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A função das embalagens alimentares: permitir o transporte, acondicionamento e
preservação dos alimentos. Também tem funções de informação e Marketing

Tipos de embalagens alimentares em alumínio: invólucros e folha doméstica, embalagens
semirrígidas, tampas e bolsas, latas, laminados multicamada, ….

O alumínio tem características únicas, e as embalagens produzidas a partir deste material
fornecem soluções eficientes do uso de recursos e energia

A folha de alumínio é um material indispensável na vida diária, na industria alimentar e na
indústria farmacêutica.

Introdução
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O alumínio é o 3º elemento mais abundante na crosta terrestre  

1º Mineração da bauxite

2º Produção da Alumina: bauxite é processada e é separada a alumina (Al2O3)

3º Produção de alumínio primário: a alumina sofre uma redução e é separado alumínio liquido do oxigénio 

4º Produção de ligas de alumínio, que podem ser vazadas em diversos moldes ou laminadas.  

Produção primária de alumínio
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Produção de folha de alumínio

- Produzida por Laminação a frio ou a quente

Quando estampada num formato, a folha de alumínio memoriza a sua forma.

- Espessura entre 0,24 e 0,004mm)

- Produzida em diversas ligas e têmperas
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Aprox. 75% da produção europeia de folha de alumínio é usada na 
produção de embalagens

14.000km2 de folha de alumínio são utilizados anualmente na 
produção de embalagens flexíveis

A folha de alumínio economiza significativamente mais recursos ao 
longo da cadeia de fornecimento e de valor que os consumidos na 
sua produção
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Produção de alumínio secundário: a partir de sucatas de alumínio 

Ao contrário do ferro, o alumínio não oxida e pode ser reciclado infinitamente sem perda 
das suas propriedades

A reciclagem do alumínio requer somente cerca de 5% da energia necessária para o 
produzir a partir da bauxite

Cerca de 75% do alumínio produzido desde sempre ainda é usado

O alumínio é verde!

O alumínio é o material mais valioso no caixote de reciclagem
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Taxa de reciclagem de latas de alumínio na Europa

Cerca de 60% do alumínio utilizado para a produção de  
embalagens na Europa é reciclado
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Maior tempo de vida útil dos alimentos e preservação de nutrientes

Efeito barreira

É 100% impermeável à água, à luz e ao oxigénio, mesmo para espessuras muito reduzidas

Menor desperdício alimentar

Propriedades do alumínio
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Embalagem muito leve

Leveza e resistência

As embalagens podem ser produzidas a partir de folha de espessura muito reduzida 

Menos material e menos energia despendida no transporte

Menor pegada ecológica
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Melhor preservação das características organoléticas 
e 

Menor consumo de energia

Elevada condutividade térmica

Minimiza o tempo de processamento, aquecimento ou arrefecimento dos alimentos
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Melhor preservação das características dos alimentos 
e

Maior tempo de vida dos alimentos

Inércia

Não alberga nem propicia o crescimento bacteriano
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Cozinhado multimodo (forno, micro-ondas*, banho maria e grill)

Versatilidade

Permite a utilização numa gama de temperaturas muito alargada

*dependendo da geometria e espessura da folha e seguindo alguns cuidados

Embalagens mais bonitas e funcionais

Permite a sua decoração, a apresentação com uma alargada gama de formatos, e em 
poli-camada com outros materiais
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Migrações globais e específicas muito baixas

Migração de constituintes e estabilidade

Alumínio não revestido não reage com a maioria dos alimentos. Para alimentos muito 
ácidos ou muito salgados, pode ser usado alumínio revestido (lacado)
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Desafios: 
- Desenvolver hábitos de consumo e métodos de produção mais sustentáveis. 
- Usar os recursos naturais de modo mais eficiente

Os consumidores estão mais sensíveis à sustentabilidade dos materiais de que são produzidos os
bens de consumo, assim como ao excesso de embalagem de alguns produtos.

Os consumidores gostam de embalagens atrativas e inovadoras, mas ao mesmo tempo
práticas e fáceis de transportar.
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A folha de alumínio aplicada às embalagens de alimentos e bebidas economizam mais recursos que
os necessários à sua produção. Várias Avaliações do Ciclo de Vida (LCA)* demonstram que
contribuem em menos de 10% do impacto ambiental no ciclo de vida dos produtos.

*Fonte: EAFA

As embalagens em alumínio
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Conclusões

As embalagens em alumínio para alimentos e bebidas oferecem soluções “do
congelador à mesa” devido à amplitude térmica a que podem ser utilizadas e à
elevada condutividade deste metal – mais prático e menos energia gasta.

As propriedades físicas do alumínio, como o efeito barreira, levam ao aumento da proteção dos alimentos e
prazos de validade mais longos menos desperdícios de alimentos utilização mais eficiente de
recursos menor impacto ambiental.

Na reciclagem do alumínio é usada 95% menos energia que para o produzir a
partir da bauxite: uso mais eficiente de recursos e menor impacto ambiental
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Fontes de informação:

EAFA, European Aluminum Foil Association

Aluminium (magazine)

The Aluminium Association

Lusoforma, S.A.

Aluminium Foil Roller Initiative (GLAFRI)
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Obrigada!

Claudia Passarinho
cp@lusoforma.com


