
Como evitar a deterioração de alimentos no shelf life e o uso de colágeno bovino 

Se você trabalha com alimentos perecíveis, é necessário garantir a qualidade máxima do 

produto que seu cliente final irá comprar, isso inclui observar o estado e a conservação 

da compra realizada. Descubra como evitar a deterioração dos alimentos no shelf life e 

como o colágeno bovino pode te auxiliar nisso. 

Aumentar o cuidado com o transporte do alimento, cuidar da higienização, pensar 

em maneiras de exposição, estratégias de vendas para o produto sair mais rápido 

da prateleira, observar a temperatura de armazenamento (estocagem) e 

durabilidade adequadas são algumas maneiras que podem ser introduzidas no dia 

a dia de indústria e comércio evitando perdas e aumento na economia. 

Quer saber mais a respeito da vida útil do produto e como o colágeno bovino pode ser 

aliado? Continue lendo. 

O que significa Shelf Life? 

O que conhecemos como prazo de validade, vida útil ou tempo de prateleira é chamado 

de shelf life. Esse prazo tem início na fase final do produto (quando o produtor entrega 

ao comerciante) até o seu perecimento.  

Por meio do tempo de prateleira do alimento é que o comerciante garante a qualidade que 

deve existir nos produtos ofertados na loja, como por exemplo, um supermercado ou 

padaria. Observar esse período de vida útil evita problemas como perdas, compras de 

produtos estragados ou inadequados para consumo. 

Como evitar deterioração de alimentos no shelf life? 

Matéria-prima aplicada na fabricação, estoque, exposição à luz, umidade, manuseio do 

cliente, desenvolvimento microbiológico durante o processamento, armazenamento e 

distribuição, são fatores que podem aumentar a possibilidade de deterioração dos 

alimentos ou conservá-los melhor, evitando perdas de produto. 

Algumas maneiras práticas podem ser adotadas e ajudar o empresário a aumentar a vida 

útil do alimento, são elas: 

- Controle de exposição à luz; 

- Conhecimento e entendimento de cada um dos produtos; 

- Análises com o produto vendido que podem ser: físicas (verificar embalagem), 

sensoriais (cheiro, aparência e textura), microbiológicas (microorganismos presentes em 

cada etapa) e químicas (pH do produto), por exemplo; 

- Calcular o shelf life dos produtos; 

- Definir a vida útil e monitorar periodicamente; 

- Utilizar colágeno bovino. 

Como o colágeno pode aumentar a vida útil do produto? 

Associado à indústria de alimentos, o colágeno, proteína extraída diretamente da pele 

bovina e matéria-prima significativamente barata para o empresário e consumidor final, 

pode oferecer vários benefícios para a área alimentícia. 

Algumas vantagens da utilização desta proteína podem ser destacadas: 



- Evita a deterioração dos produtos que chegarão ao consumidor final e 

consequentemente, diminui a chance de perda do alimento; 

- Melhora a aparência do alimento, deixando-a natural; 

- Retém a gordura do produto; 

- Diminui a água de alimentos frescos cozidos; 

- Melhora consideravelmente a textura do produto; 

- Possui alto valor funcional para o ser humano, uma vez que ajuda a retardar o 

envelhecimento de ossos, diminui a chance de lesões causadas por exercícios físicos, além 

de fortalecer a elasticidade de tecidos de quem insere o colágeno em sua alimentação 

diária. 

Além disso, em essência, a utilização do colágeno para evitar a deterioração dos alimentos 

no shelf life tem como o principal objetivo oferecer um produto de qualidade e confiável 

ao consumidor final.  

 

Fontes: https://www.agrolink.com.br/noticias/proteina-de-colageno-e-aprovada-para-

uso-na-industria-de-alimentos-nos-eua_94521.html 

https://clubedotrade.com.br/blog/controlar-shelf-life-de-alimentos/ 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/alimentos-com-adicao-de-colageno-sera-que-eles-

sao-realmente-necessarios_br_5c334ebee4b0aa31d4804177 

http://silverblack.com.br/2019/04/colageno-como-aliado-da-industria-de-alimentos/ 
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