalagens inteligentes visam monitorizar o alimento desde a sua colheita até que 

chega ao consumidor. Por meio de uma etiqueta adicionada à embalagem é possível 
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saber o histórico do produto, se o alimento ainda se encontra em condições de ser 

consumido e o estado do produto, as condições de armazenamento, a composição e 

crescimento microbiano, a temperatura durante o transporte e o tempo para o 

consumo. Caso o alimento esteja inadequado para consumo, a etiqueta  muda de cor, 

facilitando a sua identificação. Na Figura 6 é apresentado o exemplo de uma embalagem 

ativa com funcionalidade inteligente. 

 

 

Figura 6 - Embalagem ativa (Freshpac, 2021). 

 

Existem várias vantagens no uso das embalagens inteligentes, entre as quais: 

- Garantia de qualidade; 

- Segurança do produto; 

- Informação sobre as reais condições do produto; 

- Alguns países exigem a rastreabilidade dos produtos alimentícios (o que é, de 

onde veio e para onde vai); 

- Evita a violação e roubo dos produtos; 

As embalagens inteligentes possuem dois sistemas: internos e externos. Os sistemas 

internos estão localizados dentro da embalagem, e podem ser indicadores de atmosfera 

que monitorizam a concentração de oxigénio, gases, microrganismos e patógenos. Os 

sistemas externos são acoplados na parte de fora da embalagem e servem para 

monitorizar as condições de armazenamento, as condições de armazenamento e 
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transporte a que o alimento foi submetido, assim como disponibilizam indicadores de 

tempo-temperatura (Pavelková, 2013). 

A função inteligente pode ser obtida por meio de indicadores, sensores ou identificador 

por radiofrequência, como descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resumo das tecnologias e aplicações x eficácia para embalagens inteligentes (Pavelková, 2013). 

Sistema de 

embalagem 

Inteligente 

Tipo de aplicação Eficácia 

Indicadores  Indicadores de Integridade; 

 Indicadores de frescor; 

 Indicadores de tempo-

temperatura; 

 Fornecer informações sobre a qualidade 

do produto; 

 Rastreabilidade do produto; 

 Indicações visuais do histórico de 

temperatura; 

 Exigir qualidade e segurança alimentar; 

Sensores  Sensores de gás; 

 Sensores de oxigênio baseado 

na fluorescência; 

 Biosensor; 

 Quantificar e monitorar o estado dos 

gases; 

 Detetar deterioração ou contaminação 

microbiana; 

 Detetar e transmitir informações 

Identificador 

por 

radiofrequência 

Etiquetas identificadas por 

radiofrequência; 

Identificação e rastreabilidade automática do 

produto; 

 

 

 

1.2 Objetivo 

 

Os objetivos do presente trabalho são: 

 Identificação de 100 instituições (fabricantes, centros de I&DT, centro 

tecnológicos, empresas, outras entidades com relevante atividade inovadora em 

embalagem inteligente e/ou ativa e apoio de apoio logístico à ação, que 

desenvolvam e/ou comercializem embalagens inteligentes), entre as quais se 

encontrem instituições nacionais. 
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 Com base nesta listagem, proceder à recolha e análise de dados, para uma 

identificação e descrição pormenorizada de: 

a. tecnologias/substâncias/parâmetros aplicados à embalagem inteligente 

e/ou ativa; 

b. sistemas de rastreabilidade de produtos alimentares; 

c. boas práticas em utilização de embalagens inteligentes e/ou ativas; 

d. casos de sucesso de embalagens inteligentes e/ou ativas no setor 

agroalimentar que potenciem e motivem a adoção de inovação nas empresas 

ao nível dos processos produtivos. 

 Elaboração de um relatório de benchmarking nacional e internacional, junto dos 

principais líderes da inovação em embalagens inteligentes e, sistemas de 

monitorização de parâmetros e de rastreabilidade, em particular nos subsetores 

dos produtos cárneos, produtos de padaria/pastelaria, produtos hortofrutícolas 

e produtos lácteos, incluindo casos de sucesso. Este documento inclui a listagem 

referida anteriormente. 

 

 

 

1.3 Metodologia 

 

Para uma procura mais eficaz e assertiva, a metodologia adotada está dividida em duas 

etapas, apresentando um caráter exploratório e descritivo. 

Na primeira etapa, são investigados os fabricantes, centros de investigação e 

desenvolvimento, centros tecnológicos, empresas e outras entidades com relevância no 

setor de embalagens ativas e inteligentes, assim como, empresas que prestam apoio 

logístico a quem as desenvolve ou comercializa.  

Na segunda etapa, é realizada uma classificação das empresas, atendendo à tecnologia 

empregue: embalagens ativas, embalagens inteligentes e embalagens ativas e 
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inteligentes. Para além disso, foi ainda efetuada a classificação das mesmas quanto à 

sua utilização nos subsetores: cárneos, hortofrutícolas, padaria/pastelaria e lácteos. 
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2 Benchmarking 

 

No presente documento disponibiliza-se uma listagem de fabricantes, centro de 

investigação e desenvolvimento, centros tecnológicos, empresas, associações, clusters, 

ou outras entidades que atuam no setor das embalagens ativas e inteligentes, com vista 

a que sirvam de referência para a implementação de soluções eficientes em PMEs 

(pequenas e médias empresas) do setor Agro-Industrial português. Para uma consulta 

mais eficiente a esta listagem, as informações encontram-se apresentadas da seguinte 

forma: 

 

Dados gerais da empresa: Informações generalizadas como a designação, morada, país, 

telefone, e-mail, site, pessoa de contacto, setor de atividade e um breve resumo acerca 

da empresa e das soluções oferecidas. 

 

Classificação quanto às tecnologias e a sua utilização: As empresas foram classificadas 

quanto à tecnologia utilizada, podendo ser ativa, inteligente ou ativa e inteligente. Para 

além disso, é também categorizada de acordo com a sua utilização, pois pode ser 

enquadrada no setor dos cárneos, padaria/pastelaria, hortofrutícolas e lácteos. 

 

De forma a facilitar a pesquisa, a listagem está disposta por ordem alfabética, e no final 

do documento encontra-se um índice remissivo para localizar, de forma personalizada, 

as empresas com as tecnologias desejadas para o setor em questão. 
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2.1 3BP 
 

Designação: 3BP inc 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 500 Office Center Drive 

Suite 400 

Fort Washington, Pa 19034 

País: EUA 

Tel.: 484-429-6885 

E-mail: https://www.3bpinc.com/#Contactform 

Site: https://www.3bpinc.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

3BP é uma marca americana, de alta qualidade de tecnologia de fabricação avançada, 

que combina processamento inteligente com um sistema de alerta automatizado para 

embalagem de segurança contínua. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O Damage-Indicating Packaging ™ patenteado da 3BP identifica de maneira inteligente 

adulteração, contaminação e falsificação de produtos pré-embalados e, alerta os 

utilizadores sobre quaisquer preocupações por meio de seu adesivo de alteração de cor 

Baby Blue. A tecnologia de mudança de cor fornece uma sinergia de valor agregado às 
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embalagens existentes e pode ser aplicada com facilidade e sucesso a qualquer 

embalagem de produto atualmente no mercado. Funcionamento: antes de os alimentos 

embalados serem abertos, a etiqueta apresenta cor branca. Depois de aberta, a tinta 

ficará progressivamente mais escura. Quanto mais escura for a tinta, mais perto estará 

de não ser seguro consumir os alimentos. 

 

 

 

 

Antes de as embalagens serem abertas, a 

etiqueta desenvolvida pela 3BP, é branca. 

Depois de aberta, a tinta ficará 

progressivamente mais escura. Quanto 

mais escura for a tinta, mais perto estará 

de não ser seguro comer o alimento. 

 

 

Fonte: (3BP, 2021) 
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2.2 3M Company 
 

Designação: 3M Portugal, Lda 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: Edifício Office Oriente, Rua do Mar da China, Nº3 - 3º Piso A, 1990-138 Lisboa 

País: Portugal 

Tel.: +351 213 134 606 

E-mail: https://www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/ 

Site: http://www.3m.com/pt 

Pessoa de contacto: Sra. Rosa 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

3M Company (antiga Minnesota Mining and Manufacturing Company até 2002) é um 

grupo económico multinacional americano de tecnologia diversificada, organizado em 

unidades de negócios reunidas em 6 grandes mercados: Indústria & Transporte; Saúde; 

Consumo & Escritório; Segurança; Produtos Elétricos & Comunicação; Controlo de 

Tráfego & Comunicação Visual. O seu portfólio contempla mais de 55 mil produtos, 

incluindo adesivos, abrasivos, fitas adesivas, equipamentos de proteção, blocos Post-it, 

esponjas Scotch-Brite, produtos médicos e dentários, produtos automotivos, entre 

outros.  
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Desenvolve e fabrica diversos produtos para segurança alimentar e embalagens 

inteligentes. Pode-se destacar pelos controlos de temperatura da série Monitor Mark, 

podendo monitorizar tanto o quente quanto o frio. 

 

 

Solução para monitorizar 

temperatura (time-temperature 

indicator) 

 

Solução mais económica para 

monitorizar a exposição do produto 

a temperaturas congelantes. 

 

 

Fonte: (3M, 2021) 
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2.3 Abre 
 

Designação: Associação Brasileira de Embalagens 

 

Setor de atividade: Associação; Cluster 

 

Morada: Avenida Dra. Ruth Cardoso, 4777 – 18º Andar, Alto de Pinheiros – 05477-902 

– São Paulo SP 

País: Brasil 

Tel.: +55 11 3060 5510 

E-mail: comercial@abre.org.br 

Site: https://www.abre.org.br/ 

Pessoa de contacto: Sr. Sidney 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A ABRE nasceu para ser uma referência e a conexão entre diferentes protagonistas que 

compõem o ecossistema da embalagem brasileira. Apoia os seus associados no 

desenvolvimento sustentável, na partilha de conhecimento e na valorização da 

embalagem nacional e dos profissionais do setor. 

 

 



 

 
18 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A ABRE movimenta-se em três direções: é o principal “hub” catalisador e interlocutor 

no ecossistema de embalagem, com uma visão de futuro para apoiar a aceleração do 

setor e compartilhar o conhecimento para valorizar o cenário brasileiro.  

 Atua no sentido de identificar parcerias, criar redes colaborativas e conectar o universo 

da embalagem a outros setores. Representam os associados, acompanham os 

movimentos da nova economia para estimular a competitividade e entender o que é 

relevante no mundo e noutras indústrias para difundir informação. 

 

 

Divulgação de informações referentes às 

embalagens sustentáveis. 

 

Consultoria às empresas para 

exportações. 

 

 

Fonte: (Abre, 2021) 
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2.4 Active Packaging 
 

Designação: Active Packaging 

 

Setor de atividade: Empresa  

 

Morada: Unit A3 Omagh Business Complex Gortrush Industrial Estate, Great Northern 

Road, Omagh, Tyrone, BT78 5LU 

País: Irlanda 

Tel.: +44 (0) 28 8224 1616 

E-mail: sales@active-pkg.com 

Site: https://www.active-pkg.com 

Pessoa de contacto: +44 (0) 28 8224 1616 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Active Packaging é uma empresa de embalagens flexíveis que fornece soluções para 

todas as necessidades do mercado num contexto de constante mudança.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Active Packaging utiliza as tecnologias na fabricação de filmes de coberturas de alta 

barreira e termoformação. 
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Filmes de termoformação: 

Filmes com a mais alta qualidade de 

impressão flexográfica, com uma alta 

barreira contra gases e uma alta 

resistência à perfuração. 

 

 

Filme de preenchimento com 

propriedade antiembaçante: 

filme de vedação com propriedades 

antiembaçante e perfurações a laser para 

maior vida útil. 

 

 

Filme de cobertura de alta barreira: 

Cria uma alta/média barreira de gás, com 

propriedades antiembaçantes. 

 

 

 

Fonte: (Active Packaging, 2021a, 2021b, 2021c) 
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2.5 Adept Packaging 
 

Designação: AdeptGroup 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 612 Hamilton Street, Allentown, PA 

País: EUA 

Tel.: 4843732504 

E-mail: inquérito@adeptpackaging.com 

Site: https://adeptpackaging.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

O Grupo Adept é uma empresa americana que oferece as melhores soluções de 

engenharia, consultoria, talento e soluções digitais para o mundo da embalagem. Com 

equipas especializadas e focadas em cada uma dessas áreas, foi possível reunir os 

maiores especialistas na indústria de embalagens para ajudar as empresas a reduzir 

riscos, aumentar a velocidade de lançamento no mercado, otimizar custos e transformar 

o valor da embalagem. Os seus serviços cobrem todas as necessidades básicas de um 

departamento de embalagem, enquanto os seus recursos permitem a correção, 

diferenciação e otimização de toda a sua cadeia de suprimentos. 

Os especialistas da Adept Packaging fornecem uma variedade de serviços, incluindo: 

desenvolvimento, engenharia e otimização de Embalagem; design de embalagem; 

cadeia fria; embalagem Inteligente; auditoria, design e estratégia de embalagem 
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sustentável; otimização de custos e qualidade; processos de negócios; serialização e 

rastreabilidade; especificação de Gerenciamento de Projetos. 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Acept Packaging desenvolve embalagens inteligentes passivas, ativas e conectadas. 

Uma das tecnologias adotadas pelo grupo é a de cadeia fria, que cria soluções de 

embalagens e cadeias de suprimentos para eliminar variações de temperatura no 

ambiente de distribuição, como em pacotes pré-qualificados, refrigerantes, materiais de 

isolamento e registo de dados. As soluções incluem barreiras de oxigénio, recursos 

evidentes de violação e iniciativas de marketing. Fornecem, ainda, orientação sobre 

novas tecnologias e como a Internet das Coisas (IoT) pode ser aproveitada para atender 

aos seus objetivos de negócios de longo prazo. 

 

 

Com os produtos da 

Acept é possível maior 

fidelização do 

consumidor ao produto. 

Além do controlo em 

toda a logística. 

 

 

Fonte: (Adept Group, 2021) 
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2.6 AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 
 

Designação: AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 

 

Setor de atividade: Organização; Centro I&D 

 

Morada: Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia 

País: Malásia 

Tel.: +603-89252588 

E-mail: ishak_mansor@nm.gov.my 

Site: https://www.nuclearmalaysia.gov.my/new/index.php 

Pessoa de contacto: Dr. Ishak Bin Mansor - Director of Technology Commercialization 

Division : +603-89112000 ext 1069 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria 

 

Resumo da entidade: 

Agensi Nuklear Malaysia é uma organização de investigação e desenvolvimento (ID) em 

ciência e tecnologia nuclear que continua a desempenhar um papel ativo na 

contribuição da implementação e realização de políticas nacionais de ciência e 

tecnologia, consubstanciando-se com um instituto de investigação público relevante 

para o país. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A tecnologia de filme de embalagem ativa antimicrobiana está a ser desenvolvida para 

estender a vida útil e melhorar a segurança dos produtos alimentícios. O uso deste filme 

mostrou com sucesso a proteção dos alimentos contra microrganismos deteriorantes, 

como leveduras e fungos, que causam o “mofo/bolor”.  
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 Filme Antimicrobiano 

 

 

Fonte: (Agensi Nuklear Malaysia, 2021) 

 

 

  



 

 
25 

2.7 AIPIA 
 

Designação: AIPIA Active & Intelligent Packaging Industry Association 

 

Setor de atividade: Associação; Cluster 

 

Morada: Predikherenstraat 5, 3512 TL - Utrecht, The Netherlands 

País: Países Baixos 

Tel.: +31 (0)30 420 02 35 

E-mail: Martine@aipia.info 

Site: https://www.aipia.info/ 

Pessoa de contacto: Martine Groeneveld 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Aipia trabalha junto aos seus associados para a implementação de novas tecnologias em 

embalagens, como chave para crescimento, maior eficiência e segurança, redução de 

resíduos e para um melhor controlo de vendas e de marketing. De forma a ser mais 

objetiva, foca-se na comercialização de soluções de embalagem ativas e inteligentes. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A AIPIA é uma associação cuja missão consiste na redução dos custos da cadeia de 

abastecimento, reduzir o desperdício e aumentar o lucro dos seus membros através da 

implementação de tecnologias de embalagem inteligente. 

 

 

 

Desenvolvimento de congressos e 

palestras em eventos relacionados às 

embalagens ativas e inteligentes. 

 

Exemplo de utilização de tecnologia 

de embalagens inteligentes. 

 

 

Fonte: (AIPIA, 2020) 
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2.8 Amcor 

 

Designação: Amcor Specialty Cartons Portugal 

 

Setor de atividade: Fabricante 

 

Morada: Avenida Alfredo da Silva, 57, Rio De Mouro, 2635-101 Albarraque 

País: Portugal 

Tel.: +351 21 915 86 00 

E-mail: https://www.amcor.com/contact-us 

Site: https://www.amcor.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Amcor é uma empresa de embalagens domiciliada na Austrália, nos Estados Unidos 

da América e no Reino Unido. Desenvolve e produz embalagens flexíveis, recipientes 

rígidos, caixas especiais, tampas e serviços para alimentos, bebidas, produtos 

farmacêuticos, dispositivos médicos, de cuidados domésticos e pessoais e outros 

produtos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Líderes globais no desenvolvimento e produção de embalagens nos segmentos de 

alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, cuidados domésticos e pessoais 

e outros produtos. Distribuidora do MaXQ, que é um sistema de embalagem digital de 

ponta a ponta projetado para aumentar o envolvimento e a lealdade do consumidor. 

Um único varrimento permite que os consumidores visualizem informações completas 
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do produto, beneficiem de promoções atualizadas ou até mesmo ter uma conversa ao 

vivo com o responsável da marca. Desenvolvido por nosso parceiro de tecnologia 

Kezzler. 

 

 

Exemplo de utilização do MaXQ, que é um 

sistema de embalagem digital de ponta a 

ponta projetado para aumentar o 

envolvimento e a lealdade do 

consumidor. 

 

 

 

 

Fonte: (Amcor, 2020) 
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2.9 Amelco Desiccants Inc 
 

Designação: Amelco Desiccants Inc. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 121 East Main Avenue, Laguna Technopark Special Economic Zone, Binan, 

Laguna 4024, Philippines 

País: Filipinas 

Tel.: +63 977 8551969 

E-mail: sales@amelcosystems.com 

Site: https://www.amelcosystems.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Como líder em produtos de embalagem ativa há 40 anos, a Amelco Desiccants Inc. 

atende às crescentes solicitações das indústrias de componentes eletrónicos e 

semicondutores de alta tecnologia, farmacêutica, médica, aeroespacial, agricultura, 

alimentos, logística e indústrias de embalagens em geral. 

 

 

Absorvedor de humidade. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Amelco Desiccants possui no seu Portfolio uma extensa gama de produtos para 

embalagens ativas e inteligentes. Entre eles, destacam-se: absorvedores de oxigénio, 

absorvedores de etileno, sacos de barreira de humidade, sacos de proteção estática, 

indicadores de humidade e embalagens inteligentes e ativas. 

 

 

FreshPick, absorvente de 

etileno para aumento da 

vida útil de frutas. 

 

Exemplo de mega 

absorvente de humidade 

para transporte marítimo. 

 

 

Fonte: (Amelco Dessicants, 2020) 
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2.10 Amerplast Ltd. 
 

Designação: Amerplast Ltd. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: Vestonkatu 24, P.O. Box 33, FI-33731 Tampere, Finland 

País: Finlândia 

Tel.: +358 10 214 200 

E-mail: info@amerplast.com 

Site: https://amerplast.com 

Pessoa de contacto: +358 10 214 200 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Amerplast é uma empresa de embalagens, fundada em 1952. AmerFresh representa 

uma ótima solução de embalagem sustentável para vegetais e frutas minimamente 

processados, contribuindo para reduzir o desperdício de alimentos e melhorar o meio 

ambiente.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O AmerFresh Packaging System usa I&D específica para vegetais e frutas minimamente 

processados, bem como o filme de alto desempenho Amerplast. Este sistema é 

projetado para inibir ao máximo possível as reações bioquímicas em produtos frescos 

de forma a disponibilizar vegetais e frutas recém-processados com um ciclo de vida mais 

longo. 
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Sistema de Embalagem Ativa Amerfresh 

 

 

Fonte: (Amerplast, 2021) 
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2.11 AMETEK Dansensor A/S 
 

Designação: AMETEK / MOCON Europe A/S (Dansensor) 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Rønnedevej 18, DK-4100 Ringsted, DENMARK 

País: Dinamarca 

Tel.: Tel.: (+45) 57 66 00 88 

E-mail: info.dk.mocon@ametek.com 

Site: https://mocon-europe.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Dansensor é um fabricante dinamarquês de equipamentos de controlo e garantia de 

qualidade para a indústria alimentícia. A Dansensor tem mais de 25 anos de experiência 

no controlo de qualidade de embalagens com atmosfera modificada. A Dansensor 

emprega 110 pessoas em todo o mundo, 60 na sede em Ringsted, Dinamarca e o 

restante em 4 subsidiárias integrais na Espanha, Alemanha, França e Itália. A empresa 

oferece além de seus produtos o serviço de auditoria em empresas que aplicam a 

atmosfera modificada na sua linha de produtos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A empresa é líder mundial numa das tecnologias mais promissoras para revolucionar a 

indústria de alimentos: embalagem com atmosfera modificada (MAP). Uma forma de 

embalar que prolonga a vida útil e mantem a qualidade dos produtos alimentícios. 
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Soluções que prolongam a vida útil do 

produto para embalagem de café. 

 

Com foco na indústria de alimentos e outras empresas que embalam os seus produtos 

em atmosferas de gás protetor. Soluções A MOCON Europe (Dansensor) projeta 

soluções de teste de MAP oferecendo: sensores e análise de gás, deteção de derrame 

com base em gás traço, sistemas de regulação de gás, tecnologia de atmosfera 

modificada/protetora, fabricação de equipamentos de controlo da qualidade e garantia 

da qualidade de fácil utilização, analisadores de gás online e offline, misturadores de 

gás, detetores de derrames, sistemas de lavagem de gás e analisadores. 

 

 

Equipamento para deteção de derrames 

durante o embalamento a vácuo. 

 

Serviços de auditoria para fabricantes de 

alimentos que utilizam embalagens com 

atmosfera modificada (MAP). 

 

 

Fonte: (Ametek Mocon, 2020a, 2020b) 
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2.12 Analog & Tech  

 

Designação: Analog & Tech Innovations in Sweden AB 

 

Setor de atividade: Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: 26A Östermalmsgatan, SE-114 26, Estocolmo 

País: Suécia 

Tel.: +46 709 195 334 

E-mail: hello@analog-and-tech.com 

Site: https://www.analog-and-tech.com/ 

Pessoa de contacto: Markus Wulff 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

O valor comercial dos dados não tem precedentes. A IoT permite que as marcas usem 

dados para aproveitar todas as oportunidades futuras de entender o comportamento 

do consumidor. Logo é possível conhecer o consumidor um pouco melhor, obtendo-se 

uma vantagem competitiva distinta num mundo que está cada vez mais a tornar-se 

digitalmente conectado em diversas dimensões. 

 

Imagem ilustrativa representando a 

utilização da tecnologia em diversos 

produtos. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As marcas devem usar a Internet das Coisas (IoT) para obter o conhecimento da marca, 

perceções, relevância contextual, satisfação, eficiência, lealdade, inovação, conversão e 

garantir a procedência. Para o consumidor, os benefícios são ainda mais atrativos, a 

inovação tecnológica facilita a obtenção dos produtos e serviços de que precisa, quando 

precisa. Ao monitorizar dados de pontos de contato baseados em sensores, as marcas 

podem colher insights que preenchem a lacuna entre o comportamento online e o que 

acontece no mundo real. A Analog & Tech trabalha com marcas para construir 

estratégias de IoT de longo prazo. 

 

 

Exemplos da utilização de tecnologia de 

embalagens inteligentes para aumentar a 

interação entre o consumidor e a marca, 

fidelizando-o. 

 

 

 

Fonte: (Analog and Tech, 2021) 
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2.13 Ainia 
 

Designação: Instituto Tecnológico Agroalimentario 

 

Setor de atividade: Centro I&DT; Centro Tecnológico; Associação 

 

Morada: Parque tecnológico de Valencia, c / Benjamin Franklin, 5-11, E46980 Paterna - 

Valencia 

País: Espanha 

Tel.: +34 96 136 60 90 

E-mail: https://www.ainia.es/en/ainia/about-ainia/contact-information-innovation-

solutions/ 

Site: https://www.ainia.es/en/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

AINIA é um centro de tecnologia, fundado em 1987, sendo uma organização sem fins 

lucrativos, com mais de 25 anos de experiência em pesquisa, desenvolvimento e 

inovação, trabalhando para motivar a competitividade das empresas por meio da 

inovação. É um dos Centros Tecnológicos Europeus com maior dimensão corporativa 

contando com mais de 700 empresas associadas e 1.300 clientes. A AINIA pertence à 

Federação Espanhola de Centros Tecnológicos (FEDIT), à Rede de Institutos Tecnológicos 

da Comunidade Valenciana (REDIT), aos Institutos Alimentares Europeus (EFI), bem 

como a várias entidades e associações, tendo celebrado acordos e convénios com 

organizações nacionais e internacionais. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Ainia oferece serviços de análise e ensaios em embalagens: migração global; migração 

específica; permeabilidade ao oxigénio, vapor de água e gás carbónico (CO2), 

integridade dos selos; diagnóstico de defeitos de embalagem; caracterização de 

materiais e filmes multicamadas; atividade de bio ácido; teste de perceção do 

consumidor; controlos de higiene e esterilidade; propriedades mecânicas da 

embalagem e materiais de embalagem. 

 

 

A Ainia realiza diversos ensaios 

laboratoriais, dentre eles, pode-se 

destacar: 

Análise e ensaios em embalagem; 

Migração global; 

Migração específica; 

Permeabilidade ao oxigênio, vapor de 

água e CO2; 

Integridade dos selos; 

Diagnóstico de defeitos de embalagem. 

 

 

Fonte: (Ainia, 2021) 
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2.14 Apex Labelling 

 

Designação: Apex Labelling 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: Units E&F, 19 Norman Spencer Drive, Manukau, 2104 

País: Nova Zelândia 

Tel.: +64 (0) 9 278 9168 

E-mail: sales@apexlabelling.com 

Site: https://apexlabelling.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Apex foi fundada há mais de 40 anos e está sediada na Nova Zelândia. Com uma vasta 

história abrangendo impressoras, máquinas de embalagem e equipamentos de 

etiquetagem, ela projeta e fabrica uma variedade de soluções de etiquetagem para 

responder às necessidades de praticamente todas as aplicações industriais. Fabricam ou 

fornecem uma série de unidades padrão, desde aplicadores de etiquetas básicos até 

sistemas complexos de alta velocidade com vários SKUs. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Apex produz equipamentos de alta qualidade e alta confiabilidade para luvas retráteis 

e extensíveis, que pode revestir produtos de 5ml a 200l a velocidades de até 850 ppm. 

Características das luvas retráteis: capacidade de exibir produtos promocionais ou 

agrupados de maneira rápida e fácil; o empacotamento pode ser obtido em uma ampla 
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variedade de recipientes, embalagens e formatos; capacidade de fornecer decoração de 

produto 3-1, evidência de violação e inserção de etiqueta RFID num processo. 

 

 

 

Fonte: (Apex Labelling, 2021) 
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2.15 Advanced Products Portugal 
 

Designação: Advanced Products Portugal 

 

Setor de atividade: Fabricantes 

 

Morada: Rua Engenheiro Frederico Ulrich, Nº 3210, Piso 2, Sala 214 | 4470-605 Maia 

País: Portugal 

Tel.: + 351 229 538 567 

E-mail: info@app-thermal.com 

Site: https://app-thermal.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A APP é uma empresa portuguesa com mais de 15 anos de experiência em soluções 

tecnológicas de cadeias térmicas eficientes, que permitem aos produtos 

termossensíveis manter intactas as condições e características ideais ao longo do 

processo logístico para os sectores Alimentar, Saúde e Farmacêutico. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os sistemas tecnológicos de cadeia térmica da APP, ajudam empresas do setor alimentar 

a solucionar pontos críticos, respondendo a diferentes requisitos em termos de volume 

e temperatura em todas as fases do processo logístico. Esse controlo é essencial para 

assegurar que os produtos alimentares cumprem os parâmetros legais da segurança 

alimentares. 
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Fonte: (APP Thermal, 2021) 
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2.16 Aptar Food + Beverage 
 

Designação: Aptar Food + Beverage 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: 125 Westlake Parkway Suite 100, Atlanta, GA 30336, USA 

País: EUA 

Tel.: 1-866-344-0796 

E-mail: foodprotection@aptar.com 

Site: https://www.aptarfoodprotection.com 

Pessoa de contacto: +404-344-0796 (Atendimento Internacional) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Aptar Food + Beverage trabalha embalagem absorvente, almofadas, bolsas, e mini-

contentores, combinadas com equipamentos de corte semiautomáticos e automáticos 

para aumentar a eficiência na fábrica. Também fornece material de filme de cobertura 

e tecnologia para fechar as embalagens. A Aptar Food + Beverage aplica a ciência de 

embalagem exclusiva para desenvolver sistemas avançados que ajudam a estender a 

frescura e aumentar a segurança de produtos frescos e frutos do mar. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O sistema de aplicação InvisiShieldTM é antimicrobiano e elimina os agentes patogénicos 

depois do produto ser lacrado na embalagem. A tecnologia funciona dentro de uma 

embalagem hermeticamente fechada que é ativada após a selagem. A InvisiShieldTM é 

eficaz contra diversos microrganismos: E. coli, Salmonella, Listeria monocytogenes, 
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Norovirus humano, Hepatite A, Shigella, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, 

Yersinia enterocolitica, Vibrio vulnificus, Geotrichum candidum, Feline calcivirus e 

Rotavirus. 

 

 

Sistema antimicrobiano 

InvisiShieldTM 

 

 

Fonte: (Aptar Food + Beverage, 2021) 
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2.17 Avery Dennison 

 

Designação: Avery Dennison Corporation 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 207 Goode Ave - Glendale, Califórnia 

País: EUA 

Tel.: +1 626.304.2000 

E-mail: socialmedia@averydennison.com 

Site: https://www.averydennison.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Avery Dennison é uma empresa de ciência e manufatura de materiais, com mais de 

10 mil colaboradores, especializada no projeto e fabricação de uma ampla variedade de 

materiais funcionais e de rotulagem. Os produtos da empresa, que são usados em quase 

todos os principais setores, incluem materiais sensíveis à pressão para etiquetas e 

aplicações gráficas; fitas e outras soluções de colagem para aplicações industriais, 

médicas e de varejo; etiquetas e enfeites para vestuário; e soluções de identificação por 

radiofrequência (RFID) atendendo a roupas de retalho e outros mercados. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Rótulos Inteligentes: Os rótulos inteligentes da Avery Dennison são um conjunto de 

tecnologias habilitadoras de IoT que autenticam o histórico do produto, fornecem 

soluções de rastreamento e stock e, evocam um relacionamento mais promissor com o 
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consumidor. Num mundo de Big Data e elevadas quantidades de informação para gerir, 

os rótulos inteligentes ajudam a garantir o consumo seguro dos alimentos.. 

Freshmarx® Intelligent Food Industry Solutions: soluções inteligentes para a indústria de 

alimentos, possibilitando eficiência no trabalho, segurança alimentar, sustentabilidade 

e melhora a experiência do consumidor. Aproveita o poder da precisão dos dados e a 

sua partilha em toda a cadeia de valor da indústria alimentícia, foram criadas soluções 

que combinam Dispositivos IoT Freshmarx, Soluções de Software Freshmarx e Estoque 

Freshmarx e Suprimentos Personalizados. 

 

 
As soluções Freshmarx 

para a indústria de 

alimentos permitem o 

controlo de todo o 

processo, desde a fábrica 

até a entrega dos 

produtos. 

 

Exemplos de etiqueta de 

RIFD (radio-frequency 

identification). 

 

 

Fonte: (Avery Dennison, 2021a, 2021b) 
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2.18 Avient: PolyOne Corp.  
 

Designação: Avient: PolyOne Corp. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 19 Route de Bastogne, Pommerloch, Luxembourg, L-9638 

País: Luxemburgo 

Tel.: +352 269 050 35 

E-mail: https://www.avient.com/es/node/14222 

Site: https://www.avient.com/ 

Pessoa de contacto:  

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos 

 

Resumo da entidade: 

A Avient Corporation, anteriormente conhecida como PolyOne Corporation, é uma 

fornecedora global de materiais e serviços poliméricos especializados. A PolyOne opera 

em compostos termoplásticos, formulações de polímeros especiais, sistemas de cores e 

aditivos, distribuição de resinas termoplásticas e resinas de vinil. Em 2010, a PolyOne foi 

classificada como primeira na lista de “Principais Compostos da América do Norte” pela 

Plastics News. Encontra-se sediada nos Estados Unidos e tem diversas unidades na 

Europa. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Possui uma variada gama de embalagens para alimentos e bebidas. A empresa possui 

capacidade de desenvolvimento de resinas plásticas, com maior relevância para o vinil. 

Possui também aditivos e colorantes para os materiais plásticos. Entre os seus principais 
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produtos, podem-se destacar os captadores de oxigênio ativos (ColorMatrix™ 

Amosorb™ SolO2) e a barreira passiva de O₂/CO₂. 

 

 

 
Embalagens PET ativas que utilizam 

captadores de oxigênio para prolongar a 

vida útil de produtos e filtros ultravioleta. 

 

 

 

Fonte: (Avient, 2021b, 2021a) 
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2.19 BIOCONSERVACION 
 

Designação: BION - BIOCONSERVACION 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa  

 

Morada: P.I. El Regàs, c/ Vapor 12, 08850 Gavà, Barcelona - 401 Westpark Court, 

Peachtree City, GA 30269 

País: Espanha  

Tel.: ESP: +34 93 662 32 54      EUA: +1 678 324 - 9636 

E-mail: info@bion-usa.com 

Site: https://www.bioconservacion.com/ 

Pessoa de contacto: James W. Mash / jmash@bion-usa.com 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A BIOCONSERVACION, fundada em 1996, é fabricante de soluções de filtração de ar e 

purificação de gás. Serve uma rede de distribuidores em diferentes territórios e grupos 

líderes na indústria de filtração de ar. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As saquetas superabsorventes de remoção de etileno, ETHYL STOPPER, são a solução 

ideal para eliminar o etileno presente nas embalagens de atmosfera modificada. Os 

ETHYL STOPPER são saquetas seguras, confecionadas em Tyvek, um material adequado 

ao contacto com produtos alimentícios, que permite trocas gasosas e um alto nível de 

resistência à água.  
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A linha ETHYL STOPPER é composta por vários modelos, de tamanhos variados para 

fornecer soluções específicas para diferentes necessidades. 

 

 

Saquetas absorvedoras de etileno.  

 

 

Fonte: (Bioconservacion, 2020) 
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2.20 Bluwrap 
 

Designação: Bluwrap 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Brattørkaia 17 A. 7010 Trondheim, Norway 

País: Norouega 

Tel.: - 

E-mail: - 

Site: http://www.bluwrap.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente  

Classificação quanto à utilização: Cárneos  

 

Resumo da entidade: 

A Bluwrap é uma empresa de tecnologia, serviços alimentares, logística e operações. A 

BluWrap fabrica uma tecnologia para estender significativamente a vida útil de 

proteínas frescas, incluindo salmão e carne de porco, de forma sustentável sem 

comprometer a qualidade. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Bluwrap utiliza técnicas patenteadas de gestão de oxigénio para criar e manter um 

ambiente de atmosfera totalmente natural e controlado, que suspende o tempo para 

que peixes frescos e outras proteínas possam ser transportados para qualquer lugar do 

mundo sem a necessidade de gelo e poliestireno prejudicial ao meio ambiente. 
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Tecnologia Bluwrap 

 

 

 

Fonte: (Bluwrap, 2021) 
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2.21 BreatheWay (Landec Corporation) 
 

Designação: BreatheWay (Landec Corporation) 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Landec Corporation Headquarters, Curation Foods Headquarters, 2811 Air 

Park Drive - Santa Maria, CA 93455    

País: EUA 

Tel.: (800) 454-1355 

E-mail: - 

Site: http://www.breatheway.com 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

BreatheWay® é uma tecnologia patenteada de embalagem de alimentos. A Landec foi 

fundada em 1986 e a sua tecnologia de embalagem de alimentos, BreatheWay, foi 

introduzida em 1995 para estender de forma natural a vida útil de vegetais frescos 

cortados. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Tecnologia que promove uma atmosfera naturalmente benéfica dentro da embalagem 

de produtos frescos, mantendo a qualidade em toda a cadeia de abastecimento. Com o 

BreatheWay, pode diminuir-se a respiração do produto e aumentar a vida útil. 
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A membrana BreatheWay mantém a 

mistura mais benéfica de gases naturais - 

níveis de O2 e CO2, adaptando-se às 

flutuações de temperatura e às 

mudanças de respiração dos produtos, 

usando tecnologia patenteada de 

interruptor de temperatura. 

 

 

Fonte: (BreatheWay, 2018) 
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2.22 Campden BRI 
 

Designação: Campden BRI 

 

Setor de atividade: Organização  

 

Morada: Station Road, Chipping Campden, Gloucestershire UK. GL55 6LD 

País: Reino Unido 

Tel.: +44(0)1386 842000 

E-mail: support@campdenbri.co.uk 

Site: https://www.campdenbri.co.uk/ 

Pessoa de contacto: +44(0)1386 842000 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

Campden BRI é uma organização com mais de 2500 empresas e membros em 80 países, 

que trabalha em estreita colaboração com a indústria para garantir a relevância 

industrial. Isso inclui uma ampla gama de serviços de análise, teste e suporte 

operacional, sustentado por um vigoroso programa de investigação e inovação e, ainda, 

promovido por meio de uma extensa atividade de gestão do conhecimento.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os sistemas de embalagem ativas usados na indústria de alimentos e bebidas incluem a 

eliminação ou emissão de oxigénio e dióxido de carbono, absorvedores de humidade, 

eliminadores de etileno, absorção de sabor e odor e emissores de etanol. No entanto, o 

mecanismo pelo qual os alimentos se deterioram precisa ser compreendido antes de se 

aplicar qualquer tipo de solução de embalagem ativa. Por isso, ao compreender esses 
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mecanismos, muitas vezes é possível aplicar diferentes técnicas de embalagem ativa 

para estender a vida útil dos alimentos. 

 

 

 

 

 

Fonte: (Campden BRI, 2021) 
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2.23 CCL Industries Corp. 
 

Designação: CCL Industries Corp. 

 

Setor de atividade: Empresa; Centro de I&DT 

 

Morada: 161 Worcester Road, Suite 603, Framingham, MA 01701 

País: EUA 

Tel.: +1 508 872 4511 

E-mail: hoelper@cclind.com 

Site: https://ccllabel.com/ 

Pessoa de contacto: Karl Hoelper 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

CCL Industries Inc. opera através de mais de 180 unidades de produção em 40 países, 

com escritórios corporativos em Toronto, Canadá, e Framingham, Massachusetts. CCL é 

o maior conversor do mundo de materiais de filme fabricados por processo de extrusão, 

sensíveis à pressão e especiais para uma ampla gama de aplicações decorativas, 

instrucionais, funcionais e de segurança para instituições governamentais e grandes 

clientes globais nos mercados de embalagens de consumo, saúde e produtos químicos, 

dispositivos eletrônicos de consumo e automotivo.  
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Possui no seu portfólio tecnologias que vão desde indicadores visuais simples, baseados 

em produtos químicos, até à identificação de radiofrequência (RFID) e comunicação de 

campo próximo (NFC). As etiquetas inteligentes que hoje desempenham um papel 

crescente na manutenção da segurança da marca, melhorando as cadeias de 

abastecimento, melhorando a precisão, ligando os consumidores aos donos das marcas, 

reunindo inteligência de marketing e garantindo a segurança do consumidor. 

Esta tecnologia traz consigo ganhos por via de uma cadeia de frio mais inteligente, 

permitindo uma melhor gestão da logística para os vários negócios. Segurança e 

autenticação inteligente para medicamentos e dispositivos. Marketing, comunicação, 

envolvimento e interação, explorando o enorme potencial da tecnologia inteligente. 

 

       

 

 

Fonte: (Hoelper, 2021; CCL, 2020b, 2020a) 
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2.24 CELLCOMB 
 

Designação: Cellcomb 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa - Embalagem Ativa 

 

Morada: Åmålsvägen 13, SE-661 32 Säffle, Sweden 

País: Suécia 

Tel.: +46 54 7000 400 

E-mail: info@cellcomb.com 

Site: http://www.cellcomb.com/ 

Pessoa de contacto: Martin Lundqvist – Director      

+46 72 505 68 47  /  martin.lundqvist@cellcomb.com 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Cellcomb, fundada em 1980, desenvolve e fabrica produtos laminados descartáveis 

ecológicos para ambientes onde existem elevadas exigências de higiene, conforto e 

segurança. Em 2011, introduziu as almofadas absorvedoras para alimentos.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Cellcomb’s closed food pads ou “almofadas fechadas para comida” são absorvedores 

completamente selados. Estas “almofadas” são ecológicas e altamente absorventes, 

com o benefício adicional de prolongar a vida de armazenamento, a frescura e a 

aparência de carnes, peixes, aves, frutas e vegetais. Para uma vida útil ainda mais longa, 

a Cellcomb produz uma almofada ativa de CO2 que é colocada no fundo da bandeja, 
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onde os líquidos supérfluos dos alimentos passam pela camada inferior e são absorvidos 

pelo núcleo, onde são fechados por um período prolongado de tempo. Como a 

“almofada” está fechada, nenhum produto químico é libertado e as fibras do material 

absorvente nunca entrarão em contato com o alimento. 

 

 

Cellsorb – Active 

Almofada fechada 

 

Fonte: (Cellcomb, 2018) 
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2.25 CETEA 

 

Designação: Centro de Tecnologia de Embalagens 

 

Setor de atividade: Centro tecnológico 

 

Morada: Av. Cônego Antônio Rocato, 140 | Av. Brasil, 2880 

Jd. Chapadão - Campinas - SP – CEP 13070-178 

País: Brasil 

Tel.: +55 19 3743 1900 

E-mail: https://ital.agricultura.sp.gov.br/cetea/contato 

Site: https://ital.agricultura.sp.gov.br/cetea 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

O Centro de Tecnologia de Embalagem (Cetea) é parte integrante do Instituto de 

Tecnologia de Alimentos de São Paulo e realiza atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, assistência tecnológica e prestação de serviços, contando com uma 

equipe de profissionais e uma estrutura de laboratórios que permite uma avaliação 

global dos sistemas de embalagens, desde a conceção de uma embalagem com menor 

impacto ambiental, sua aprovação segundo requisitos das legislações vigentes, até a 

avaliação do seu desempenho na cadeia de produção e distribuição. Os seus principais 

objetivos são: prestar atendimento personalizado às solicitações e necessidades 

específicas dos produtores e consumidores e, apoiar a modernização dos sistemas de 

embalagem; orientar a oferta de serviços de forma a agregar valor ao mercado de 

embalagem, visando procuras internas e de exportação; ser percecionado como um 
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Centro neutro, que oferece soluções completas, serviços diferenciados e credenciados, 

com garantia de continuidade; 

Reforçar a parceria com o setor privado, preservando o conceito de modelo associativo; 

oferecer serviços contínuos de formação e treino de profissionais da indústria 

utilizadora e produtora de embalagem e seus consumíveis. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O CETEA desenvolve várias pesquisas no âmbito de melhoramento das embalagens e 

suas reações junto ao alimento. Algumas linhas de pesquisas são: 

1) Estudos de estabilidade da embalagem em relação ao meio ambiente e em relação à 

interação embalagem/produto em diferentes condições ambientais; 

2) Avaliação do desempenho físico-mecânico de embalagem/sistema de embalagem 

durante transporte, distribuição e armazenagem; 

3) Estudos de migração de componentes de materiais de embalagem para alimentos e 

bebidas; 

4) Estudos de vida-de-prateleira e de estabilidade de alimentos e bebidas; 

5) Desenvolvimento de técnicas analíticas para identificação de materiais, aditivos e 

sistemas adesivos; 

6) Estudo de propriedades de barreira de materiais e embalagens; 

7) Avaliação do desempenho de sistemas de fechamento de embalagens; 

8) Estudo da resistência química de materiais e da interação embalagem/produto; 

9) Estudo de embalagens ativas: antimicrobianos, absorvedores de oxigênio; 

10) Estudos de vida útil de produtos alimentícios (sensíveis à luz, à oxidação ou ao 

ganho/perda de umidade) quando acondicionado em diferentes embalagens; 

Com foco no Dimensionamento Geométrico de Embalagem, o software DiGE permite a 

redução do consumo de materiais desnecessários à função da embalagem e otimiza o 

uso dos espaços no armazenamento e transporte, com consequente redução de custos 

de produção e aumento da competitividade das empresas na área de transporte e 

distribuição. 
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Fonte: (Cetea, 2021) 

2.26 Checkpoint Systems, Inc. 
 

Designação: Checkpoint Systems, Inc. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: 101 Wolf Drive Thorofare, NJ 08086 

País: EUA 

Tel.: +1 800 257 5540 

E-mail: contact@checkpt.com 

Site: https://checkpointsystems.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Checkpoint Systems é uma fornecedora americana de prevenção de perdas e 

rastreabilidade de mercadorias. O Checkpoint permite que os retalhistas obtenham um 

inventário preciso em tempo real, acelerem o ciclo de reabastecimento, evitem a falta 

de stock e reduzam o roubo para melhorar a disponibilidade da mercadoria e a 

experiência do comprador. A Checkpoint oferece soluções de radiofrequência de 

vigilância eletrónica de artigos para retalho, soluções de prevenção de roubo e perda, 

hardware RFID, software e recursos de etiquetagem. 

 



 

 
64 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Uma das soluções que integra IoT e RFID é a chamada HALO, a qual fornece aos 

retalhistas e marcas ferramentas para rastrear com precisão o stock, medir a fidelização 

do cliente e o desempenho financeiro. As três assinaturas de gestãode stock permitem 

que se inicie com a implementação da tecnologia RFID com a solução base e, em 

seguida, quando a precisão do stock for alcançada, se adicionem funcionalidades 

avançadas como, por exemplo, o atendimento de pedidos omni-channel. 

 

 

Com a utilização da solução Halo, é 

possível identificar, monitorar e rastrear 

o produto em todos os setores da 

empresa a partir de um dispositivo móvel 

conectado à nuvem. 

 

 

 

Fonte: (Checkpoint, 2021) 
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2.27 Constantia Flexibles Group 
 

Designação: Constantia Flexibles Group 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Rivergate, Handelskai 92, 1200 Vienna, Austria 

País: Áustria 

Tel.: +43 1 888 5640 

E-mail: office@cflex.com 

Site: https://www.cflex.com 

Pessoa de contacto: Sales office: +43 1 888 5640 

Sales.Austria@cflex.com 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa  

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Constantia Flexibles é um grupo de empresas cujas raízes vêm da Constantia Teich, 

fundada em 1912 na Áustria, e anteriormente da Haendler & Natermann, fundada em 

1825 na Alemanha. É fabricante de embalagens flexíveis e foca-se na contribuição 

positiva e sustentável para um menor impacto no meio ambiente. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Constantia Flexibles desenvolveu um filme MAP refrigerados (“Chilled MAP Films”) 

que consiste numa tampa com selo permanente, destacável ou reutilizável para uma 

embalagem em atmosfera modificada (MAP). 
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“Chilled MAP Films” 

 

 

Fonte: (Constantia Flexibles, 2021) 
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2.28 Constar 
 

Designação: Constar International Inc. 

 

Setor de atividade: Fabricante 

 

Morada: 1100 Northbrook Drive - Trevose, PA 19053, US 

País: EUA 

Tel.: (215) 552-3700 

E-mail: não informado 

Site: https://www.healthcarepackaging.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Constar International, fundada em 1927, sediada em Filadélfia, Pensilvânia, é 

produtora e fornecedora líder de embalagens de plástico PET (polietileno tereftalato) e 

pré-formas para alimentos e bebidas. A empresa oferece soluções de embalagem com 

serviço completo, desde o design e engenharia do produto até o suporte contínuo ao 

cliente e contratos de licenciamento de material. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A tecnologia de eliminação de oxigénio Diamond Clear da Constar é misturada com a 

resina PET usada para fazer recipientes para produtos sensíveis ao oxigênio, incluindo 

bebidas como sucos, chás, cerveja, vinho, produtos enriquecidos com vitaminas e 

alimentos como produtos à base de tomate, como molhos para massas, molhos 
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diversose ketchup. Foi aprovada para todos os tipos de alimentos e para 

armazenamento congelado em condições de enchimento quente. 

 

A tecnologia de eliminação de oxigênio 

Diamond Clear da Constar é misturada 

à resina PET usada para fazer 

recipientes para produtos sensíveis ao 

oxigênio, incluindo bebidas como 

sucos, chás, cerveja, vinho, produtos 

enriquecidos com vitaminas e 

alimentos como produtos à base de 

tomate, como molhos para massas, 

molhos diversos e ketchup. 

 

 

Fonte: (Constar, 2020) 
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2.29 Copptech 
 

Designação: Copptech 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: 3200 Park Center Dr., Ste 1400, Costa Mesa, CA 92626 

País: EUA 

Tel.: +1 919 426 1500 

E-mail: contacto@copptech.com 

Site: http://www.copptech.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Copptech encontra-se focada na redução do desperdício global de alimentos e 

doenças transmitidas por alimentos por meio de melhores materiais de embalagem, que 

aumentam a vida útil dos alimentos de forma sustentável e económica, ao combinar 

princípios ativos, cobre e zinco, com uma fórmula antimicrobiana proprietária, que 

permite eliminar 99% dos vírus, bactérias e fungos. 
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Embalagem pode ser utilizada para 

prolongar a vida de frutas. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O poder biocida e bio estático de Copptech elimina e inibe a reprodução de 

microrganismos patogénicos em superfícies de contato, criando um escudo protetor 

entre a fonte de infeção e as pessoas. A tecnologia Copptech é aplicada inerentemente 

às matérias-primas, proporcionando uma proteção antimicrobiana de longa duração, 

eliminando 99% dos vírus, bactérias e fungos. 

 

 

Embalagem emprega múltiplas camadas 

para a formação de barreira para 

proteção e prolongamento da vida útil do 

produto. 

 

Tecnologia ativa da superfície da 

embalagem que está diretamente em 

contacto com o produto. Proporciona 

proteção antimicrobiana de longa 

duração e elimina 99% dos vírus, 

bactérias e fungos, que inibe a 

reprodução que organismos patogénicos 

 

 

Fonte: (Copptech, 2021)  
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2.30 Crown Cork 
 

Designação: Crown Holdings Inc 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 770 Township Line Road - Yardley, PA 19067 EUA 

País: EUA 

Tel.: +1 (215) 698-5100 

E-mail: ir@crowncork.com 

Site: https://www.crowncork.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Crown Holdings, Inc., por meio de suas subsidiárias, é fornecedora líder de produtos de 

embalagem rígida para empresas de marketing ao consumidor, bem como produtos, 

equipamentos e serviços de embalagem de proteção e trânsito, para uma ampla gama 

de mercados finais. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Crown possui duas embalagens inteligentes: 

CrownSecure ™, um sistema de leitura de código que atribui a cada pacote um código 

de resposta rápida (QR) de identidade, que ajuda as marcas a melhorar a rastreabilidade 

do produto e a potenciar um maior envolvimento do consumidor. O banco de dados 

Crown Secure atribui uma identificação única para cada pacote e armazena uma 

variedade de informações sobre o produto (por exemplo, data de origem / validade / 
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caminho da viagem). Como resultado, as marcas podem atualizar regularmente o status 

do produto, criando um histórico de dados e os consumidores que desejam comprar o 

produto podem validar sua autenticidade a qualquer momento por meio de um 

telemóvel ou aplicativo da web.  

CrownSmart é uma inovação de embalagem de realidade aumentada que permite aos 

proprietários de marcas interagirem diretamente com os consumidores, oferecendo 

uma ampla gama de conteúdo ou experiências por meio de um código QR exclusivo 

situado abaixo da aba de uma lata de bebida. 

 

 

Utilização da realidade 

aumentada para embalagens, 

permitindo maior interação 

entre o consumidor e o produto. 

 

Código exclusivo que permite a 

rastreabilidade, autenticidade e 

aumento da fidelidade do 

consumidor. 

 

 

Fonte: (Crown, 2021) 
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2.31 Cryolog 

 

Designação: Cryolog 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 58 boulevard Gustave Roch - 44 200 - Nantes - França 

País: França 

Tel.: +33 (0) 9 668 357 22 

E-mail: http://cryolog.com/en/contact/ 

Site: http://cryolog.com/en/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Criada em 2002 e adquirida em 2014 pela CLOCK-T °, a CRYOLOG é especializada no 

controle da cadeia de frio. Criadora dos comprimidos microbiológicos termossensíveis 

"TOPCRYO", a CRYOLOG é uma empresa francesa cujo principal acionista é a CapAgro: 

um fundo de investimento de capital em inovação especializado na indústria alimentícia. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Topcryo é um rótulo microbiológico sensível à temperatura que monitoriza as condições 

de produção por uma mudança da cor verde para vermelho, com base no tempo / 

exposição à temperatura. Isso permite a identificação imediata de produtos impróprios 

para consumo. Seja no processamento, distribuição, retalho ou catering de alimentos 

para o mercado de massa, o Topcryo atende as necessidades de monitorização de 
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qualidade em tempo real, controlo de custos e gestão responsável. As etiquetas podem 

ser utilizadas em contentores individuais, bandejas de produtos ou caixas de transporte. 

 

Topcryo é um time-temperature 

integrator, que permite o controlo 

das condições de temperatura. 

 

Pode ser aplicado em embalagens 

primárias ou secundárias. 

 

Desenho esquemático do 

funcionamento do controlo Topcryo. 

 

 

Fonte: (Cryolog, 2021) 
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2.32 Chromatic Technologies 
 

Designação: Chromatic Technologies Inc 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 1096 Elkton Dr. Colorado Springs CO EUA 80907 

País: EUA 

Tel.: (719) 592-1557 

E-mail: https://www.ctiinks.com/contact-us 

Site: https://www.ctiinks.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Chromatic Technologies é uma empresa americana, presente em 55 países e, 

abarcando todas as fases do negócio, desde pesquisa, desenvolvimento, fabricação e 

vendas, todas realizadas no Colorado, EUA. A CTI oferece soluções de tecnologia 

disponibilizadas por meio de tintas, extensível a todos os formatos de embalagem (latas, 

plástico, encolhimento, papel, filme) e, compatível com alimentos, em todas as 

principais plataformas de impressão. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A empresa trabalha com diversas tecnologias: 

Tintas termocromáticas: também chamadas de tintas de temperatura, que mudam de 

cor com a temperatura, ativadas por frio ou calor. Estão disponíveis em formatos à base 
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de água e UV Flexo, Flexo e Gravura de alta velocidade, Metal Deco, Offset Litho e 

formatos de tela UV. 

Indicadores de pasteurização: foi criado o BlindSpotz HPP Indicators para abordar a 

segurança e a vida útil dos alimentos. As marcas estão a mudar para o processamento 

de alta pressão. 

Indicadores de alerta de frio: o BlindSpotz Food Cold-Chain Alert fornece indicadores 

persistentes indicando se um produto foi submetido a baixas temperaturas para envio. 

Embalagem de alimentos inviolável com tintas ativadas por congelamento e calor: o 

BlindSpotz Food Freeze and Heat Tamper Alert, ao contrário da maioria dos indicadores 

de violação, estes revelam apenas violação por calor.  

 

 

Indicador visual de pasteurização e de 

alta pressão na embalagem. Indica se o 

produto passou por processo de alta 

pressão (87.000 psi) de modo satisfatório. 

 

Tintas reagentes ao calor e ao frio, de 

modo a garantir que o produto não foi 

violado. 

 

Tintas que permitem verificar se o 

produto não foi exposto ao frio em 

excesso. 

Fonte: (CTI, 2021) 
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2.33 DeltaTrak Inc. 
 

Designação: DeltaTrak Inc. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: 6801 Koll Center Parkway, Suite 120, Pleasanton, CA 94566 

País: EUA 

Tel.: 1-800-962-6776 

E-mail: salesinfo@deltatrak.com 

Site: https://www.deltatrak.com 

Pessoa de contacto: Sales: 1-800-962-6776 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

DeltaTrak® Inc. é uma empresa inovadora em soluções de gestão da cadeia de frio e 

monitorização da temperatura. A linha de produtos inclui uma ampla gama de aparelhos 

de registo de dados de temperatura. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O indicador TempDot Freeze possui um suporte autoadesivo para que possa ser aplicado 

diretamente num produto, embalagem, caixa ou palete. Assim, torna-se um método à 

prova de violação para verificar a possível ocorrência de danos por alteração de 

temperatura em áreas de processamento, embalagem, armazenamento, bem como 

durante o transporte e manuseio dos produtos.  
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Este rótulo indicador químico é usado para confirmar a exposição às condições de 

temperatura decrescentes e é usado em produtos que são sensíveis à temperatura. Se 

a temperatura ambiente cair abaixo de 0°C, ocorre uma mudança de cor irreversível e o 

ponto verde fica vermelho, fornecendo indicação visual imediata de excesso de 

temperatura.  

 

 

Indicador TempDot 

 

 

Fonte: (DeltaTrak, 2021) 
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2.34 Desiccare 
 

Designação: Desiccare, Inc 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 3930 W. Windmill Lane, Suite 100, Las Vegas, Nevada 89139 

País: EUA 

Tel.: 1-800-446-6650 

E-mail: bradb@desiccare.com 

Site: https://www.desiccare.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Desiccare, Inc. é uma empresa que fornece uma linha completa de produtos 

dessecantes padrão e personalizados da indústria ao consumidor. Foi uma das primeiras 

a aplicar novas tecnologias para projetar e desenvolver soluções personalizadas que 

respondem aos desafios do negócio das embalagens atmosféricas. O seu departamento 

de engenharia está equipado com sofisticados laboratórios químicos no Mississippi e no 

México, o que lhes permite desenvolver misturas químicas personalizadas que oferecem 

maior faixa de proteção do que as empresas de dessecantes convencionais. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Linha Pillow Pak da Desiccare: Usada por profissionais de saúde, embalagens de 

alimentos e outros produtos com vista a manter sua integridade  em toda a cadeia de 

valor até ao cliente final. Os dessecantes da Pillow Pak estão disponíveis em sílica gel, 
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argila, peneira molecular e carvão ativado. Misturas personalizadas também estão 

disponíveis, por exemplo: 50% de sílica gel para umidade e 50% de carbono para 

absorção de odores. Benefícios: resistente à água líquida, alta taxa de transmissão de 

vapor, o substrato é feito com material Tyvek®, não empoeirado, forte e difícil de rasgar, 

suave (não danificará seu produto), tinta de qualidade alimentícia e compatível com FDA 

para contato direto com alimentos. 

 

 

NO-OX Scavenger: é adicionado para 

remover qualquer excesso de oxigênio, 

inibindo o crescimento microbiano e 

estendendo a vida de distribuição em até 

30 dias para o músculo inteiro e 21 dias 

para o solo. A carne passa a ter vida útil 

mais longa, menor perda de humidade e 

aparência florida fresca. 

 

Ethylene®Eliminator Pak: ao usar o 

eliminador de Etileno, o processo de 

amadurecimento dos produtos é 

retardado, reduzindo o desperdício e a 

deterioração dos alimentos. 

 

 

Fonte: (Desiccare, 2021) 
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2.35 DIC Corporation 
 

Designação: DIC Corporation 

 

Setor de atividade: Indústria Química  

 

Morada: DIC Building, 7-20, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8233, Japan 

País: Japão 

Tel.: +81-3-6733-5001 

E-mail: - 

Site: https://www.difaren.com/en/index.html 

Pessoa de contacto: +81-3-6733-5001 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

Color & Comfort— DIC é uma empresa química, fundada em 1908, com uma 

participação importante em tintas de impressão, pigmentos orgânicos e compostos PPS, 

para diferentes mercados como o automotivo, o eletrónico, da alimentação e habitação. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A DIFAREN, do Grupo DIC, é a pioneira em filmes usados em diversas áreas com especial 

enfoco nas embalagens de alimentos. O filme selante antiembaçante CPP é aplicado no 

embalamento de produtos hortofrutícolas e de padaria/pastelaria.  
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Comparação do filme normal (à 

esquerda) com o filme 

antiembaçante (à direita). 

 

 

 

Fonte: (DIC Corporation, 2021) 
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2.36 Digimarc Corporation 
 

Designação: Digimarc Corporation 

 

Setor de atividade: Empresa; Centro de I&DT 

 

Morada: 9405 SW Gemini Drive, Beaverton, OR 97008 USA 

País: EUA 

Tel.: +1 503 469 4800 

E-mail: https://www.digimarc.com/contact/sales 

Site: https://www.digimarc.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Digimarc é uma organização baseada em valores que consideram que os talentos, os 

recursos e os produtos de seus funcionários podem ajudar a promover um futuro 

melhor, tanto localmente como em todo o mundo. Com curiosidade e coragem é 

possível abordar questões desafiantes, como a rastreabilidade e transparência dos 

produtos nas cadeias de abastecimento ou o impacto das embalagens plásticas no meio 

ambiente. A Digimarc acredita que o talento de cada funcionário pode fazer a diferença. 

Com a Digimarc código de barras, é possível que qualquer objeto ou meio seja 

identificado de maneira confiável e eficiente para reduzir o desperdício de alimentos, 

diminuir erros de fabricação, proteger a autenticidade e a segurança dos produtos, 

reduzir o desperdício de plástico e promover o envolvimento do consumidor, entre 

outros. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A plataforma Digimarc pode aplicar um identificador exclusivo a praticamente todos os 

objetos - incluindo embalagens de produtos, impressão comercial, áudio e vídeo - que 

podem ser identificados automaticamente por um ecossistema habilitado de scanners 

industriais, smartphones e outras interfaces. Esses recursos notáveis permitem que a 

Digimarc e seus parceiros forneçam uma ampla gama de soluções para operações de 

retalho e cadeia de valor, de envolvimento do consumidor, de gestão do meio e de 

segurança. 

Para além disso, as suas soluções permitem aos consumidores a leitura de qualquer lado 

da embalagem e a obtenção de informações sobre o produto através dos dispositivos 

móveis que utilize. 

 

 

A tecnologia Digimarc permite aos 

consumidores finais ou empresas a 

interação com o produto, utilizando seus 

identificadores exclusivos na embalagem 

dos produtos. 

 

 

 

Fonte: (Digimarc, 2021a, 2021b) 
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2.37 eAgile Inc 
 

Designação: eAgile Inc 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 1880 Turner Ave NW, Suite A, Grand Rapids MI 49504 

País: EUA 

Tel.: +1 (616) 243 1200 

E-mail: contact@eAgile.com 

Site: https://www.eagile.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

As soluções de proteção da marca IoT e RFID inovadoras e líderes da indústria da eAgile 

levaram à expansão contínua das suas instalações, dos seus recursos e produtos. Hoje, 

a eAgile rege-se pelo sistema de gestão da qualidade com certificação ISO 9001: 2015 e 

opera numa intervenção verticalmente integrada e completa, com centros de projeto, 

fabricação, teste e demonstração. A eAgile distribui produtos de impressão de 

segurança, em formatos padrão ou personalizados, com o IoT e RFID em frequências 

UHF, HF, NFC, LF e Dual numa ampla variedade de formatos, incluindo soluções de 

hardware e software personalizadas. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As etiquetas e etiquetas da série eletrónica de identificação por radiofrequência (RFID) 

da eAgile alinham o desempenho, a tecnologia, o alcance de leitura e os requisitos do 

sistema com uma solução de engenharia comprovada pela indústria. Pode escolher a 

partir de uma gama de combinações de tamanho, chip e requisitos de desempenho de 

antena ou a eAgile poderá projetar uma etiqueta RFID personalizada específica para as 

necessidades específicas de cada cliente. A eAgile personalizará cada pedido, 

adicionando impressão colorida, criando séries e códigos de barras e, em seguida, 

empregará um sistema de patenteamento eSync ™ para codificar as etiquetas com um 

grau de precisão de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (eAgile, 2020) 
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2.38 EMCO Technologies 
 

Designação: EMCO Technologies 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: The Coach House, Felder Court, Deal Road, Worth, Deal, Kent, CT14 0BD 

País: Reino Unido 

Tel.: +44 (0)1304 620400 

E-mail: info@emcouk.com 

Site: https://www.emcotechnologies.co.uk 

Pessoa de contacto: +44 (0)1304 620400 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A EMCO está agora na quarta década de investigação e desenvolvimento de soluções 

inovadoras para o controlo e teste de gases. O principal foco de negócio é a indústria de 

alimentos, mas também atua nas áreas das ciências biológicas, medicina, farmacêutica, 

engenharia de alta tecnologia e aeroespacial. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A EMCO fabrica saquetas e rótulos adesivos para embalagens ativa de forma a manter 

e alterar a atmosfera da embalagem de alimentos individuais para manter a frescura, 

estender a vida útil e aumentar a consistência e a qualidade exigidas pelo consumidor. 

As saquetas ou rótulos adesivos são compatíveis com a qualidade dos alimentos, tendo 

sido avaliados favoravelmente pela EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos 



 

 
88 

Alimentos) e estão aprovados para contato direto com alimentos. A EMCO apresenta 

diversos produtos de absorção e emissão de oxigénio, dióxido de carbono e ozono:  

 

Absorvedores de O2 ATCO: absorvem 

irreversivelmente o oxigénio durante todo o prazo 

de validade do produto, conseguindo reduzir a sua 

concentração de 20,9% para 0,1%.  

 

Absorvedores de CO2 ATCO: absorvem 

irreversivelmente o dióxido de carbono do espaço 

superior da embalagem para menos de 0,1%; 

permanecem ativos durante toda a vida útil do 

produto para manter a atmosfera livre de CO2. 

 

As saquetas OxyFresh da EMCO geram O2 e 

absorvem CO2. O alto teor de oxigênio é 

extremamente eficaz em estender a vida útil de 

certas frutas, vegetais e frutos do mar vivos. 

 

Absorvedores de O2 e geradores de CO2 ATCO: 

absorvem ativamente o oxigénio e emitem dióxido 

de carbono. Utilizados para produtos suscetíveis à 

oxidação com os benefícios bacteriostáticos da 

adição de CO2 à embalagem. 

 

A saqueta OZOfresh emite uma liberação 

controlada e sustentada de ozono para funcionar 

como um agente oxidante e antimicrobiano, de 

forma a impedir a contaminação e deterioração de 

alimentos por organismos patogénicos. 
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Indicadores de oxigénio ATCO: são adesivos que 

avaliam a presença de oxigénio através da variação 

de cor – de amarelo brilhante (ausência de O2) para 

azul escuro (presença de O2). 

 

Fonte: (EMCO Technologies, 2021c, 2021a, 2021b, 2021d, 2021f, 2021e)  
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2.39 Emerson Electric Co. 

 

Designação: Emerson Electric Co. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 8000 West Florissant Avenue, P.O. Box 4100, St. Louis, MO 63136, United 

States 

País: EUA 

Tel.: +1 314 553 2000 

E-mail: -  

Site: https://www.emerson.com/ 

https://www.emerson.com/em-us/industries/automation/packaging 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Emerson concentra-se nos desafios mais complexos e profundos com que o mundo 

atual se enfrenta nos mercados de processo, industriais, comerciais e residencial. 

Oferece as melhores tecnologias e plataformas centrais que agregam valor numa 

variedade de indústrias e setores. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Emerson é uma das maiores empresas no segmento de produtos para automação 

industrial e frio industrial. Com a aquisição da Paksense, passou a ter também no seu 

portfólio de produtos, sistemas para controlo de temperatura eletrónicos etags 

inteligentes, permitindo monitorizar humidade de temperatura. 

https://www/
https://www/


 

 
92 

 

 

Exemplo de interação com o 

produto em supermercados 

utilizando eTag. 

 

Rastreabilidade do produto e 

controlo de tempo-

temperatura. 

 

Time-temperature indicator. 

 

 

Fonte: (Emerson, 2020a, 2020c, 2020b) 
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2.40 EVIGENCE SENSORS 
 

Designação: EVIGENCE SENSORS 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Tel Hanan Industrial Zone, 47 Hataasiya Street, Nesher Haifa Israel, P.O. Box 

2100, Zip Code: 3688847 

País: Israel 

Tel.: Headquarters: +972-4-8200236  

E-mail: info@evigence.com 

Site: https://evigence.com/ 

Pessoa de contacto: Sales and Marketing Office: 551-225-8566 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

EVIGENCE SENSORS ™ fornece às marcas, aos vendedores e aos consumidores uma nova 

maneira de monitorizar a vida útil de produtos perecíveis em tempo real. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os sensores visuais de frescura dos alimentos da EVIGENCE permitem indicar a 

verdadeira vida útil do produto que estão a monitorizar, sendo calibrados para se 

adequar a todos os tipos de alimentos e bebidas.  
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Diferentes sensores EVIGENCE 

para diferentes alimentos. 

 

 

Fonte: (EVIGENCE SENSORS, 2021) 

 

 

  



 

 
95 

2.41 Evoy 
 

Designação: Evoy - Evolução da Inteligência Logística 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Al. Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, São Paulo/SP 

País: Brasil 

Tel.: (+55) 11 96345-4152 

E-mail: contato@evoy.io 

Site: www.evoy.io 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: A Evoy é uma empresa especialista em soluções de gestão de 

ativos interconectados, com inteligência aplicada a processos logísticos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Embalagens Inteligentes e Conectadas: através de dispositivos autónomos, de 

conectividade de alcance global e de uma plataforma que utiliza Big Data e inteligência 

artificial, os ativos e bens produtivos são transformados em inteligentes e 

interconectados; Embalagens Retornáveis e Sustentáveis: com alta capacidade de carga 

e durabilidade, a embalagem retornável é a mais compacta. Facilita a reutilização, 

aumenta o ciclo do ativo e reduz resíduos e custos. Elementos chaves de informação 

que integra manufatura e logística: Visibilidade (encontra os produtos por 

geolocalização, identifica gargalos e melhora a estratégia do roteiro da sua coleta); 

Monitorização (analisa o comportamento e mede os indicadores de tempo de giro, 
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ausência e permanência dos ativos num local); Controla (otimiza o tempo de gestão e 

controlo dos ativos com inventários online e tomadas de decisões ágeis e precisas); 

Economia (aumente o ciclo de uso do ativo e reduz as perdas e os custos com a reposição 

de embalagens ou de solicitações de emergência); Eficiência (proporciona qualidade na 

fabricação e facilidade na emissão de notas fiscais para os supervisores logísticos). 

 

 

 

 

Fonte:  
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2.42 Famag 
 

Designação: Famag 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa  

 

Morada: Ul. Krobska Szosa 32B, 64-125 Poniec 

País: Polónia 

Tel.: (+48) 65 573 11 64 

E-mail: info@famag.pl 

Site: https://famag.pl/en/ 

Pessoa de contacto: SALES DEPARTMENT EXPORT: export@famag.pl 

SALES DEPARTMENT POLSKA: handel@famag.pl 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade:  

A Famag é uma empresa polaca, com 25 anos, que fabrica embalagens exclusivas e 

modernas com vista a promoverem a diferenciação dos produtos.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

FRESHY-PACKTM é uma embalagem ativa antimicrobiana que estende o prazo de 

validade de frutas e vegetais frescos e, também mantém o produto inalterado, uma vez 

que protege os produtos embalados contra microrganismos nocivos e inibe o 

crescimento de bactérias, fungos e leveduras. 
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FRESHY-PACKTM 

 

 

Fonte: (Famag, 2021) 
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2.43 FIT – Instituto da Tecnologia 
 

Designação: FIT - Instituto de Tecnologia 

 

Setor de atividade: Centro tecnológico; I&DT 

 

Morada: Avenida Liberdade, 6315 - Prédio 4 - CEP: 18087-170 - Bairro Iporanga - 

Sorocaba/SP 

País: Brasil 

Tel.: +55 15 4009-0608 / +55 15 4009-0606 

E-mail: paula.valerio@fit-tecnologia.org.br 

Site: www.fit-tecnologia.org.br 

Pessoa de contacto: Paula Valério 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade:  

Fundado em 2003, o FIT é uma organização sem fins lucrativos , de abrangência 

nacional, credenciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A 

infraestrutura foi criada para desenvolver soluções tecnológicas nos mais diversos 

segmentos de negócios, soluções que antecipam as necessidades do mercado, das 

empresas e das pessoas. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A SINCPRESS, centro de excelência do FIT, é o primeiro centro para embalagens 

inteligentes da América Latina, onde são desenvolvidas tecnologias que ligam as 

embalagens, do mundo físico com o universo digital. 
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Embalagens Inteligentes  

 

Casos de Sucesso  

 

 

Fonte: (Anon, 2020) 
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2.44 Freshcode 
 

Designação: Freshcode (Kao Chimigraf) 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa  

 

Morada: Pol. Ind. Can Jardí, C/Carcassí, 6-8, 08191 Rubí Barcelona Spain 

País: Espanha 

Tel.: +34 935 862 040 

E-mail: info@freshcodelabel.com 

Site: www.freshcodelabel.com 

Pessoa de contacto: Kao Chimigraf: +34 935 862 040 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos 

 

Resumo da entidade: 

A Kao Chimigraf é uma empresa comprometida com a qualidade desde 1970 na 

produção de tintas e vernizes para sistemas de flexografia, rotogravura e impressão 

digital. Oferece soluções tecnológicas de alto valor para a indústria de embalagens de 

alimentos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O indicador de cor da Freshcode, patenteado pela Kao Chimigraf, permite que os 

consumidores, distribuidores e embaladores saibam o período ideal de consumo de 

peitos de frango fatiados e desossados em embalagem de atmosfera modificada (MAP). 

O centro branco do indicador Freshcode é impregnado com tinta inteligente, que 

captura a emissão de gases voláteis libertados durante a deterioração de peitos de 

frango em embalagens de atmosfera modificada (MAP). Essa tinta inteligente muda 
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gradualmente de cor para indicar o nível de frescura dos alimentos. O produto deixa de 

estar próprio para consumo quando o indicador fica totalmente preto. 

 

 

Indicador Freshcode  

 

 

Fonte: (Freshcode, 2021) 
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2.45 Graham 

 

Designação: Graham Packaging Company 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 700 Indian Springs Drive, Suite 100, Lancaster, PA, 17601 

País: EUA 

Tel.: +1 717 849-8500 

E-mail: https://www.grahampackaging.com/contact 

Site: https://www.grahampackaging.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Graham Packaging é uma empresa americana, com escritórios na Europa, China, 

América do Sul e México. Tudo começou em 1970 com um simples recipiente para óleo 

de motor. Hoje, é uma empresa cuja estabilidade, inovação e serviços personalizáveis 

atraem empresas da Fortune 500 e também pequenas empresas independentes. A 

Graham faz todo o processo, começando do zero, com pesquisas, discutindo e 

explorando todas as possibilidades num ambiente colaborativo. Para destacar a marca, 

primeiro procura entender os desafios que o cliente enfrenta, os seus objetivos e as 

oportunidades de sucesso. Assim, desenvolvem pesquisas de mercado, incluindo 

análises de marca e do cenário competitivo. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Tecnologias de barreira: utiliza várias barreiras, para uso em qualquer um de seus 

processos, para proteger os produtos. São estruturadas como uma barreira absorvente 

de oxigénio ativa ou uma barreira bloqueadora de oxigénio passiva.  

 

 

Hot Fill: embalagens de polipropileno 

de enchimento a quente. Os 

enchimentos quentes criam uma 

embalagem estéril e estável, usada 

principalmente para conservar 

alimentos e bebidas com alto teor de 

ácido. 

 

Cold Fill: o enchimento a frio é um 

processo de enchimento usado para 

muitos produtos frescos, como leite e 

sucos naturais. Os recipientes de 

poliolefina oferecem a conveniência 

de alças infladas e propriedades 

organoléticas que não interferem no 

sabor do produto. 

 

Graham lidera consistentemente a 

indústria em desenvolvimento 

tecnológico, oferecendo as seguintes 

soluções de barreira: CO2; O2; 

Combinações 

monocamada/multicamadas e 

multicamadas; UV; Fragrância; 

Scalping. 

Fonte: (Graham, 2021)  
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2.46 Graphic Packaging  
 

Designação: Graphic Packaging Holding Company 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa; 

 

Morada: N-IIa, Km. 557.3, 08711 Barcelona, Espanha 

País: Espanha 

Tel.: +34 938 01 73 37 

E-mail: https://pt.graphicpkg.com/contact-us/ 

Site: https://graphicpkg.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Na Graphic Packaging International, é produzido o copo de papel para café , a cesta que 

transporta garrafas de cerveja artesanal e os tabuleiros para aquecer comida no micro-

ondas . A Graphic Packaging é uma das maiores fabricantes de embalagem à base de 

papel e papel-cartão para algumas das marcas mais reconhecidas do mundo de 

alimentos, bebidas, serviços alimentícios, utensílios domésticos, cuidado pessoal e 

produtos para animais de estimação. 

Com mais de 90 instalações em todo o mundo que fornecem soluções de embalagem 

inovadoras para ajudar os clientes a se destacarem e atingirem a fidelidade à marca num 

mercado competitivo e dinâmico. Com um portfólio de produtos que enfatiza materiais 

renováveis, reciclados e recicláveis, encontra-se comprometida com os seus 19 mil 

clientes . 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A inovadora bandeja PaperSeal™ oferece às marcas e aos retalhistas a oportunidade de 

substituir as bandejas plásticas de atmosfera modificada (MAP) de alta barreira por uma 

alternativa de papel-cartão com revestimento protetor. O desenvolvimento da 

inovadora solução de bandeja de alimentos MAP PaperSeal™ alinha-se à visão para 

2025, utilizando o perfil de sustentabilidade líder do setor para ampliar e melhorar as 

soluções de embalagem para os clientes, ao mesmo tempo em que se reduz o impacto 

no meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Graphicpkg, 2020) 
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2.47 Infratab 
 

Designação: Infratab Bangalore Pvt Ltd 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT; 

 

Morada: 91 trampolim, 2º andar, Complexo Padmavathi, 80 Feet Rd, Koramangala 8º 

Bloco, Bengaluru-560095, Karnataka 

País: Índia 

Tel.: 805 986-8880 

E-mail: info@infratab.in 

Site: www.infratab.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Infratab é uma empresa Indiana, líder em soluções de sensores de RF com condição 

inteligente para monitorizar qualidade, rastrear perecíveis e itens com desgaste 

mensurável. A Infratab produz, vende e faz a manutenção de tags (etiquetas), software 

de ponta, serviços em nuvem e análises, comercializados sob a marca Infratab Freshtime 

™. O propósito é medir a frescura dos produtos e fornecer as ferramentas para que se 

possa tomar melhores decisões sobre o stock. 

 

 Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Infratab Freshtime é um conjunto de ferramentas, para utilizadores e supervisores de 

soluções, que desejam tornar os dados de temperatura inteligentes. A IoT chama o 

Infratab Freshtime de “plataforma como serviço” (Platform as a Service - PaaS) por causa 
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dos seus componentes que proporcionam um serviço de alojamento na nuvem e 

implementação de hardware e software, usado para prover aplicações (software como 

serviço) por meio da Internet. O foco está em dados perecíveis vivos e inteligentes. 

Freshtime é experiente em cadeia de valorGS1 e Blockchain Astute. É para utilizadores 

GS1, bem como para aqueles que nunca ouviram falar de GS1, incluindo técnicos de 

laboratório, pessoal de entregas, chefes, consumidores e até mesmo aqueles que 

trabalham na indústria de manipulação de máquinas com desgaste mensurável, sempre 

tendo o mesmo objetivo: medir a frescura dos produtos e fornecer as ferramentas para 

que se possam tomar as melhores decisões sobre o stock , diminuindo desperdícios. 

 

 

O propósito na Infratab é 

ambicioso, mas simples: 

medir a frescura e fornecer 

aos clientes as ferramentas 

para tomar as melhores 

decisões sobre seu stock . 

 

 

Fonte: (Infratab, 2021) 
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2.48 INNOLABEL 
 

Designação: INNOLABEL 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa - TTI 

 

Morada: Patrijzendreef 28, B-3140 Keerbergen 

País: Bélgica 

Tel.: 0824296496 

E-mail: chris@innolabel.eu 

Site: https://www.innolabel.eu/en/ 

Pessoa de contacto: Chris Van Sebroeck: +32 474 881044 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente  

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade:  

INNOLABEL fornece soluções que permitem aos clientes monitorizar a temperatura, a 

vida útil, e qualquer outra condição relevante de um produto em toda a cadeia de 

abastecimento.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O Innolog™ SU é um dispositivo de medição de temperatura, equipado com um sensor 

de autocalibração. É fornecido com uma embalagem que o torna impermeável. A 

presença de um código de barras numa etiqueta adesiva garante uma identificação 

inequívoca entre o dispositivo e a entrega. É um dispositivo eletrónico alimentado por 

uma bateria botão (CR2450), que regista os dados de temperatura por meio de um 

sensor digital interno, que os processa por meio de um microprocessador (CPU) e 

armazena numa memória RAM.  
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Dispositivo de medição de 

temperatura Innolog™  

 

 

Fonte: (Innolabel, 2021) 
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2.49 ITENE 
 

Designação: ITENE 

 

Setor de atividade: Centro I&D 

 

Morada: Parque Tecnológico, C/ Albert Einstein, 1. 46980 PATERNA · VALENCIA 

País: Espanha 

Tel.: 961 820 000 

E-mail: - 

Site: https://www.itene.com/ 

Pessoa de contacto: 961 820 000 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente  

Classificação quanto à utilização: Cárneos 

 

Resumo da entidade: 

O ITENE é um Centro Tecnológico constituído como uma associação privada sem fins 

lucrativos de âmbito nacional, fundado em 1994. O centro promove a investigação 

científica, o progresso tecnológico, o desenvolvimento da sociedade, da informação e a 

promoção da sustentabilidade nos domínios da embalagem, logística, transportes e 

mobilidade. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

ITENE apresenta uma embalagem ativa para carne vermelha que estende mais cinco 

dias a vida útil da carne, tendo como referência a atual solução da carne embalada em 

atmosfera modificada. ITENE fornece, ainda, indicadores colorimétricos (rótulos) que 

são incorporados à embalagem e mudam de cor para mostrar o nível de frescura do 

produto e a exposição do mesmo a temperaturas inadequadas. Esta tecnologia informa 
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de forma fácil a vida útil real da carne de frango fresca embalada. O indicador usa tinta 

que é formulada com um composto indicador reativo e a cor do indicador está 

relacionada com o grau de frescura do produto cárneo.  

 

 

 

Comparação do embalamento normal 

(à esquerda) com a embalagem ativa 

ITENE (à direita). 

 

 

Indicador colorimétrico ITENE 

 

 

Fonte: (ITENE, 2016) 
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2.50 JRI Company 
 

Designação: JRI Company 

 

Setor de atividade: Empresa  

 

Morada: 2, rue de la Voivre, Parc d'Activités Technoland, 25490 Fesches le Châtel 

País: França 

Tel.: +33 381 306 804 

E-mail: https://www.jri-corp.com/component/rsform/form/4-contact-form 

Site: https://www.jri-corp.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas, Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A JRI projeta e fabrica soluções de medição, controlo e monitorização para diferentes 

setores do mercado: Saúde, Segurança Alimentar, HVAC e indústrias de energia e 

aspersores. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A empresa oferece diversas soluções para monitorização e controlo de produtos 

alimentares. Os controlos podem ser em tempo real, através de comunicação wireless, 

ou ainda, utilizando controlos analógicos como os indicadores tempo-temperatura (TTI 

-- TimeTtemperature Indicators or Integrators). 
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Solução de monitoramento de temperatura e 

humidade com tecnologia Bluetooth. 

 

 

Naocom é uma solução de monitoramento 

com geolocalização para produtos 

termossensíveis durante o transporte. 

 

Especialmente projetado para monitorização 

da cadeia de frio de produtos alimentícios, o 

Integrador de Tempo e Temperatura regista o 

tempo cumulativo durante o qual o produto 

ficou exposto acima de 5 ° C. A etiqueta 

adesiva é aplicada diretamente na 

embalagem. 

 

 

 

Fonte: (JRI, 2021a, 2021b, 2021c) 
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2.51 Keep-it Technologies® AS 
 

Designação: Keep-it Technologies® AS 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa- TTI 

 

Morada: Strømsveien 323A, N-1081 Oslo, Norway 

País: Noruega 

Tel.: +47 22 39 83 50 

E-mail: - 

Site: https://keep-it.com 

Pessoa de contacto: Kristen A. Hovland 

+47 41102252  /  kristen.hovland@keep-it.no 

Peder Bruusgaard (Sales & Marketing) 

+47 90868088  /  peder.bruusgaard@keep-it.no 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas  

 

Resumo da entidade: 

A ideia do Keep-it® surgiu de um cientista que idealizou um indicador de prazo de 

validade para alimentos, baseado numa combinação de processos químicos, tempo e 

temperatura. Isso resultou no indicador de vida de prateleira Keep-it®, que foi lançado 

nos supermercados noruegueses em 2012. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Quando o indicador Keep-it® é anexado a um produto, o indicador começar a 

monitorizar constantemente as temperaturas às quais o produto é exposto. O conteúdo 

do indicador é especificamente adaptado para diferentes produtos e simula a redução 
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da vida útil do produto ao longo do tempo. Quando o produto é armazenado num local 

de maior temperatura o indicador move-se rapidamente. Quando o produto é mantido 

a temperaturas mais baixas o indicador move-se lentamente. Quando o indicador 

mostra zero, o produto não é comestível. 

 

 

Indicador de Validade Keep-it®  

 

 

Fonte: (Keep-it Technologies, 2021) 
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2.52 LCR Hallcrest 
 

Designação: LCR Hallcrest 

 

Setor de atividade: Embalagens Ativas e Inteligentes 

 

Morada: Edifícios à beira-rio, Dock Road, Connah's Quay, Flintshire - CH5 4DS 

País: Reino Unido 

Tel.: +44 (0) 1244 818348 

E-mail: sales@lcrhallcrest.com 

Site: https://www.hallcrest.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A LCR Hallcrest é uma empresa familiar que foi pioneira e líder no campo da tecnologia 

gráfica de mudança de cor sensível à temperatura "inteligente" conhecida como 

termografia. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Hallcrest desenvolve, fabrica e comercializa: Soluções de validação de processo que 

utilizam tecnologia de mudança de cor para fornecer evidências visíveis de que os 

requisitos especificados foram respeitados; Etiquetas de temperatura irreversível 

Thermax® que são o padrão para fornecer evidências da temperatura atingida para 

garantia, qualidade e controle de temperatura ambiental. Uma ampla variedade de 

termómetros e de rótulos de temperatura que podem ser encontrados em praticamente 

qualquer setor, incluindo saúde, onde Feverscan® e Clinitrend® são usados para 
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monitorizar a temperatura do paciente durante a cirurgia. Tintas, pigmentos e tintas que 

mudam de cor, usados para comunicar o uso adequado, as condições de 

armazenamento e envolver o público com designs interativos que aumentam a perceção 

da mensagem. As tintas termocromáticas ativadas a frio são usadas em rótulos e 

embalagens para criar uma mudança de cor quando arrefecidas . (Transparente para 

colorir a 15ºC / 59ºF) 

 

 

 

 

 

Fonte: (LCR Hallcrest, 2021) 

 

 

  



 

 
119 

2.53 Loop 

 

Designação: Loop 

 

Setor de atividade: Centro de I&DT 

 

Morada: Av. Fontes Pereira de Melo, 16. 1050-121 Lisboa 

País: Portugal 

Tel.: +351 916 699 846 

E-mail: info@loop-cn.com 

Site: https://www.loop-cn.com/ 

Pessoa de contacto: Hugo Baptista 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Loop é uma empresa de consultoria estratégica, especializada em modelos de 

negócios e focada no lançamento de produtos e serviços no mercado, com qualidade e 

retorno financeiro definidos em conjunto com seus clientes. 

 

 

Exemplo de embalagens criadas pela 

Loop. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Desde 1990, gera referências de mercado por meio de sua experiência na criação de 

novos modelos de negócios a partir da deteção de novas oportunidades; o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços; aceleração corporativa baseada na 

gestão do conhecimento e capital intelectual; crescimento em ambientes digitais; e 

análise de dados estratégicos. 

 

 

Exemplo de clientes atendidos pela 

Loop. 

 

Catálogo de informações Loop. 

 

 

Fonte: (Loop, 2020)  
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2.54 Mitsubishi Gas Chemical 
 

Designação: Mitsubishi Gas Chemical 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Mitsubishi Building 5-2, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 

País: Japão 

Tel.: +81-3-3283-5000 

E-mail: - 

Site: https://www.mgc.co.jp/eng/ 

Pessoa de contacto: Specialty Chemicals Business Sector 

Oxygen Absorbers Division: +81-3-3283-4867 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

O Mitsubishi Gas Chemical Group é especializado no desenvolvimento de produtos 

químicos que vão desde produtos químicos básicos até produtos químicos finos e 

materiais de desempenho.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Mitsubishi Gas Chemical desenvolveu o AGELESS, um agente de absorção de oxigénio. 

O agente de absorção de oxigénio livre AGELESS é uma saqueta absorvedora de oxigénio 

num recipiente selado e cria um ambiente desoxidado, onde a concentração de oxigénio 

é de 0,1% ou menor. Assim, preserva o sabor e a frescura dos alimentos. 

O AGELESS EYE é um indicador embutido que indica a presença de oxigénio numa 

embalagem. Quando exposto ao oxigénio, o AGELESS EYE fica azul ou roxo, e retorna à 
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sua cor rosa original de acordo com a redução do oxigénio na embalagem (Encontra-se 

em fase de TESTE). 

 

 

Saqueta AGELESS 

 

Indicador AGELESS EYE 

 

 

Fonte: (Mitsubishi Gas Chemical Group, 2021a, 2021b) 
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2.55 MobFood 
 

Designação: MobFood - Projecto de Investigação e Desenvolvimento 

 

Setor de atividade: I&DT; Centro Tecnológico 

 

Morada: Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia 

Rua Eng.º Frederico Ulrich, 2650 

4470-605 Moreira da Maia 

País: Portugal 

Tel.: +351 220 966 021 

E-mail: info@mobfood.pt 

Site: https://mobfood.pt/ 

Pessoa de contacto:  

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

O MobFood, um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico, resulta de uma 

reflexão conjunta de vários agentes do setor agroalimentar que procuram de forma 

integrada e estruturada responder aos desafios relacionados com a promoção de uma 

indústria alimentar nacional mais competitiva. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Assente na promoção de novas estratégias de crescimento, baseadas no reforço da 

capacidade tecnológica, de inovação e de I&D, orientadas à obtenção de novos 

produtos, serviços, processos ou tecnologias, atuando ao longo de toda a cadeia de valor 

e reforçando a colaboração entre o setor empresarial e as ENESIIs (Entidades Não 
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Empresariais do Sistema de Investigação e Inovação). Destacam-se algumas das 

atividades e as organizações envolvidas: 

 

PPS2: Resíduos e Utilização 

Eficiente de Recursos 

 

PPS3: Embalagens sustentáveis com 

propriedades ativas para aplicações 

alimentares 

 

PPS4: Nutrição, Saúde e Bem-Estar 

 

 

PPS5: Qualidade e Segurança Alimentar 

 

Autenticidade e rastreabilidade de produtos 

frutícolas DOP e IGP e queijo DOP 

 
Fonte: (Mobfood, 2021a, 2021b)  
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2.56 Mori 
 

Designação: Mori 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: 440 Rutherford Ave, Suite 400, Boston MA 02129 

País: EUA 

Tel.: - 

E-mail: - 

Site: https://www.mori.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

Mori é uma empresa que cria um filme protetor de alimentos com o objetivo de reduzir 

o desperdício alimentar e prolongar a vida útil dos produtos.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Mori usa a proteína da seda para criar uma camada protetora que é invisível para os 

sentidos e mantém os alimentos frescos por mais tempo. A proteína de seda, derivada 

naturalmente, é utilizada para criar uma camada protetora que retarda três mecanismos 

principais que fazem com que os alimentos se estraguem: a desidratação, a oxidação e 

o crescimento de microrganismos. Do produto à proteína, a camada protetora 

totalmente natural, estende a vida útil em até 2x. 
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Produto cárneo e um produto 

hortofrutícola com aplicação da 

tecnologia Mori. 

 

 

 

Fonte: (Mori, 2021) 
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2.57 Multisorb Filtration Group 
 

Designação: Multisorb Filtration Group 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224 

País: EUA 

Tel.: +1 716.271.7515 

E-mail: -  

Site: https://www.multisorb.com 

Pessoa de contacto: +1 716.271.7515 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Multisorb é uma empresa que fabrica absorvedores e dessecantes para a indústria 

alimentar e farmacêutica. Para a indústria alimentar, a equipa de I&D avalia as 

características do produto e a integridade da embalagem, através da identificação da 

atividade de água exata de forma a determinar os requisitos de absorção de oxigénio de 

um produto. Tem o objetivo de prolongar a vida ativa de prateleira do produto, 

reduzindo a perda de validade, mas que mantenha o sabor, apelo visual, segurança e 

qualidade dos alimentos.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Multisorb apresenta uma variedade de absorvedores para a preservação da integridade 

dos produtos e a proteção contra a sua degradação. 
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Os absorvedores de oxigénio FreshPax absorvem e 

mantêm irreversivelmente o O2 dentro da 

embalagem lacrada a um nível inferior a 0,01%. 

 

Os pacotes de absorvedor de oxigénio FreshPax CR 

fornecem um sistema de embalagem de baixo custo 

e baixo teor de oxigénio que mantém a carne 

refrigerada em perfeitas condições até 21 dias 

quando embalada num ambiente de baixo teor de 

O2. 

 

Os absorvedores de oxigénio FreshMax estendem a 

vida útil de alimentos sensíveis ao oxigénio e 

diminuem a deterioração dos alimentos. 

 

FreshCard estende a vida útil de alimentos sensíveis 

ao oxigénio, inibindo o crescimento de fungos e 

microrganismos aeróbios. 

 

 

Fonte: (Multisorb Filtration Group, 2021b, 2021d, 2021c, 2021a) 
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2.58 Nampak Packaging Excellence 
 

Designação: Nampak Packaging Excellence 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: Nampak House, Hampton Office 

Park, 20 Georgian Crescent East, 

Bryanston, Sandton, 2191 

País: África do Sul 

Tel.: +27 11 719 6300 

E-mail: info@nampak.com 

csi@nampak.com 

Site: http://www.nampak.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Nampak foi fundada há 51 anos, possui 4.455 colaboradores e é o principal fabricante 

de embalagens diversificadas da África e está listado na JSE Limited (Bolsa de Valores de 

Joanesburgo) desde 1969, operando em 18 locais na África do Sul, contribuindo com 

aproximadamente 67% para a receita do grupo, 16 locais no resto da África, 

contribuindo 33% para a receita do grupo. A empresa fabrica, de acordo com os mais 

altos padrões comerciais e ambientais, metal, vidro, papel e plástico. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Nampak I&CS é uma divisão que fornece as marcas Videojet, Altec, Marsh, TapTone, 

Sesotec, Purex e oferece o que há de mais moderno em tecnologia de codificação de 

data, com uma gama de jato de tinta, transferência térmica, dados de laser / 

codificadores de lote, inspeção de integridade de embalagem / pressão / deteção de 

perda de vácuo e detetores parciais de metais ou raios-X estranhos. A divisão é um 

fornecedor líder de equipamento de inspeção de pacotes e codificação de dados / lote. 

 

 

 

 

Fonte: (Nampack, 2021) 
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2.59 Nanopack 
 

Designação: Nanopack 

 

Setor de atividade: Centro de I&DT; Outros 

 

Morada: Technion – Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa 3200003 

País: Israel 

Tel.: + 972 2 678 6120 

E-mail: svandam@agora-partners.com 

Site: https://www.nanopack.eu/ 

Pessoa de contacto: Simon van Dam 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

O projeto NanoPack desenvolve soluções de embalagem antimicrobiana de última 

geração para melhorar a segurança alimentar e reduzir o desperdício de alimentos. 

Conta com 18 (dezoito) parceiros comprometidos em desenvolver materiais de 

embalagem de alimentos com melhor desempenho, mais seguros e mais inteligentes. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A NanoPack irá desenvolver e demonstrar a eficácia de novos sistemas de embalagem 

para diferentes produtos e realizar testes piloto em linhas de produção de pequena e 

grande escala na embalagem de produtos de carne, laticínios e panificação. 

A avaliação dos sistemas de embalagem incluirá avaliação de produto e processo; 

questões de saúde e segurança; fatores económicos, ambientais e socioeconómicos, 

(incluindo a reutilização de subprodutos); bem como análises de custo-benefício. 

 

 

 Acima utilização de filmes para 

embalamento manual. Abaixo a utilização 

de sacos que permitem a selagem com 

alteração de atmosfera. Ambos utilizando 

a tecnologia antimicrobiana. 

 

 

 

Fonte: (Simon, 2017) 
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2.60 NOVIPAX LLC 
 

Designação: NOVIPAX LLC 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: 2215 York Road, Suite 208, Oak Brook, IL 60523 

País: EUA 

Tel.: 630-686-2735 

E-mail: customerservice@novipax.com 

Site: http://www.novipax.com 

Pessoa de contacto: 866-764-8338 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

Novipax é um fabricante de produtos absorventes, tecnologias e soluções que 

melhoram, protegem e promovem alimentos frescos embalados, que tem como 

parceiros vendedores e produtores de proteínas frescas e processadores de produtos, 

vendedores de alimentos, fabricantes e distribuidores de embalagens. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Novipax aplica constituintes ativos dentro das almofadas absorventes que maximizam a 

frescura , a segurança e a comercialização de proteínas e produtos frescos. As marcas 

de absorventes líderes da categoria da Novipax incluem os absorvedores UltraZap e 

estão disponíveis em diversos tamanhos, formas, cores e absorvências.  
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O UltraZapXtendaPak Processor é um 

absorvedor ativo que reduz o crescimento 

bacteriano e retarda o processo natural de 

decomposição da proteína embalada, mantendo 

assim a aparência, cor e cheiro do produto 

conforme ele envelhece dentro da embalagem.  

 

 

O UltraZap®OdorVac apresenta uma mistura 

patenteada de ingredientes ativos e 

antimicrobianos que captura simultaneamente 

quaisquer odores de confinamento e reduz o 

crescimento bacteriano na purga.  

 

 

UltraZapXtendaPak Produce é um absorvedor 

ativo projetado para manter as características 

sensoriais dos produtos recém-cortados - cheiro, 

cor e textura - e estender a vida de prateleira 

diminuindo a taxa de respiração do produto. O 

absorvedor embalado com polímeros 

superabsorventes, efetivamente afasta o suco 

dos produtos recém-cortados enquanto gera CO2 

para reduzir o crescimento de microrganismos 

dentro da embalagem. 

 

 

 

Fonte: (NOVIPAX, 2021a, 2021c, 2021b) 
  



 

 
135 

2.61 Osku 
 

Designação: Osku 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: El Guanaco Norte 5212, Huechuraba, Santiago, Chile 

País: Chile 

Tel.: +56 2 29795300 

E-mail: ventas@osku.cl 

Site: www.osku.cl 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

OSKU S.A. é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de materiais 

para embalagens de frutas frescas para exportação. Conta com 35 anos de experiência, 

dedicada à indústria de uva e, recentemente, à de morangos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Osku fabrica um sistema de embalagem emissor de dióxido de enxofre (SO2), 

composto por uma almofada que emite SO2 em duas fases. A fase rápida que é ativada 

quando o metabissulfito de sódio entra em contacto com a humidade presente dentro 

da embalagem de maneira a higienizar o produto de possíveis contaminações de fungos, 

principalmente de Botrytis Cinerea. A fase lente de libertação de SO2 tem o intuito de 

proteger o produto de possíveis germinações, do mesmo fundo, a longo prazo. O 

sistema de embalagem possui folhas de absorção 100% naturais, fabricadas de polpa de 
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pinho, e são projetadas de forma a estarem em contacto com os produtos alimentares 

para consumo humano e, ainda, isolarem a almofada de SO2. 

 

 

Sistema de Embalagem Osku 

esquematizado: almofada de 

emissão de SO2 e as folhas de 

absorção. 

 

 

Fonte: (Osku, 2021) 
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2.62 Pack-Smart Inc. 
 

Designação: Pack-Smart Inc. 

 

Setor de atividade: Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: 11-9000 Keele St., Concord, Ontario, L4K 0B3 

País: Canadá 

Tel.: +1 905 760 0077 

E-mail: info@packsmartinc.com 

Site: https://packsmartinc.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Pack-Smart Inc. é uma empresa norte-americana inovadora que projeta e fabrica 

soluções modulares de alto desempenho, totalmente automatizadas, para os setores 

industrial, digital, impressão, conversão, personalização e embalagem. 

O sucesso da empresa reside em sua capacidade de desenvolver tecnologias de 

hardware e software que resolvam desafios complexos de engenharia, fabricação e 

distribuição, ao mesmo tempo em que alcançam velocidades, precisão e qualidade de 

classe mundial. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As soluções Pack-Smart ePedigree fornecem garantia aos proprietários de marcas por 

meio de tecnologias de proteção de marca de desempenho altamente integradas: 

Soluções contra a falsificação do produto, soluções de monitorização de marca online, 
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proteção de marca habilitada para o consumidor via smartphone, soluções de prova de 

adulteração. A embalagem já é uma das ferramentas de marketing e proteção de marca 

mais poderosas que existem. A Pack-Smart foi pioneira no desenvolvimento de 

tecnologias que capacitam líderes de marcas e embalagens com o controle e a proteção 

de que precisam. 

 

 

A foto ilustra uma bobine com etiquetas 

RFID (Radio-Frequency Identification). 

 

Máquina aplicando etiqueta RFID (Radio-

Frequency Identification) em embalagem. 

 

 

Fonte: (Pack Smart, 2021) 
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2.63 Pack2life 
 

Designação: Pack2life – High Performance Packaging 

 

Setor de atividade: Cluster; Centro Tecnológico 

 

Morada: Portugal Continental 

País: Portugal 

Tel.: - 

E-mail: geral@cataa.pt 

Site: https://www.pack2life.pt 

https://www.cataa.pt/projetos/projetos-em-curso/pack2life/# 

https://www.centimfe.com/pack2life.html 

Pessoa de contacto: -Pedro Dinis Gaspar (UBI) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

O Pack2Life é um projeto que envolve um consórcio de oito entidades, das quais quatro 

empresas e quatro entidades não empresariais do SI&I, que integram os clusters 

Engineering & Tooling e Inovcluster, entre as quais a Universidade da Beira Interior. O 

consórcio identificou a necessidade de uma nova embalagem modular, que se 

adaptasse a diferentes condições de utilização, como o transporte, o armazenamento 

ou a exposição ao público, assegurando a manutenção das características organoléticas 

dos frutos, e aumentasse dessa forma a sua vida útil, particularmente os frutos das 

prunóideas dada a sua perecibilidade. O projeto investigará novos conceitos a integrar 

na conceção, projeto e fabrico de novos moldes capazes de produzir cada um dos 
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componentes da nova embalagem, conforme as especificações, e num único e reduzido 

ciclo de produção, assegurando um preço competitivo. 

Entidade beneficiária: ITJ – Internacional Moldes, Lda., CENTIMFE – Centro Tecnológico 

da Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos, Universidade do Minho, 

Universidade da Beira Interior, RTJ – Plásticos S.A., SAQL – Sociedade Agrícola da Quinta 

dos Lamaçais Lda., CERFUNDÃO -Embalamento e Comercialização de Cereja da Cova da 

Beira Lda, e a Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar - CATAA. 

 

 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O projeto visa o desenvolvimento de uma embalagem modular, para cereja e pêssego, 

que se adapte a diferentes condições de utilização como o transporte, o 

armazenamento ou a exposição ao público, assegurando a manutenção das 

características organoléticas dos frutos, e aumente dessa forma a sua vida útil, 

particularmente os frutos das prunóideas dada a sua perecibilidade. Pontos em 

destaques sobre as características da embalagem: ferramenta de produção flexível; 

embalagem inteligente; sistema de informação avançado e modularidade na 

embalagem. 

 

Fonte: (UBI, 2021; Centimfe, 2021; CTAA, 2021a) 
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2.64 Packaging Cluster 
 

Designação: Packaging Cluster 

 

Setor de atividade: Associação; Cluster 

 

Morada: Centre d’empreses Industrials Can Roqueta, Av. Can Bordoll 119, Local 3, 08202 

Sabadell, BARCELONA 

País: Espanha 

Tel.: + 34 9367 76871 

E-mail: info@packagingcluster.com 

Site: https://www.packagingcluster.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Constituída por empresas catalãs em 2012, reúne hoje mais de 100 membros ativos 

entre empresas, centros de conhecimento e entidades representativas de toda a cadeia 

de valor da área, que vão desde I&D, matérias-primas e intermediários; a maquinaria; 

terminais periféricos e de linha; fabricantes de embalagens; e utilizadores finais. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O principal objetivo do Cluster de Embalagens é ajudar na melhoria competitiva das 

empresas que o compõem, a fim de gerar mais e melhores negócios para empresas e 

entidades no mundo das embalagens. 

Essa melhoria vem da promoção da sua rede de contactos, do conhecimento e dos 

negócios, que são trabalhados por intermédio de seis eixos estratégicos, que possuem 
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um plano de atividade anual com o objetivo de fortalecer e consolidar suas respetivas 

ações. 

 

Cursos e treinamentos. 

 

Consultoria para melhoria da 

embalagem e cadeia de valor. 

 

 

Fonte: (Packaging Cluster, 2020) 
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2.65 Packaging Technology & Research  

Designação: Packaging Technology & Research 

 

Setor de atividade: Centro de I&DT; Empresa; Outros 

 

Morada: PO Box 865 Stillwater, Minnesota 55082 

País: EUA 

Tel.: +1 612 807 5341 

E-mail: claire@packagingtechnologyandresearch.com 

Site: https://www.packagingtechnologyandresearch.com/ 

Pessoa de contacto: Dr. Claire Sand 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

PTR desenvolve soluções profundas que respondem aos desafios da indústria por meio 

de uma abordagem de pensamento sistêmico que combina oportunidades da cadeia de 

valor com embalagem de alimentos, ciência e processamento. 

Fundadora e proprietária da PTR Dra. Claire Sand, é líder de embalagens, com mais de 

30 anos de experiência na ciência de alimentos e espectro de embalagens. Combina 

ciência e tecnologia de alimentos para oferecer soluções quer permitem reduzir o 

desperdício de alimentos com embalagens mais sustentáveis. Adotando uma 

abordagem de pensamento sistémico (cadeia de valor), a PTR oferece aos fabricantes 

de alimentos, fornecedores de soluções de embalagem e organizações comerciais, a 

experiência com estratégia e consultoria técnica, bem como, avaliações de tecnologia 

de embalagens de alimentos customizadas e prontas para utilização. 

. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

PTR fornece aos fabricantes de alimentos, fornecedores de embalagem e organizações 

comerciais de embalagem alimentar, soluções voltadas para a ciência que maximizam o 

valor da embalagem ao mesmo tempo que fornecem embalagens otimizadas para 

menos impacto ambiental. Os seus recursos incluem: consultoria de estratégia, 

consultoria técnica, avaliações de tecnologia de embalagens de alimentos "disponíveis 

no mercado", contando com especialistas em embalagens de alimentos. 

 

 

 

 

Fonte: (Sand, 2020) 
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2.66 PERFOTEC 
 

Designação: PERFOTEC 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Klompenmakersweg 16, 3449 JB Woerden, The Netherlands 

País: Holanda 

Tel.: +31 (0)297 25 55 54 

E-mail: info@perfotec.com 

Site: https://perfotec.com 

Pessoa de contacto: +31 (0)297 25 55 54 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente  

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

PerfoTec é uma empresa de equipamentos e fabricante de embalagens, fundada em 

2004. Para além das máquinas e equipamentos, a PerfoTec desenvolve softwares 

inteligentes e soluções de embalagens inteligentes para manter a melhor qualidade dos 

produtos por mais tempo. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

PerfoTec LinerBag é um material de base biológica, com taxa de transmissão de vapor 

de água ideal e permeável ao dióxido de carbono, para o transporte e armazenamento 

de produtos frescos. O resultado é maior frescura e vida útil dos produtos. 
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PerfoTec LinerBag 

 

 

Fonte: (PERFOTEC, 2020) 
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2.67 Plascon Group 
 

Designação: Plascon Packaging Solutions LTD UK 

 

Setor de atividade: Fabricante 

 

Morada: Tamworth Enterprise Centre, Corporation Street, Tamworth, Staffordshire B79 

7DN UK 

País: Inglaterra 

Tel.: + 44 (0) 1827 50067 

E-mail: sales@plascon-uk.com ou info@plascongroup.com 

Site: https://www.plascongroup.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Fundado em 2000, o Grupo de empresas Plascon é formado por fabricantes de classe 

mundial de embalagens plásticas, em especial para os setores de serviçosalimentares , 

institucionais e farmacêuticos. 

 

Cozimento do alimento após 

embalamento (pasteurização). 

https://www/
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Embalagens para alimentos a vácuo. A embalagem pode ser submetida a temperaturas 

de -24 ºC até 100 ºC. O alimento pode ser armazenado no frio, ou ainda ser cozido após 

o embalamento, criando assim um processo de pasteurização que prolongará a vida útil 

do produto. Pode ser aplicado em alimentos pastosos, como gelatinas, pudins, frutas, 

sumos, puré de batata, entre outros. Além disso, também é muito eficiente no caso de 

alimentos sólidos, como carne bovina, suína, frango, peixe, vegetais variados e frutas. 

 

 

Os alimentos podem ser embalados com 

alteração de atmosfera, podendo ser 

congelados ou cozidos, prolongando sua 

vida útil. Acima um exemplo de um 

produto cárneo e abaixo um exemplo de 

alimentos pastosos. 

 

 

 

Fonte: (Plascon, 2020) 
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2.68 Plastipak Holdings 
 

Designação: Plastipak Holdings 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Global Business & Technology Center, 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, 

Michigan 48170 

País: EUA 

Tel.: +1 (734) 455-3600 

E-mail: - 

Site: https://www.plastipak.com 

Pessoa de contacto: +1 (734) 455-3600 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Plastipak, fundada em 1967, é uma empresa de embalagens plásticas rígidas e 

reciclagem. A Plastipak opera em mais de 60 locais em todo o mundo, e disponibiliza 

produtos e itens essenciais para a vida cotidiana.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os produtos lácteos beneficiam da tecnologia de barreira LactoEclipse™ da Plastipak 

com uma variedade de opções de monocamada e multicamadas para proteger contra a 

entrada de luz e oxigénio. A embalagem de laticínios é adequada para leite fresco, leite 

com vida útil prolongada, iogurte, leite fermentado, creme e leite UHT. 
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Tecnologia de Barreira LactoEclipse ™ 

 

 

 

Fonte: (Plastipak Holdings, 2021) 
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2.69 POMONA COMPANY 
 

Designação: POMONA COMPANY 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: ul. Limanowskiego 49A, 96-300 Żyrardów 

País: Polónia 

Tel.: (+48-46) 855-40-31 do 33 

E-mail: pomona@pomona.pl 

Site: https://pomona.pl/en/ 

Pessoa de contacto: (+48-46) 855-40-31 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

POMONA COMPANY Ltd. Spółka z o.o. é membro da Câmara Polonesa de Embalagem. É 

um fabricante polaco de bases de absorção para embalagens de carnes, aves, peixes e 

frutas. Utiliza tecnologias inovadoras para elevar o nível de frescura e qualidade dos 

produtos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A POMONA COMPANY fabrica almofadas/saquetas com determinadas funcionalidades, 

nomeadamente emissores de CO2, absorvedores de oxigénio e etileno. As almofadas 

totalmente ecológicas, feitas de celulose natural, são úteis para aplicações no 

embalamento de carnes frescas, aves, peixes, hortofrutícolas, pão e bolos em 

recipientes com uma atmosfera de proteção (MAP) e uma forte ação bacteriostática. 
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As almofadas MEGA CO2, além de 

absorverem os líquidos supérfluos, têm a 

função adicional de produzir e manter 

uma barreira bio estática dentro da 

embalagem, através da emissão de 

dióxido de carbono (CO2), evitando, 

assim, o desenvolvimento de 

microrganismos nocivos que causam a 

deterioração prematura do produto. 

Aumenta o prazo de validade do produto 

em 3 dias. 

 

Almofadas aplicáveis nas embalagens de 

alimentos frescos que são sensíveis ao 

oxigénio. As almofadas absorvedoras de 

oxigénio evitam o desenvolvimento de 

bactérias, bolores e a alteração da cor, 

prolongando o prazo de validade dos 

produtos embalados. 

 

As saquetas ETEN são saquetas 

absorvedoras de etileno, que podem ser 

colocadas na embalagem de frutas ou 

vegetais para promover a desaceleração 

do amadurecimento, bem como o 

prolongamento da sua vida de prateleira 

no período de comercialização. 

 

 

Fonte: (POMONA Company, 2021c, 2021b, 2021a)  
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2.70 Portugal Foods 
 

Designação: Portugal Foods 

 

Setor de atividade: Associação; Cluster 

 

Morada: Tecmaia – Parque de Ciência e Tecnologia da Maia, Rua Eng.º Frederico Ulrich, 

2650, 4470-605 Moreira da Maia 

País: Portugal 

Tel.: +351 220 966 021 

E-mail: geral@portugalfoods.org 

Site: https://www.portugalfoods.org/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A PortugalFoods é uma associação formada em 2008 por empresas, entidades do 

sistema científico e tecnológico nacional e entidades regionais e nacionais, que 

representa os vários subsetores que compõem o setor agroalimentar português. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A PortugalFoods tem como missão reforçar a competitividade das empresas do setor 

agroalimentar através do aumento do seu índice tecnológico, promovendo a produção, 

transferência, aplicação e valorização do conhecimento orientado para a inovação, bem 

como promover a internacionalização das empresas do setor através da sua capacitação 

para a internacionalização e por via da identificação e captação de oportunidades de 

negócio. 
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Imagem ilustrativa 

do processo de 

digitalização dos 

alimentos. 

 

 

Fonte: (Portugal Foods, 2021) 
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2.71 ProAmpac 
 

Designação: ProAmpac 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: 12025 Tricon Road, Cincinnati, OH 45246 

País: EUA 

Tel.: 513-671-1777 

800-543-7030 

E-mail: - 

Site: https://www.proampac.com/en-us/ 

Pessoa de contacto: 513-671-1777 / 800-543-7030 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

ProAmpac é uma empresa de embalagens flexíveis com ofertas de produtos 

abrangentes. Oferecem soluções de embalagens criativas, atendimento ao cliente e 

inovação para um mercado global diversificado. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A embalagem flexível do ProAmpac pode ser adaptada especificamente para qualquer 

tipo de produto. A embalagem pode ser projetada com uma barreira personalizada para 

oxigénio, humidade e UV de forma a proteger a qualidade e a frescura dos produtos. 
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Embalagem de Produtos Frescos 

 

 

Fonte: (ProAmpac, 2021) 
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2.72 Prooftag SAS 
 

Designação: Prooftag SAS 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: 1100 Avenue de L'Europe, 82000 Montauban 

País: França 

Tel.: +33 0 5 63 21 10 50 

E-mail: prooftag@prooftag.com 

Site: http://www.prooftag.net 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Prooftag desenvolve desde 2007 uma ampla gama de soluções de embalagem 

inteligente para monitoramento e rastreamento, proteção de marca e envolvimento do 

consumidor. Muitas marcas em todo o mundo confiam na Prooftag para integrar uma 

solução de embalagem inteligente para fins ofensivos ou defensivos. A experiência e 

know-how da Prooftag em proteção de marca, codificação em massa e monitorização 

de redes comerciais tornam a Prooftag o parceiro de escolha para a integração de 

tecnologias inovadoras em qualquer setor industrial. 
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Possibilita a melhoria do relacionamento 

com o cliente, através de uma experiência 

interativa com o produto. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Prooftag oferece soluções para: Redes de distribuição, permitindo o rastreio dos seus 

produtos. Gestão da linha de produção em tempo real, com o CertiTRACK. Proteção da 

marca, que possibilita a verificação da autenticidade. Melhoria do relacionamento com 

o cliente, através de uma experiência interativa com o produto. 

 

 

Aplicação de etiquetas inteligentes em 

linha de produção de bebidas enlatadas.  

 

Possibilidade de gestão da linha de 

produção em tempo real, com o 

CertiTRACK e um dispositivo móvel. 

 

 

Fonte: (Prooftag, 2021) 
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2.73 PrunusPOS 
 

Designação: PrunusPós 

 

Setor de atividade: Centro tecnológico; cluster 

 

Morada: Zona Industrial do Fundão, Lote 154 6230-348 Fundão 

País: Portugal 

Tel.: +351 275 957 160 

+351 961 432 634 

E-mail: https://prunuspos.pt/ 

Site: https://prunospos.webnode.pt/ 

cerfundao@gmail.com 

Pessoa de contacto: -Pedro Dinis Gaspar (UBI) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

PrunusPós é um projeto que visa a otimização de processos de armazenamento, 

conservação em frio, embalamento ativo e/ou inteligente, e rastreabilidade da 

qualidade alimentar no pós-colheita de produtos frutícolas com o intuito de maximizar 

a vida útil de pêssegos e cerejas. 

Fazem parte do consórcio  liderado pela Cerfundão - Embalamento e Comercialização 

de Cereja da Cova da Beira,  a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (ESA-IPCB), a Universidade da Beira Interior (UBI), a Sociedade Agrícola Quinta 

dos Lamaçais, a Cerejorange – Sociedade Agrícola, Lda., a Associação Centro de Apoio 

Tecnológico Agro-Alimentar (CATAA) e o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 

Nacional (COTHN). 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O projeto está sendo desenvolvido em 6 etapas: 

1. Caracterizar experimentalmente o armazenamento, a conservação em frio 

convencional e o embalamento na pós-colheita da cereja e pêssego e estudar as técnicas 

inovadoras para este sector; 

2. Quantificar tempos e parâmetros de operação de referência nas diferentes etapas de 

conservação e armazenamento no sentido de estender a vida útil dos produtos 

frutícolas, recorrendo a avaliação experimental em câmaras de refrigeração com 

atmosfera controlada e embalagens com atmosfera modificada e simulação numérica; 

3. Desenvolver uma ferramenta computacional provisional, que em função de 

diferentes parâmetros operativos e especificidade do processo, permita otimizar o 

tempo de permanência em cada etapa do processo de conservação e armazenamento, 

assegurando a qualidade do produto; 

4. Desenvolver embalagens ativas ou inteligentes apropriadas à extensão da vida útil 

dos produtos frutícolas endógenos da região da Beira Interior recorrendo a novas 

tecnologias e materiais. As embalagens conciliarão a manutenção das características 

organoléticas, com o controlo do grau de respiração e transpiração da fruta e com as 

caraterísticas da transferência de calor decorrentes do processo de refrigeração que 

possibilitam o aumento de vida da fruta; 

5. Desenvolver um manual técnico de recomendações para as condições ambientais de 

referência (temperatura, humidade relativa, composição da atmosfera, circulação de ar 

no interior das câmaras, entre outros) nas diferentes etapas do processo de 

armazenamento e conservação em frio dos produtos frutícolas endógenos da região da 

Beira Interior; 

6. Desenvolver um manual de boas práticas para as técnicas e procedimentos 

adequados aos produtos frutícolas a observar no armazenamento e conservação em 

frio. 

 

Fonte: (PrunusPos, 2021a; PrunusPÓS | Meusite, 2021; PrunusPos, 2021b; CTAA, 2021b)  
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2.74 Reynolds Group 

 

Designação: Reynolds Group 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 9 Prescott St, Penrose, Auckland 1061, Nova Zelândia 

País: Nova Zelândia 

Tel.: 0800 263 464 

E-mail: info@rgl.co.nz 

Site: https://rgl.co.nz/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Reynolds Group Ltd foi fundada em 1991 é o fornecedor líder da Nova Zelândia de 

soluções de fim de linha completas para manufatura. Da codificação e etiquetagem ao 

manuseio do produto, automação de linha, rastreabilidade da cadeia de suprimentos, 

inspeção do produto e soluções de integridade. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Reynolds fornece consultoria de SI, gestão de projetos e serviços de desenvolvimento 

de software para empresas que desejam automatizar, integrar e controlar suas linhas 

de produção, assim como soluções personalizadas de rastreio e rastreio para gestão de 

processos de manufatura internos, gestão de depósitos e cadeia de valor. As tecnologias 

integradas de identificação, inspeção e manuseio de produtos permitem que o grupo 

forneça soluções de rastreabilidade altamente otimizadas que mantêm seus custos 
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baixos e alta produtividade. Para rastreabilidade da cadeia de valor global, a Reynolds 

faz parceria com fornecedores de soluções de s seriação de produtos, rastreabilidade 

contra a falsificação e de e-marketing ao consumidor. 

 

 

 

 

Fonte: (Reynolds Group, 2021) 
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2.75 Ripesense Limited 

 

Designação: Ripesense Limited 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Geyser Building, 201 / 100 Parnell Road, Auckland 1052, New Zealand 

País: Nova Zelândia 

Tel.: +64 7 575 0562 

E-mail: ripesense@ripesense.com 

Site: http://www.ripesense.com 

Pessoa de contacto: Cameron McInness: +64 276016240 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

O RipeSense® é o primeiro rótulo indicador de maturação inteligente do mundo, 

desenvolvido na Nova Zelândia pelo Jenkins Group, o principal fornecedor da indústria 

de rotulagem de horticultura da Nova Zelândia, em parceria com Plant & Food Research, 

um Instituto de Pesquisa da Coroa da Nova Zelândia dedicado à pesquisa científica em 

horticultura.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O sensor RipeSense® muda de cor reagindo ao aroma libertado pela fruta conforme ela 

amadurece. O sensor é inicialmente vermelho e passa para laranja e finalmente para 

amarelo. Ao combinar a cor do sensor com suas preferências alimentares, os clientes 

podem escolher as frutas tão maduras quanto quiserem. 
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Embalagem com o sensor Ripesense® 

 

Esquematização gráfica da mudança de 

cor do sensor ao longo do tempo. 

 

 

Fonte: (Ripesense, 2021) 
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2.76 Scanpack® 
 

Designação: Scanpack® 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa 

 

Morada: Poznań, ul. Żonkilowa 14, 60-175 Poznań 

Ostrzeszów, ul. Św. Mikołaja 25 E, 63-500 Ostrzeszów 

País: Polónia 

Tel.: 601 678 281 / 601 578 281 

E-mail: poznan@scanpack-poznan.pl / ostrzeszow@scanpack.pl 

Site: www.scanpack-poznan.pl 

Pessoa de contacto: Poznań: (61) 867 73 92 / Ostrzeszów: (62) 586 01 10 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

ScanPack é um fornecedor líder de materiais na indústria de embalagens. A ScanPack 

fornece soluções tecnológicas recentes, incluindo máquinas de embalagem, mas 

também consultoria profissional e suporte técnico. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os indicadores de humidade mudam a cor de castanho para azul quando há alterações 

na humidade relativa máxima num determinado momento. Quando o ponto 

correspondente da série é castanho, a humidade relativa do ar é inferior à indicada 

naquele ponto. Se a cor ficar azul, a humidade relativa do ambiente é mais alta. A 

descoloração permanente do indicador ocorre quando uma determinada humidade 

relativa é excedida, estando operacionais por pelo menos 24 horas. 

mailto:ostrzeszow@scanpack.pl
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Indicador de Humidade 

 

 

Fonte: (Scanpack, 2020) 
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2.77 Scentisphere Incorporated 
 

Designação: Scentisphere Incorporated 

 

Setor de atividade: Marketing  

 

Morada: 97 Old Route 6, Unit 2, Carmel, NY 10512, USA 

País: EUA 

Tel.: 845.225.3600 

E-mail: - 

Site: http://www.scentisphere.com/index.html 

Pessoa de contacto: 845.225.3600 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Scentisphere é uma empresa criativa de ativação e marketing de fragrâncias. Cada 

projeto de marca aromática cria valor e amplificação para os clientes de marketing de 

odores. O marketing de odores nas embalagens torna as embalagens mais informativas, 

interativas e ajuda o consumidor a tomar decisões de compra mais informadas. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Como o aroma tem uma grande influência no comportamento de compra do 

consumidor, faz todo o sentido aplicar o aroma à embalagem. Já foram desenvolvidas 

embalagens do setor alimentar com esta tecnologia.  
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Aroma na embalagem. 

 

 

Fonte: (Scentisphere, 2021) 
 

 

  



 

 
169 

2.78 Scuadra 
 

Designação: Scuadra Embalagens Diferenciadas Indústria e Comércio Lda 

 

Setor de atividade: Embalagens Ativas  

 

Morada: Av. Lauro de Gusmão Silveira, 498, Parque Industrial do Jardim São Geraldo, 

07140-010 - Guarulhos/SP 

País: Brasil 

Tel.: (+55) 11 2088-5580 

E-mail: atendimento@scuadra.com.br 

Site: https://www.scuadra.com.br/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade:  

A Scuadra Embalagens, fundada em 2005, é uma empresa regulamentada pela ANVISA, 

órgão fiscalizador de vigilância sanitária, e tem como principal foco a produção de 

embalagens ativas seguras e diferenciadas para entregas de restaurantes, padarias, 

snack-bares, entre outros. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As embalagens são desenvolvidas com sistemas de fecho exclusivo Scuadra in Box, 

podendo ser: Click box: o sistema mais rápido de fecho, ideal para alimentos sem 

molhos; Fast Lock: fecho firme e rápido para agilizar o processo na cozinha; Trava 

padrão: robusto e seguro, foi desenvolvido para todo tipo de pratos, incluindo os que 

possuem molhos; Selada: altamente resistente e segura, utilizada para alimentos 
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líquidos e pratos congelados. Possuem anti derrames para que não haja derramamentos 

durante o transporte e utilizam matéria prima própria para contacto direto com 

alimentos. São produzidas em papel, sendo 100% recicláveis. Podem ser mantidas em 

refrigeração e suportam o congelamento, no entanto, apenas podem sofrer 

aquecimento no momento do consumo. Mantém a temperatura, minimizando a perda 

de calor durante o transporte. 

 

 

 

 

Fonte: (Scuadra, 2020b) 
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2.79 Sirane Group 
 

Designação: Sirane Group 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: Stafford Park 6, Teleford, Shrosphire, TF3 3AB 

País: Reino Unido 

Tel.: +44 1952 230055 

E-mail: jeremy.haydn-davies@sirane.com 

Site: https://www.sirane.com/ 

Pessoa de contacto: Sales Diretor: +44 7967 721230 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A SIRANE é uma empresa, fundada em 2003, de desenvolvimento de produtos e 

processos com capacidade total de fabricação e quatro divisões principais: embalagens 

de alimentos, médicos e cuidados de saúde, hortícolas e industriais. Tem como principal 

objetivo fornecer um serviço inovador para a indústria de embalagens. Atua 

predominantemente em três áreas de especialização: sistemas de absorção, sacos, 

bolsas, filmes e produtos de cartão. Os produtos de absorção são os Dri-Fresh, e os Sira-

Flex inclui produtos que visam prolongar o prazo de validade. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os sacos e filmes Sira-Flex™ oferecem um prolongamento da vida útil significativa para 

frutas e vegetais frescos. Esses filmes e sacos otimizam as condições atmosféricas 
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dentro da embalagem para prolongar o prazo de validade, e consequentemente, o 

frescor, sabor e textura dos alimentos.  

 

Saco Sira-Flex™ 

 

 

 

Fonte: (Sirane Group, 2021) 
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2.80 SO2hrani 
 

Designação: SO2hrani 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Midway Impex Limited, Nova Kakhovka, Khersonskaya, Ukraine, 74900 

País: Ucrânia 

Tel.: +38 050 396 70 77 

E-mail: info@sohrani.pro 

Site: http://sohrani.pro/en/ 

Pessoa de contacto: Representante: “VILAR VIKTORIIA" LTD. 

 +38 050 910 22 81 / ukr@sohrani.pro 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

SO2hrani é uma tecnologia projetada para proteger uvas e mirtilos do apodrecimento e 

estender significativamente a sua vida útil durante o armazenamento e transporte. 

Utiliza placas geradoras de SO2 inovadoras, possui vinte anos de experiência e é 

absolutamente seguro. São utilizadas nas seguintes áreas: UVASYS para todas as 

variedades de uvas, BERRISYS para mirtilos. Também estão a ser realizados testes sobre 

a eficácia dessa tecnologia com outros tipos de frutas e vegetais, nomeadamente os 

frutos vermelhos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Uvasys é uma folha de plástico laminado de matriz de metabissulfito de sódio/cera que 

liberta dióxido de enxofre (SO2) a curta e longa duração. A principal função da folha é 
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proteger as uvas de danos e perda de aparência causados pelo crescimento de fungos, 

principalmente o patógeno Botrytis cinerea (bolor cinza). Berrisys é uma usada para 

armazenar mirtilos, com a mesma tecnologia usada para as uvas. O uso das folhas é 

absolutamente seguro para consumidores e embaladores. Os produtos químicos não 

são libertados da folha, pois o componente ativo está localizado na matriz de cera entre 

dois filmes plásticos finos. A folha Uvasys Dual Release Green é usada para as uvas sem 

tratamento com SO2 e possui duas camadas: uma de liberação rápida e outra de 

liberação lenta. A camada de libertação rápida esteriliza as uvas, libertando uma grande 

dose de dióxido de enxofre durante um período de 24-48 horas para matar e eliminar 

quaisquer esporos do fungo Botrytis cinerea em crescimento ativo. A camada de 

liberação lenta permanece ativa até 120 dias, emitindo uma dose baixa e contínua de 

gás de dióxido de enxofre, concentrada o suficiente para inibir o crescimento de 

quaisquer esporos latentes ou inerentes de Botrytis cinerea, mas também baixa o 

suficiente para garantir que os resíduos de sulfito nas uvas permaneçam com segurança 

abaixo do limite legal de 10 ppm (partícula por milhão). 

 

 

Aplicação das folhas em uvas. 

 

 

Fonte: (SO2hrani, 2018) 
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2.81 Sonoco 
 

Designação: Sonoco Europe 

 

Setor de atividade: Fabricante 

 

Morada: - 

País: Bélgica 

Tel.: +32 499 05 17 99 

E-mail: https://www.sonocoeurope.com/em/contactus/packagingservicescontact.aspx 

Site: https://www.sonocoeurope.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Lácteos; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Sonoco, desde o seu início, decidiu desenvolver embalagens para melhorar a vida de 

outras pessoas, incluindo dos seus funcionários, clientes e comunidades. Desde a 

proteção de vacinas que salvam vidas, para que possam alcançar os cantos mais 

distantes do mundo, passando por melhorar a segurança e a economia de combustível 

dos veículos, até reduzir o desperdício de alimentos e aumentar o acesso a alimentos 

frescos e saudáveis. Ao mesmo tempo, tornar os alimentos mais seguros, frescos ou 

convenientes e ajudar a garantir que as crianças não passem fome e tenham acesso a 

uma educação de qualidade. Seu objetivo não é apenas uma coleção de palavras. 

Representa o espírito coletivo de uma organização focada em uma coisa: Better 

Packaging, Better Life. Encontra-se sediada nos Estados Unidos. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Sonoco ThermoSafe, uma unidade da Sonoco, é fornecedora líder de embalagens de 

controle de temperatura para o transporte seguro e eficiente de produtos 

farmacêuticos, biológicos, vacinas e outros produtos sensíveis à temperatura. 

Pode-se destacar as embalagens contentoras e paletes que garantem a temperatura, 

que são encontrados na linha Pallet Solutions ou ainda na Parcel Solutions. 

 

 

 

Exemplos de caixas para controlo de 

temperatura para prolongamento de 

vida útil de produtos. 

 

Exemplo de um time-temperatura 

indicator. 

 

 

Fonte: (Sonoco, 2020a, 2020b) 
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2.82 SpotSee 
 

Designação: SpotSee 

 

Setor de atividade: Empresa - TTI 

 

Morada: 5501 Lyndon B Johnson Fwy, Suite 350, Dallas, TX 75240 

País: EUA 

Tel.: 800-846-2468 

E-mail: orders@spotsee.io 

Site: https://spotsee.io 

Pessoa de contacto: 800-846-2468 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente  

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A SpotSee, fundada em 2017, é uma empresa que fornece aos clientes soluções através 

da Internet das Coisas (IoT). Torna-se numa plataforma global de conectividade e IoT, 

combinada com diversas marcas líderes, de forma a criar uma rede rastreamento e de 

deteção de danos nos mais variados produtos em tempo real. A SpotSee monitoriza 

choques, vibrações, temperatura e outras condições ambientais através de dispositivos 

como ShockWatch®, ShockLog®, SpotBot®, OpsWatch e WarmMark®. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

WarmMark® é um indicador de tempo-temperatura ascendente de uso único que alerta 

os utilizadores sobre a exposição a condições de temperatura inaceitáveis. Para a 

ativação do dispositivo, tem de se dobrar a puxar a extremidade do indicador, e quando 
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ocorre um excesso de temperatura, o indicador passa a vermelho consoante o tempo 

de exposição a esse estado de temperatura (breve, moderado ou prolongado).  

 

Indicador WarmMark® 

 

 

Fonte: (SpotSee, 2021) 
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2.83 StePac L.A. Ltd. 
 

Designação: StePac L.A. Ltd. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: Tefen Industrial Park, Building 12P.O. Box 73Tefen, Israel 2495900 

País: Israel (EUA&Brasil)   Representante Espanha 

Tel.: +972 4 612-3500 

E-mail: info@stepac.com 

Site: http://www.stepac.com 

Pessoa de contacto: Representante Espanhol: Xavier Minguet Roca, Agrotecnologia 

Aplicada S.L. - xavi@agroborges.com / (+34) 639377780 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa  

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A StePac foi fundada em 1992 e é uma empresa líder no desenvolvimento, fabricação e 

fornecimento de embalagens de produtos frescos com humidade e atmosfera 

modificada de alta qualidade, projetadas com precisão. Em maio de 2015, a empresa 

StePac foi adquirida pelo Johnson Matthey Group, líder em tecnologias de 

sustentabilidade. A StePac atende à indústria hortofrutícola com produtos e serviços 

pós-colheita, no qual ajudam os vendedores a entregar frutas e vegetais de alta 

qualidade. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Com a tecnologia de embalagem da StePac, chamada Xtend® AM/HM (Atmosfera 

Modificada/Humidade Modificada) os clientes garantem o armazenamento prolongado 
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e o aumento da vida útil dos produtos frescos por meio de um efeito combinado de 

atmosfera modificada (alto CO2 e baixo O2), humidade modificada (90-95%) e controlo 

de condensação (liberação do excesso de humidade). 

 

 

A embalagem Xtend® AM / HM reduz a 

perda de peso, retarda a respiração e os 

processos de envelhecimento e, ainda, 

inibe a decomposição microbiana. As 

soluções de embalagem Xtend® estão 

disponíveis para mais de 60 tipos de 

frutas, vegetais e ervas com uma 

variedade de tamanhos. 

 

Os filmes Xflow™ com base em 

embalagens de AM/MH, à base de 

poliamida são ideais para embalagens de 

fluxo automatizado de produtos frescos.  

 

As soluções de embalagem Xgo™ AM/HM 

destinam-se à venda ao consumidor para 

produtos mais frescos, combinado com 

embalagens mais atraentes e fáceis de 

identificar e manusear. 

Fonte: (StePac, 2018b, 2018c, 2018a)  
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2.84 Stock Pack 
 

Designação: Stock Pack Unipessoal Lda 

 

Setor de atividade: Empresa; Centro de I&DT 

 

Morada: Estrada da Charneca Nº2, Charneca, Código Postal: 2665-506, Venda do 

Pinheiro 

País: Portugal 

Tel.: +351 219 861 168 

E-mail: geral@stockpack.pt 

Site: http://www.stockpack.pt/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos 

 

Resumo da entidade: 

A Stock Pack é uma empresa jovem no mercado português e conta, desde o seu início, 

com a confiança e parceria da Faerch, empresa Dinamarquesa que lidera absolutamente 

o mercado do CPET na Europa. 

A empresa é fornecedora de referência de embalagem primária rígida para a produção 

alimentar, nas áreas de Comida Pronta, Snacks, Carne e Peixe fresco, para clientes de 

empresas que trabalham com processos de refrigeração, ultracongelação, atmosfera 

modificada e/ou pasteurização e esterilização. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A empresa desenvolve e produz tabuleiros para a Indústria, em materiais como CPET, 

APET, PP e PS, com diversas performances em Temperatura, Barreira e Cor, sempre com 
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selagem otimizada e tolerâncias reduzidas, para serem compatíveis com processos de 

enchimento e selagem com todos os graus de automação. Posteriormente, o cliente 

utilizará o tabuleiro para armazenamento do alimento que poderão sofrer processos de 

refrigeração, ultracongelação, atmosfera modificada e/ou pasteurização e esterilização 

 

 

 

 

 

Fonte: (Stock Pack, 2020) 
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2.85 Stora Enso 
 

Designação: Stora Enso AB Head Office 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro I&DT; Empresa 

 

Morada: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, C4, P.O. Box 70395, SE-107 24, 

Stockholm, Sweden 

País: Suécia 

Tel.: +46 1046 000 00 

E-mail: https://www.storaenso.com/en/contact-us 

Site: https://www.storaenso.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Stora Enso desenvolve e produz soluções baseadas em madeira e biomassa para uma 

variedade de indústrias e aplicações em todo o mundo, liderando a bio economia e 

apoiando os clientes nas resposta à procura registada por produtos renováveis 

ecologicamente sustentáveis . 

Com base em sua herança e know-how em silvicultura e árvores, a Stora Enso está 

comprometida com o desenvolvimento de produtos e tecnologias baseadas em 

materiais renováveis. Os seus produtos, em muitos casos, fornecem uma alternativa de 

baixo carbono comparativamente com os produtos feitos de materiais fósseis ou outros 

materiais não renováveis. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Apresenta um portfólio de soluções de tag (etiqueta) RFID (Radio-Frequency 

Identification) fornecendo um caminho claro para conectar o físico e o digital. É possível 

obter visibilidade em tempo real de suas cadeias de valor , aprimorar a experiência do 

utilizador final e proteger os produtos e marca de atividades ilegais, para citar apenas 

alguns dos benefícios. 

As etiquetas RFID da Stora Enso podem tornar-se parte de uma solução de negócios 

inteligente, rápida e segura. A escolha UHF (Ultra High Frequency), NFC (Near Field 

Communication) ou uma combinação, depende das necessidades específicas.  

Além das etiquetas RFID tradicionais, a tecnologia ECO patenteada da Stora Enso 

oferece uma alternativa inovadora e viável aos processos tradicionais de fabricação de 

embutimento. ECO RTT permite a impressão de uma etiqueta RFID em um papel 

renovável, sem camadas de plástico e produtos químicos prejudiciais. 

 

 

Possibilidade de controlo de stocks 

utilizando etiquetas RFID ou com 

tecnologia ECO patenteada pela Stora 

Enso. 

 

Exemplo de etiquetas RFID oferecidos 

pela Stora Enso, com suas respetivas 

especificações técnicas. 

 

Fonte: (Stora Enso, 2021)  
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2.86 Sunrise 

 

Designação: Sunrise Packaging Material (Jiangyin) Co., Ltd 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 2 # Tonggang Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu, China, 214411 

País: China 

Tel.: +86 510 86300080-8106 

E-mail: info@sunrisepak.cn 

Site: http://www.sunrisepak.cn/en/index.html 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; hortofrutícolas; lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Fundada em maio de 2004, a Sunrise Packaging Material (Jiangyin) Co., Ltd é uma 

empresa chinesa especializada no desenvolvimento, fabricação e venda de materiais de 

embalagem funcionais multicamadas flexíveis. No período de dez anos, a Sunrise 

desenvolveu e fabricou vários produtos de filme funcional de alta qualidade para 

embalagens de alimentos, embalagens médicas, embalagens químicas e embalagens 

protetoras. Os produtos são exportados diariamente para mais de 50 países e regiões 

na América do Norte, América do Sul, Europa, Austrália e Ásia. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Sunrise tem uma gama de produtos dos quais se destaca o SunVac: é uma série de 

bolsas e é a escolha ideal para aplicação de embalagem MAP a vácuo, especialmente 

para carnes frescas, carnes processadas, queijos, frutos do mar e outros produtos 
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alimentaresque requerem barreira de oxigênio e humidade, bem como proteção de 

aroma, sabor e UV. As bolsas são projetadas especificamente para responder a 

diferentes necessidades de embalagem, possuindo excelente vedação, propriedades 

mecânicas e físicas superiores e outras propriedades funcionais, como barreira, 

antiestática, antiembaciante e resistência a altas temperaturas. 

 

 

Acondicionamento de alimentos 

utilizando embalagem SunVac com 

atmosfera modificada ou vácuo, como 

estratégia para prolongar sua vida útil. 

 

 

Fonte: (Sunrise, 2021) 
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2.87 Tekniplex 
 

Designação: Tekniplex, Inc. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT; Empresa 

 

Morada: 460 E. Swedesford Rd Suite 3000, Wayne, PA 19087 

País: EUA 

Tel.: +1 484-690-1520 

E-mail: https://tekni-plex.com/our-businesses/dolco/dolco-contact/ 

Site: https://tekni-plex.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; lácteos; hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

Tekni-Plex é uma empresa globalmente integrada, com foco no desenvolvimento e 

fabricação de materiais de embalagem inovadores, com tecnologia avançada de plástico 

e borracha, compostos médicos e soluções de tubos médicos elaborados com precisão 

para alguns dos nomes mais conhecidos nos setores médico, farmacêutico, de cuidados 

pessoais, doméstico e industrial, e mercados de alimentos e bebidas. Sediada em 

Wayne, Pensilvânia, a Tekni-Plex emprega 4.000 pessoas na Bélgica, Brasil, Canadá, 

China, Costa Rica, Alemanha, Índia, Itália, Irlanda do Norte e Estados Unidos. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Tekniplex conta com a Dolco Packaging que é o principal fabricante de embalagens 

cartonadas de espuma de poliestireno nos Estados Unidos. Alguns das embalagens 

produzidas pela Tekniplex são: 
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Lavouras / bandejas agrícolas: as 

bandejas para maçã e pera CellPak e 

EuroPak da Dolco apresentam resistência 

à humidade e amortecimento que 

ajudam a manter a fruta fresca e livre de 

danos. 

 

Bandejas para aves e carnes: bandejas 

acolchoadas e não acolchoadas para aves, 

bem como para carnes e outras bandejas 

personalizadas. 

 

 

Fonte: (Tekniplex, 2021) 
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2.88 Tempix AB 

 

Designação: Tempix AB 

 

Setor de atividade: Fabricante/Empresa - TTI/Embalagem Inteligente 

 

Morada: BOX655, SE-801 27 Gävle 

País: Suécia 

Tel.: +46 (0)70-246 55 54 

E-mail: info@tempix.com 

Site: https://www.tempix.com 

Pessoa de contacto: YNGVE PERSSON – CEO: +46 (0)70-631 09 59 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade:  

TEMPIX AB trabalha com um indicador de temperatura patenteado para produtos 

congelados e refrigerados. Junto com seus parceiros, a Tempix desenvolveu um sistema 

completo e conta com uma oferta de produtos para aplicação do indicador de 

temperatura em produtosalimentares. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O indicador reage quando há um excesso de temperatura:  

Grande excesso de temperatura  Propagação mais rápida do ativador;  

Sem excesso de temperatura  A propagação cessa. 
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Fonte: (Tempix AB, 2019) 
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2.89 Temptime Corporation 
 

Designação: TEMPTIME CORPORATION® (Zebra) 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 116 The American Road, Morris Plains, NJ 07950 

País: EUA 

Tel.: +1 973 630 6000 

E-mail: sales@temptimecorp.com ou edgesensors@temptimecorp.com 

Site: https://temptimecorp.com/ 

Pessoa de contacto:  

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Temptime faz uma ampla gama de indicadores de tempo-temperatura patenteados, 

utilizados para monitorizar a temperatura de exposição, situações de calor limite, casos 

de congelamento ou uma combinação destas situações. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Os indicadores de temperatura TransTracker® são dispositivos de uso único que 

monitorizam exposições de calor, congelamento ou congelamento e calor de produtos 

sensíveis à temperatura, durante o transporte e armazenamento. 

O TransTracker pode ser personalizado para responder às necessidades específicas de 

monitorização de temperatura. É possível a escolha entre os indicadores de calor 

LIMITmarker® e / ou indicadores de congelamento FREEZEmarker® para criar um 

TransTracker que fornece um sinal visual fácil de ler em condições de aquecimento, de 
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congelamento ou de congelamento e aquecimento. Vêm com instruções detalhadas 

para a leitura do (s) indicador (es) e podem ser personalizados com a marca e mensagens 

do remetente ou fornecedor. 

Também possui sensores eletrónicos de temperatura wireless na linha EDGE Electronic 

Sensors que podem ser utilizados para a monitorização em tempo real das condições de 

armazenamento dos produtos. 

 

 

Controlo de temperatura digital, com 

aplicação que permite sua 

rastreabilidade. 

 

 

Time-temperature indicator, controlo 

analógico da temperatura. 

 

 

Fonte: (Temptime, 2021a, 2021b) 
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2.90 Tetra Pak International 

 

Designação: Tetra Pak Portugal ™. 

 

Setor de atividade: Empresa; Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: Av. do Forte 12 2790-072 Carnaxide 

País: Portugal 

Tel.: +351 21 416 56 00 

E-mail: pedrogodinho@bloomcast.pt 

Site: https://www.tetrapak.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Tetra Pak é uma multinacional sueco-suíça de embalagem e processamento de 

alimentos com sedes em Lund, Suécia, e Lausanne, Suíça. A empresa oferece 

embalagens, máquinas de embalamento e processamento para laticínios, bebidas, 

queijos, sorvetes e alimentos preparados, incluindo ferramentas de distribuição como 

acumuladores, aplicadores de tampas, esteiras, embaladoras de engradados, 

embalagens de filme, controladores de linha e aplicadores de canudos. 
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O processo de embalagem inteligente 

através de uma plataforma digital. 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A solução da Tetra Pak recorre a um código QR exclusivo baseado no Connected Package 

desenvolvido pela empresa. 

 

 

Controlo do ciclo de vida do 

produto utilizando embalagens 

inteligentes. 

 

Código QR para embalagens 

inteligentes baseado no Connected 

Package da Tetra Pak. 

 

 

Fonte: (Tetra Pak, 2019, 2020c, 2020b, 2020a) 
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2.91 Thin Film Electronics ASA 
 

Designação: Thin Film Electronics ASA 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT 

 

Morada: 2581 Junction Avenue, San Jose, CA 95134 USA 

País: EUA 

Tel.: +1 408 503 7300 

E-mail: kevin.barber@thinfilmsystems 

Site: https://www.thinfilmsystems.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Thinfilm está estimulando a inovação com soluções de armazenamento de energia 

ultrafinas, flexíveis e seguras para dispositivos vestíveis, sensores conectados e muito 

mais. A tecnologia inovadora de bateria de lítio de estado sólido (SSLB) da Thinfilm está 

posicionada de maneira única para permitir a produção de baterias recarregáveis 

poderosas, leves e económicas para diversas aplicações. A fábrica de componentes 

eletrónicos flexíveis, combina tecnologia de processo patenteada e inovação de 

materiais com a escala dos métodos de produção para trazer as vantagens da tecnologia 

SSLB para estabelecer e mercados em expansão. 
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Imagem representativa de comunicação 

entre diferentes dispositivos. Baseado 

em Internet das Coisas (IoT). 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

O Thinfilm possibilita a Internet das Coisas (IoT) por meio das soluções NFC 

(comunicações de campo próximo). Oferece marketing móvel NFC com foco no 

consumidor, bem como soluções industriais e da cadeia devalor, incluindo aplicativos 

de blockchain. Thinfilm fornece suporte de durante todo o processo. Começa com a 

fabricação de tags NFC por meio de um processo de produção de componentes 

eletrónicos impressos, suporte de integração das tags em objetos físicos e uma 

plataforma de software baseada em nuvem CNECT ™ que captura dados e fornece 

perceções acionáveis sobre o comportamento do consumidor e logística de negócios. 

 

 

Circuito eletrónico completo fabricado 

pela Thin Films. 

 

Smart Tags que utiliza tecnologia NFC. 

 

 

Fonte: (Thinfilm, 2020)  
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2.92 Timestrip UK Ltd 
 

Designação: Timestrip UK Ltd 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Sheraton House - Castle Park - Cambridge 

CB3 0AX / United Kingdom 

País: Reino Unido 

Tel.: +44 (0)1223 911 863 

E-mail: info@timestrip.com 

Site: https://timestrip.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

Timestrip® é uma empresa de tecnologia que projeta e fabrica indicadores de tempo e 

temperatura. Os produtos Timestrip Enabled ™ impulsionam mudanças nos 

procedimentos operacionais padrão na cadeia de valor e no comportamento do 

consumidor, o que por sua vez leva a uma maior fidelidade à marca, uma melhor taxa 

de venda e uma proposta de valor agregado inerente aos produtos que aplicam estes 

indicadores. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As etiquetas de monitorização de temperatura Timestrip® tornam o rastreamento de 

violações de temperatura numa grande variedade de aplicações da indústria alimentar. 

Os indicadores Timestrip® Food são inertes antes da ativação. Eles podem ser enviados 
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e armazenados em temperatura ambiente, não têm requisitos especiais de 

armazenamento e, ainda, não necessitam de nenhum pré-condicionamento para a sua 

ativação. As Timestrip® Food são brancas antes da ativação e, uma vez ativas, o 

Timestrip® Food continua a monitorização da temperatura durante dias, semanas ou 

meses, dependendo da necessidade. Durante esse tempo, é registado quanto tempo 

duram as violações de temperatura. 

 

 

 

Indicador Timestrip® Food 

 

 

Fonte: (Timestrip UK, 2017) 
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2.93 Toppan Printing Co, Ltd. 
 

Designação: Toppan Printing Co, Ltd. 

 

Setor de atividade: Fabricante; Centro de I&DT; Empresa 

 

Morada: 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tóquio, 101-0024 

País: Japão 

Tel.: +81 3 3835 5111 

E-mail: https://www.toppan.co.jp/solution/inquiry/privacy.html 

Site: https://www.toppan.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Toppan visa expandiu-se para diversos negócios centrados num núcleo de tecnologias 

de impressão. 

 
A Toppan oferece soluções para embalagens 

secundárias, permitindo o rastreio e controlo 

da temperatura em tempo real. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Toppan oferece produtos conectados como parte da transformação digital em 

embalagem. Isso envolve a integração de uma etiqueta NFC em cada produto para lhe 

dar uma identidade digital que facilita a conexão com a Internet, links para os clientes 

em todos os pontos da expedição do produto e, uma variedade de soluções dinâmicas 
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para marcas e consumidores. As soluções disponibilizadas por produtos incluem 

autenticação, rastreabilidade e envolvimento do consumidor. Isso significa que as 

marcas podem introduzir a verificação do produto, proteger contra recarga e 

adulteração, monitorizar a cadeia de valor em tempo real, evitar a distribuição no 

mercado e envolver-se diretamente com os consumidores para aumentar o valor do 

feedback e melhorar as estratégias de marketing digital. Destacam-se as tecnologias 

InTact ™, Cachet-Tag ™ e CorkTag ™. 

 

 

Caso de sucesso de embalagem 

inteligente para vinhos. 

 

Tecnologia RFID (Radio-Frequency 

Identificador) Toppan. Pode ser associada 

as mais variadas embalagens consoante 

ao seu propósito. 

 

 

Fonte: (Toppan, 2021a, 2021b, 2021c) 
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2.94 Total Packaging-system Guardian 
 

Designação: Total Packaging-system Guardian 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa  

 

Morada: TPG CO., LTD.  

315, Daegotbuk-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

País: Coreia do Sul 

Tel.: +82 31.981.0055 

E-mail: sales@tpg.co.kr 

Site: http://www.tpg.co.kr/en/ 

Pessoa de contacto: +82 31.981.0055 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A TPG, fundada em 1984, é uma empresa da Coreia do Sul que fabrica produtos como 

absorvedores de oxigénio, dessecantes e absorvedores de gás. Com o slogan, "Total 

Packaging-system Guardian", a TPG conduz uma cultura de embalagem segura por meio 

de preservadores defrescura dos produtos.  

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A TPG fabrica saquetas absorvedoras de oxigénio, absorvedores de gás, saquetas de 

álcool volátil, absorvedores de etileno. 
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O2-ZERO Oxygen Absorber: é um preservador 

de frescor que remove o oxigénio de dentro da 

embalagem do produto e ainda o que se 

infiltra na embalagem, mantendo o produto 

protegido contra alterações indesejadas. 

 

Inserido em produtos de panificação e 

pastelaria, o FRESH Alcohol Volatilizer emite 

vapores de álcool e uma substância 

antibacteriana que inibe o crescimento de 

diversos tipos de fungos e bactérias. 

 

FRESH KIMCHI Gas Absorber: é um absorvedor 

de dióxido de carbono para alimentos que 

fermentam e envelhecem dentro da 

embalagem. 

 

FRESH UP Ethylene Absorber: é uma saqueta 

que absorve o etileno das frutas e vegetais 

frescos para armazenamento a longo prazo. 

Aumenta o frescor e estende a vida útil, assim 

como protege os produtos de vários tipos de 

fungos e bactérias.  

 

 

Fonte: (TPG CO, 2017b, 2017c, 2017d, 2017a) 
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2.95 Trackit Consulting, LDA 
 

Designação: Trackit Consulting, LDA 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Av. Bento Gonçalves, nº 22 -B 2910 – 431 Setúbal 

País: Portugal 

Tel.: +351 265 536 384 

E-mail: comercial@trackit.pt 

Site: https://viasat.pt/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

 A TRACKiT Consulting nasceu da vontade de preencher um vazio no mercado português, 

no desenvolvimento de uma ferramenta à medida do cliente e pensada para o cliente. 

Em 2018 integrou-se o grupo Italiano VIASAT. Com os conhecimentos do grupo 

empresarial Italiano na área do consumo particular, a TRACKiT Consulting atua 

firmemente no modelo de negócio com soluções conectadas, de proteção e segurança 

para carros, motas, bicicletas e objetos. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Na área de Gestão de Frota, a Trackit possui diversas soluções como controlo, 

temperatura, performance, segurança, informática embarcada entre outros. Com uma 

equipa de desenvolvimento interna é possível a criação de serviços à medida, consoante 

a necessidade. 

 

 

 

 

Fonte: (Trackit, 2021) 
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2.96 Varcode 
 

Designação: Varcode 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: Chicago, Illinois 

País: EUA 

Tel.: (312) 819-7003 

E-mail: info@varcode.com 

Site: https://www.varcode.com/ 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Varcode é uma empresa americana privada, fundada em 2014, que visa capacitar uma 

cadeia de valor mais inteligente, segura e sustentável para alimentos e produtos 

farmacêuticos, fornecendo informações e tecnologia de última geração confiáveis e de 

baixo custo, capazes de garantir a segurança do produto, reduzindo o desperdício de 

forma mensurável, ao mesmo tempo em que atende a todos os requisitos 

regulamentares em todo o mundo. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Com tecnologia patenteada de código de barras de mudança dinâmica, as etiquetas 

inteligentes de baixo custo são aplicadas a pacotes, contentores, engradados, paletes e 

até mesmo peças individuais para fornecer dados detalhados sobre o status de suas 

entregas, desde o ponto de origem até o destino final. A etiqueta inteligente aciona uma 
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mudança de valor no código de barras se qualquer um dos vários eventos de 

temperatura predefinidos ocorrer. O Varcode pode ser lido em tantos pontos de 

verificação na cadeia de frio quantos forem necessários: do ponto de ativação até o caixa 

de retalho e ao consumidor. A Smart Tag é lida digitalmente por leitores de código de 

barras padrão ou por dispositivos iOS e Android. 

 

Desenho esquemático do 

sistema de rastreabilidade 

utilizando a smart tag. 

 

Leitura da smart tag utilizando 

dispositivo móvel. 

 

Diversas aplicações para a smart 

tag, desde frescura das frutas 

até teste de Covid-19. 

Fonte: (Varcode, 2021)  
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2.97 Vitsab 
 

Designação: Vitsab International AB 

 

Setor de atividade: Fabricante; Empresa 

 

Morada: 16 Randall Road, Winslow, Maine - USA 04901 

Krossverksgatan 5 H, SE-216 16 Limhamn, Sweden 

País: EUA (Suécia) 

Tel.: +46 40 555 470 

E-mail: info@vitsab.com 

Site: http://vitsab.com/en/startpage/ 

Pessoa de contacto: Jeff Desrosiers (Director - Business Development) 

+1 (207) 210-1753  /  jeff.desrosiers@vitsab.com 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa e Inteligente 

Classificação quanto à utilização: Cárneos; Padaria/Pastelaria; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Vitsab facilita a monitorização da relação tempo/temperatura dos seus produtos 

refrigerados, desde a produção até ao destino final. A Vitsab projeta e constrói rótulos 

visuais simples e personalizáveis de frescura/segurança de produtos, chamados Smart 

TTIs (Indicadores de Tempo e Temperatura). 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Vitsab projetou a formulação de um rótulo inteligente adaptado ao Clostridium 

botulinum e à formação de toxinas na faixa de temperatura entre 1ºC e 25ºC em 

conformidade com os requisitos da FDA para produtos embalados de frutos do mar.  



 

 
208 

Para ativar o Vitsab L5-8 Smart TTI Seafood Label, aplica-se uma leve pressão para 

quebrar o selo entre a enzima e as pequenas bolsas de substrato. Assim ocorre a mistura 

dos dois componentes químicos e a reação enzimática é iniciada, o que leva ao 

aparecimento da cor verde no "Check Point", o que indica uma boa mistura e a ativação 

eficaz do indicador. O indicador Vitsab muda de cor verde para laranja e para vermelho 

ao longo do tempo e da exposição à temperatura. Quando a cor estiver entre o verde, 

amarelo e laranja claro, o produto não foi comprometido; no entanto, quando o TTI se 

encontra com a tonalidade vermelha ou laranja acentuado, indica que houve uma 

exposição térmico do produto acima dos níveis de segurança recomendados.  

As cores de referência (laranja/vermelho) estão indicadas na etiqueta do indicador. 

Quando o indicador está branco quer dizer que este não foi ativado e, por isso, não 

verificou abusos de temperatura. 

 

 

Indicador Vitsab TTI 

 

 

Fonte: (Vitsab International AB, 2018) 

  



 

 
209 

2.98 Vizelpas 
 

Designação: Vizelpas Lda. 

 

Setor de atividade: Empresa 

 

Morada: Rua da Fundição, 8 - 4795-791 Vilarinho - Santo Tirso 

País: Portugal 

Tel.: +351 253 566 600 

E-mail: geral@vizelpas.pt 

Site: http://vizelpas.pt 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Padaria/Pastelaria; Cárneos; Hortofrutícolas; Lácteos 

 

Resumo da entidade: 

A Vizelpas é uma empresa portuguesa, no norte de Portugal, fundada em 1996 e conta 

com 150 colaboradores. Destaca-se no mercado de embalagens flexíveis, na produção 

de filmes técnicos flexíveis adequados para as indústrias alimentícia e médico-cirúrgica. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

Dentre todas as suas tecnologias desenvolvidas, duas são destaques no setor 

alimentício: 

VIZFLEX HB: Filme multicamadas especialmente desenvolvido para garantir a qualidade 

e o frescor dos produtos alimentícios, aumentando sua vida útil. Pode ser usado para 

embalagens em atmosferas modificadas ou controladas (MAP e PAC Packing); 
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VIZVAC: Filme multicamadas especialmente desenvolvido para garantir a qualidade e 

frescor dos produtos alimentícios por meio de barreira à umidade. É usado para 

aplicações de embalagem a vácuo. 

 

O VizVac foi desenvolvido para garantir 

a qualidade de alimentos frescos. 

Permite o contato direto com o 

alimento, barreira média de O2 e 

humidade. 

 

O Viz-Flex HB foi especialmente 

desenvolvido para manter a frescura 

dos alimentos e prolongar sua vida útil. 

Também pode ser utilizado para 

processos de atmosfera modificada ou 

vácuo. 

 

 

Fonte: (Vizelpas, 2021c, 2021a, 2021b) 
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2.99 WestRock 
 

Designação: WestRock 

 

Setor de atividade: Empresa  

 

Morada: 1000 Abernathy Road NE, Atlanta, GA 30328 

País: EUA 

Tel.: +1 (770) 448-2193 

E-mail: - 

Site: https://www.westrock.com 

Pessoa de contacto: +1 (770) 448-2193 (Atendimento Cliente) 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A WestRock’s é uma empresa de design de máquinas, fabricação e serviço técnico de 

embalagens de papelão ondulado na América do Norte, com foco em fornecer soluções 

de embalagem inovadoras. 

 

Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

A Bio-Plus View é uma embalagem para uma variedade de refeições preparadas e 

alimentos frescos para levar, composta por uma janela antiembaciante o que oferece 

excelente visibilidade do conteúdo sem abrir o recipiente. O design da embalagem de 

uma peça mantém a frescura dos alimentos quentes, frios, húmidos ou secos. 
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Embalagem Bio-Plus View 

 

 

Fonte: (WestRock, 2021) 
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2.100 Zacros 
 

Designação: Zacros América 

 

Setor de atividade: Fabricantes; Centro de I&DT; Empresa 

 

Morada: 220 Lake Drive 

Newark, Delaware EUA 19702 

302-391-2200 

País: EUA 

Tel.: 1-800-890-1183 

E-mail: customerservice@zacrosamerica.com 

Site: https://www.zacrosamerica.com 

Pessoa de contacto: - 

 

Classificação quanto à tecnologia: Ativa 

Classificação quanto à utilização: Lácteos; Hortofrutícolas 

 

Resumo da entidade: 

A Zacros América foi fundada em 2012 como uma subsidiária da Zacros, também 

conhecida como Fujimori Kogyo, um conversor japonês de filmes e embalagens flexíveis 

que foi fundado em 1914. Em 2014, a Zacros América adquiriu a antiga Hedwin 

Corporation. A fábrica foi transferida de Baltimore, Maryland para Newark, Delaware 

em 2017. A partir de 1º de janeiro de 2020, a divisão Zacros América Hedwin foi alterada 

para Zacros América para otimizar os negócios e atender aos clientes. O grupo Zacros 

possui unidades no Japão, EUA, Hong Kong, China, Taiwan, Tailândia, Malásia e 

Indonésia. 
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Detalhes acerca das Tecnologias/Substâncias/Parâmetros desenvolvidos:  

As bolsas flexíveis são feitas sob medida de acordo com as especificações do cliente, 

sendo oferecido muitas opções de funcionalidade e design, incluindo tamanhos, formas, 

propriedades de barreira, fechos, bicas e impressão. Algumas opções de bolsa: Bolsas 

descartáveis - Flowpack®; Bolsa 3D - Bolsa monomaterial de formato personalizado 

Spout Pouches; Bolsas de bico de canto; Bolsas moldadas; Zipper Pouches; Bolsas 

invertidas; Bolsas com alças e Bolsas com orifícios para pendurar. 

 

 

Bolsas em formato 

personalizado Zacros. 

  

 

Fonte: (Zacros, 2021) 
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Índice Remissivo 
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