
Frutas e legumes secos são bastante populares entre os consumidores e fazem parte de uma 
dieta saudável. Eles contêm açúcar natural de frutas e são muito ricos em fibras. Como um 
produto orgânico, o processo é realizado no país de origem, na maioria dos casos, assim 
a matéria-prima é importada diretamente sem que os níveis de contaminação tenham sido 
verificados. Esta tarefa cabe ao fabricante - ou, normalmente, a um embalador contratado, 
no caso de cadeias de varejo que possuam suas próprias marcas.

A empresa francesa Calabas Industrie, a qual é especializada em logística, armazenamento 
e, principalmente, contratos de embalagem de frutas e legumes secos, foi fundada em 2010. 
Desde então, ganhou a confiança de seus valiosos clientes. A empresa não apenas promete, 
mas garante processos e produtos confiáveis, higiênicos e seguros; também entrega qualidade. 

Calabas Industrie
Verficação de Peso em Linha

Detecção de Metais

Inspeção por Raios X

Sem Comprometer a Segurança
Para Frutas e Legumes Secos

A mais avançada tecnologia de verificação  
de peso e raios-x em linha para a máxima  
segurança do produto 
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Consumidores e clientes podem estar 
certos de receber seus produtos livres 
de contaminação e correspondentes 
ao peso indicado, em conformidade 
com as regulamentações europeias 
para produtos finais embalados.
 
Com um total de 10.000.000 de 
produtos embalados a cada ano, 
distribuídos em quatro linhas de 
produção, a Calabas Industrie não 
pode dar-se ao luxo de fazer quais-
quer concessões em qualidade ou 

confiabilidade no que se refere à se-
gurança alimentar ou a requisitos 
metrológicos, porque os processos 
devem cumprir padrões e regula-
mentos. Em novembro de 2016,  
a Calabas Industrie obteve a certifi-
cação IFS, o que é um compromisso  
com a segurança de alimentos.  
A empresa recusou-se a transigir na 
seleção de equipamento apropriado 
para a inspeção de produtos. Após uma  
cuidadosa consideração, optou pela 
parceria com a METTLER TOLEDO.

Do Campo à Embalagem -  
Nada Passa Despercebido
Matérias-primas tais como nozes, 
passas, lentilhas, feijões e grãos-de-
-bico - comprados de fontes interna-
cionais - estão limpos quando chegam  
do campo, porém sem serem ins-
pecionados por contaminação de 
corpos estranhos. Normalmente, as 
empresas agrícolas não verificam  
se seus produtos estão livres de 
corpos estranhos, tais como me-
tais, pedaços de madeira ou pedras.  
A embaladora contratada geralmen-
te é a responsável por esta tarefa,  
e também é de seu interesse fazê-la. 
Devem garantir que os consumidores 
nunca recebam, de nenhuma forma, 
produtos contaminados que pos-
sam causar-lhes danos e, portanto,  
causar danos à reputação da marca.

Desde seu início a seis anos atrás,  
a empresa confiou nos equipamentos 
da METTLER TOLEDO. Cada uma das 
três linhas de produção opera com 
um sistema verificador de peso e de 
detecção de metais de última gera-
ção. Após uma pesquisa sobre equi-
pamentos confiáveis, a combinação 
de sistemas da METTLER TOLEDO  
foi a escolhida como aquela que 
coincidia perfeitamente com o layout 
da linha. Três das quatro linhas 
combinam tecnologia avançada de  
pesagem em movimento e detecção  
de metais em uma plataforma,  
enquanto que a quarta linha é ope-
rada especialmente para monitorar  
os legumes secos. Isto significa que 
foi necessário confiar em um sistema 
combinado de verificação de peso  
e inspeção por raios X.

Sem Chances de  
Contaminação por Metais
O desgaste devido ao uso em equi-
pamentos de colheita ou produ-
ção pode resultar em que pedaços  
finos de metal, tais como a limalha 
de ferro, encontrem seu caminho  
entre os frutos secos, chegando,  
potencialmente, aos consumidores,  

Na maioria dos casos, a matéria-prima é entregue diretamente da fonte de origem. 

Nas linhas, os pontos de controle críticos (CCP) instalados verificam todas  
as embalagens contra a contaminação por metais, para garantir a segurança  
do produto de acordo com as diretrizes IFS.  
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Além disso, várias opções mecâni-
cas oferecem um alto grau de flexibi-
lidade para manipulação e monitora-
mento de quaisquer tipos individuais 
de embalagens. A unidade de pesa-
gem precisa e de alto desempenho, 
com sua ampla faixa de pesagem, 
é adequada para todos os produtos 
fabricados na Calabas Industrie. 

são fabricados com diferentes tipos 
de embalagens. Graças ao softwa-
re especialmente intuitivo da interfa-
ce dos equipamentos de inspeção 
de produção, e sua ampla memória  
pré-configurada de produtos, as 
mudanças de produto podem ser  
realizadas em quase nenhum tem-
po. Isto, entre outras funcionalidades 
úteis, poupa ao operador de linha  
um tempo valioso e incrementa  
a Eficiência Global dos Equipamentos  
(OEE) das linhas de embalagem. 

através da cadeia de abastecimen-
to. Isso deve ser evitado por todos  
os meios possíveis. É por isso que  
a Calabas Industrie utiliza detectores  
de metal de alta sensibilidade da 
METTLER TOLEDO para inspecionar 
os produtos contra uma possível 
contaminação por metais, antes do 
início do processo de embalagem,  
e remover os produtos contaminados 
da linha de produção. 

Tecnologia de Raios X 
para a Máxima Segurança
Para os produtos que venham dire-
tamente do campo, existe um alto 
risco de que possam conter muitos 
tipos de contaminantes. A potencial 
variedade de corpos estranhos, seja 
vidro, madeira, metal ou pedras,  
significa que é imperativo a utilização  
de um sistema de inspeção por 
raios-X. Cada um dos produtos em-
balados é submetido a uma com-
pleta verificação. A combinação de 
um sistema de verificação de peso  
e raios-X captura e armazena valo-
res de todos os parâmetros importan-
tes do processo de pesagem, além 
de uma imagem do produto, como 
resultado da inspeção por raios-X.  
O operador ou o auditor podem 
acompanhar a produção através da 
interface de um software de fácil uso, 
aplicada ao sistema combinado.  
Em caso de contaminação, os produ-
tos são automaticamente rejeitados 
aos cestos coletores.

Conformidade com as Regulamen-
tações de Embalagens Finais - 
Sem chances de Desvios de Peso
Os dinâmicos verificadores de peso 
garantem automaticamente que to-
dos os produtos sejam pesados  
de acordo com as regulamentações 
europeias para produtos pré-embala-
dos. Tal como os produtos contamina-
dos, produtos fora de conformidade,  
tais como os que estão abaixo do 
enchimento mínimo, são imediata-
mente rejeitados. Nas linhas de pro-
dução, uma variedade de produtos 

A interface de usuário de software do sistema de combinação mostra tanto o resultado  
da pesagem como a inspeção por raios-x. 

Todos os produtos são verificados quanto à conformidade com o Regulamento Europeu  
de Embalagens. 
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Bem Posicionada para o Futuro -  
A Qualidade Constante é Crítica
Garantir e documentar constantemen-
te uma qualidade consistente, para 
padrões de alimentos atuais e futu-
ros, é tão importante para os clientes 
existentes quanto para os potenciais. 
Para cumprir esta disposição, a Ca-
labas Industrie nomeou um gerente 
de qualidade para monitorar perma-
nentemente todo o processo de pro-
dução e para garantir que este esteja  
em conformidade com as orientações  
IFS, como parte de seu programa de 
gerenciamento de qualidade. Soluções  
escaláveis de inspeção de produtos 
da METTLER TOLEDO têm apoiado  
o gerente de qualidade, desde então,  
no cumprimento dos requisitos de 
segurança alimentar. Isto ajuda am-
plamente a Calabas Industrie em 
manter sua reputação de excelência, 
verificando os processos de acordo 
com estritas diretrizes em seguran-
ça alimentar. Isto garante um nível  
permanente de segurança, em todas 

as etapas da produção. Portanto, 
cada intervenção no processo e pro-
cedimento de pesagem de verificação  
e detecção de metais, bem como  
durante o funcionamento da unidade  
de raios-X, é registrada com um  
carimbo de data e hora. Esta docu-
mentação, inviolável e sem papel, 
pode economizar muito tempo para 
os funcionários e auditores.

À Primeira Vista
“Nosso gerenciamento de qualidade 
garante que nossos consumidores 
recebam uma qualidade constante de 
produtos, de acordo com as diretrizes 
da IFS. Estas importantes medidas 
preventivas protegem o consumidor,  
as marcas dos nossos clientes e 
as nossas próprias. Procurar uma  
qualidade segura e superior do pro-
duto foi certamente uma das nossas  
razões para escolher o líder de mercado  
em soluções de inspeção de produtos”,  
afirma Ludovic Baix, CEO da Cala-
bas Industrie. 

Baix agrega que “Mais importante 
ainda, nenhum dos concorrentes da 
METTLER TOLEDO foi capaz de nos 
apresentar uma recomendação que 
atendesse aos nossos requisitos no 
local, durante a fase de licitação. 
Decisivos em nossa escolha foram 
o design de economia de espaço 
dos sistemas de combinação que  
precisamos para a detecção de  
corpos estranhos, sua rápida e perfeita  
integração em nossas linhas, bem 
como a qualidade do serviço. Não 
nos arrependemos desta decisão, 
mesmo cinco anos após a fundação 
da empresa. Já estamos planejan-
do expandir a capacidade da linha,  
devido ao nosso crescimento em 
produtos orgânicos. Para exigências 
futuras, naturalmente não faremos 
concessões na seleção de equipa-
mentos de inspeção de produtos”.

  www.mt.com/pi-calabas

Produtos fora de conformidade são imediatamente rejeitados aos cestos coletores.  
Ou porque eles contêm corpos estranhos como madeira, plásticos, pedras e contaminação 
por metais, ou por variações de peso que são descobertas. O sistema de combinação  
da METTLER TOLEDO lida, de forma confiável, com todos os tipos de rejeições. 

Mais um cliente feliz:  
Sr. Baix, CEO da Calabas Industrie


