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Nossa Missão

NSF International é uma 
organização global, independente, 
de segurança e saúde pública.  

Nossa missão e foco é proteger e 
melhorar a saúde das pessoas.

NSF International é reconhecida 
mundialmente por oferecer soluções 
para a segurança da saúde humana, 
baseada em gestão de riscos, 
servindo o interesse  de todos: 
empresas, população e organismos 
governamentais.
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NSF ajuda as pessoas a viverem seguras.

Nossa missão de segurança em saúde pública consiste em:

NORMAS CERTIFICAÇÃO CONSULTORIACAPACITAÇÃOAUDITORIA
Normas próprias 
em segurança de 
alimentos, água 

potável,
ar-condicionado, 
suplementos 
dietéticos, 
produtos de 
consumo e 
segurança 
ambiental

Certificação 
de produtos 
para essas 
normas.

Realizamos 
auditorias de 
segurança de 
alimentos 

para indústria 
alimentícia  
de água  e 
bens de 
consumo

Fornecemos 
consultoria 

estratégica para  
suplementos 

dietéticos, indústria 
farmacêutica, 
laboratórios. 
Indústrias de 

alimentos e bebidas.

Desenvolvemos 
programas de 
capacitação e 
treinamento.
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ANÁLISES

Testes de 
Produtos 

desses outros 
padrões
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NSF 
no 
Mundo

NSF fornece 
serviços em 
168 países , 
com 63 filiais 
e laboratórios 
locais.
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Clientes 
NSF 
no mundo
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Clientes 
NSF 
no Brasil
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Indústrias 
de Alimentos
No Mundo
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Produção de Alimentos no Mundo

• Alimentos e Agronegócio representam 
U$5 trilhões da indústria global.

• Desde 2004, os investimentos em 
Agronegócio triplicaram em U$100 
bilhões por ano. 

• Mercados emergentes estão crescendo 
rapidamente (Asia Pac CAGR est. 5.4%)

• EUA ainda tem maior consumo, mas a 
China, Índia e outros países dependem 
cada vez da importação de alimentos.

Referências: McKinsey on Investing N2, Summer 2015; 
Food Processing Sept 2015 
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GFSI: Global Food Safety Initiative 

• Iniciativa global, impulsionada 
pela indústria

• Impulsionar a educação, 
colaboração, sensibilização para 
os sistemas  e normas de 
segurança de alimentos

• Melhorar a segurança de 
alimentos na indústria global.



‹nº›

A Sampling of 
NSF A Sampling of 

or
Programa de Registro

Nonfood 
Compounds
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NSF Nonfood Compounds

Programa da NSF International 
que oferece registro de produtos 
para os compostos não 
alimentícios, tais como:

• lubrificantes

• produtos de limpeza

• produtos químicos de tratamento 
de água utilizados no processamento de 
alimentos e bebidas. Exemplo: tratamento interno 
de água de caldeira e torre de resfriamento
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NSF História do Programa

1998 - USDA- término do Programa
Opção 1: Avaliação de Terceira parte

Opção 2: Autocertificação

1999 - NSF coordena a introdução de um programa  
voluntário com a USDA

2001 - Primeira publicação no NSF WhiteBookTM

2016 – Mais de 18.000 produtos Registrados em 70 categorias
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• Verificar a segurança dos produtos químicos utilizados nas 
instalações de produção de alimentos

• Prevenção dos riscos de contaminação por contato.

• Controle das indústrias no que se refere a adequação dos 
fornecedores aos padrões estabelecidos pela FDA (FSMA)

(Norma BRC Food- V 7, a Seção 4.7.6 declara: O material utilizado para
manutenção de equipamentos e que represente um risco de contato direto
ou indireto com matérias-primas, produtos intermediários e acabados, como
óleos lubrificantes, deve ser de qualidade alimentar e de alérgeno conhecido.

Objetivo do Programa
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Registros Nonfood Compounds no Mundo

19.060 
Produtos

1.771 
Fabricantes

59%

12%

11%

3%

15%
Lubricantes (H1-H3)

Compostos de tratamento de
água (G1-G7)

Produtos de limpeza (A1-A8)

Produtos não-processados (C1-
C3)

Outros

Total NFC Produtos Registrados

NSF NFC Listings www.nsfwhitebook.com , Maio, 2017
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Nonfood Compounds - Registros no Brasil

358 

Produtos

46

Fabricantes

NSF NFC Listings www.nsfwhitebook.com , Maio, 2017
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Requisitos do Grau Alimentício (H1) 

• H1:  lubrificantes onde há possibilidade de contato

• Requisitos dos Ingredientes:
� Ingredientes devem cumprir com 21CFR 178.3570 

(Requisitos da FDA dos EUA)
� Sem a existência de metais pesados, cancerígenos ou 

mutágenicos 

• Requisitos do rótulo: 
� Nenhuma afirmação enganosa 
� Instruções claras de uso
� Identificação do fabricante (nome da empresa e nome

comercial) 
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NSF NFC Listings www.nsfwhitebook.com as of November 2016

Classificação de Registro de Lubrificantes

• H2:  lubrificantes onde não há possibilidade de contato
• Cannot use ‘food grade’ to describe

– Não há uma lista específica de substâncias que podem ser usadas em 
lubrificantes onde não há possibilidade de contato com o alimento

– Muitas substâncias geralmente usadas nas indústrias deve ser aceitável

– Substâncias que são categoricamente inaceitáveis para esse uso são:

• Metais pesados adicionados intencionalmente: 

• Outros ingredients classificados pela NSF International, como: 

� Antimônio � Arsênico � Mercúrio

� Cádmio � Chumbo � Selênio

� Carcinógenos � Teratógenos � Mutagênicos � Ácidos Mineirais
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Requisitos e Processo do Programa 

Envio dos 
Documentos

Revisão pela NSF

Formulação e
Rótulo revisados

Aceitável:
Carta emitida; 
Listagem no 
Whitebook 

Não Aceitável
Envio de
Feedback 
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• Nome comercial
• Nome da empresa
• Marca NSF incluindo:

Código da Categoria 

Requisitos no Rótulo
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Registro NSF Nonfood Compounds

Carta Registro:

• Prova de aceitabilidade durante 
inspeções de segurança de alimentos

• Apoia plano HACCP

• Listagem no Whitebook™
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NSF Listagem no WhiteBook (www.nsfwhitebook.org)

• Lista interativa no site:

� Fonte para processadores da área 
de alimentos

� Fornece verificação para inspetores 
de segurança de alimentos

• Marca NSF no rótulo dos 
produtos
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Lubrificantes na 
Produção de 
Alimentos
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Etapas na Indústria Alimentícia

Lubricantes 
são usados  
ao longo do 
processo 
industrial



‹nº›

Casos de Contaminação por Lubrificantes no Mundo 
gerando recalls

• “Um total de 4.000 Kg de salsicha de peru foram
recolhidos pelo fabricante devido a contaminação por
graxa.”

• “Mais de 220.000 Kg de presunto defumado foram
recolhidos pelo fabricante devido a contaminacao por
lubrificante de engrenagem depois que vários
consumidores relataram um “gosto ruim” e “queimação
na garganta por até 3 horas” após o consumo do
produto.

• “O governo do Reino Unido confirmou que testes em
um pote de alimento infantil revelou uma substância
tóxica. As investigações indicaram que um lote de pure
da batata estava contaminado com lubrificante de
óleo mineral.”
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ISO 21469



‹nº›

ISO 21469 

“Hygiene Requirements for Lubricants with Incidental Product Contact”

● Utiliza a base do Programa NFC e inclui diretrizez mais 
rigorosas para obtenção da certificação, como:

� Testes
� Auditorias
� Avaliação de risco
� Revisão de fórmulas e rótulos

● Norma internacional voluntária, ISO 21469 aplicada em 
lubrificantes H1 usados em:

� Alimentos e Bebidas
� Cosméticos
� Produtos Farmacêuticos
� Alimentação Animal
� Tabaco

“Requisitos de Higiene para Lubrificantes com contato Incidental com produto”
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• Adequar à regulamentação local: ANP que exige certificação ISO 
21469 para lubrificantes H1 (Resolução ANP Nº 22 DE 11/04/2014)

• X -certificado de que produto e produtor atendem a norma ISO 21.469 - Safety of machinery - Lubricants with

incidental product contact - Hygiene requirements - emitido por organização acreditada pela norma ISO 17.065 -

Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services, no caso de óleos e 

graxas lubrificantes para aplicações que requeiram a especificação contato alimentar incidental;

• Gestão de qualidade eficiente que monitora todo o processo de 
produção até o produto acabado

• Reduz o risco de liberação de produtos contaminados no mercado, que 
gera recall

Por que o Certificação ISO 21469 é importante



‹nº›

11 • Envio das informações das instalaçõeslist of products

22 • NSF fornece uma lista de fomulações para atualizaçãoing

33

• NSF revisa as alterações, aprova e questiona fórmulas não aprovadas
• Cliente atualiza os rótulos e envia para a NSF revisar
• Cliente envia amostras para testes FTIR 

44 • Cliente completa os documentos da avaliação de riscos

55 • NSF inicia a realização da auditoria nas instalações

66 • Cliente providencia a solução de todas as ações corretivas

Prazo médio é de 3 a 6 meses.

ISO 21469  - Processo de Certificação
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NSF Listagem de Produtos Certificados

www.nsf.org/certified-products-systems

Listagem Interativa
� Fonte de guia para processadores 

de alimentos
� Fornece verificação para inspetores 

de segurança de alimentos

Veja a 
marca NSF 
no rótulo
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Valor no Mercado Global

ISO 21469 é reconhecida por autoridades reguladoras em todo o mundo

Países onde a certificação é obrigatória hoje:
� Adoção precoce pela autoridade Emirates Standardization & 

Meteorology Authority (ESMA), na União dos Emirados Árabes
� Adoção recente pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), 

Resolução ANP Nº 22 DE 11/04/2014, no Brasil

ISO 21469 aplicado em lubrificantes H1 usados em:
� Alimentos e Bebidas
� Cosméticos
� Produtos Farmacêuticos
� Alimentação Animal
� Tabaco

Apoia a missão da segurança e qualidade dos alimentos
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Valor para Processadores de Alimento

• Reafirmação de que os produtos atendem a padrões 
rígidos de segurança e qualidade para o uso final 
pretendido

• Potencial de redução do risco de contato químico 
acidental com produtos alimentares

• Abordagem confiável de pré-requisito para 
complementar o plano HACCP e fornecer um caminho 
para a conformidade com os padrões de referência da 
Global Food Safety Initiative  (GFSI)
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Diferenças entre

Registro NFC- H1  
e 

Certificação ISO 21469 
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Principais Diferenças

• ISO 21469 -Rastreabilidade nas instalações onde é 
produzido o lubrificante

• ISO 21469 é um programa de Certificação acreditada
pela ANSI  (ISO Guide 65)

• ISO 21469 é um programa de Certificação acreditada
pela ANSI  (ISO Guide 65)

• Testes não são necessários para H1

• ISO 21469 é um programa de Certificação acreditada
pela ANSI  (ISO Guide 65)

• Marcas usadas nos rótulos são diferentes
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Esclarecimentos

• A ISO 21469 é uma certificação de nível de produto que 
verifica se a formulação e rotulagem do produto estão em 
conformidade com a norma 

• ISO 21469 não é um registro de gerenciamento ou uma 
auditoria baseada em processo

• Se uma empresa segue GMP e possui registro H1, os passos 
adicionais para a certificação são bem simples.
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O poder da marca
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Dúvidas?

www.nsf.org | nfc-brasil@nsf.org 
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Obrigada 

Fabiane D Zanoti Gallego- fzanotigallego@nsf.org


