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RESUMO 

Este relatório é referente ao Estágio Supervisionado, realizado no 

Entreposto de Pescado CAJUCOCO, localizado no município de Itarema —

Ceará, nos meses de julho e agosto, como forma de cumprimento da disciplina 

Trabalho Supervisionado exigências para formação no curso de graduação em 

Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. 

Neste relatório, são descritas todas as etapas das atividades industriais 

do beneficiamento do camarão marinho Litopenaeus vannamei, em duas 

formas: camarão inteiro congelado ("head on") e camarão sem cabeça 

("headless"), desde o recebimento até a expedição, incluindo as análises 

laboratoriais, os procedimentos de higiene e avaliação dos Pontos Críticos de 

Controle do sistema de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC) e as Boas Práticas de Fabricação (BPF), adotadas pela indústria. 
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RELATO DAS ATIVIDADES NO BENEFICIAMENTO INDUSTRIAL DE 

CAMARÕES. 

CRISTIANE ALMEIDA MONTEIRO 

1. INTRODUÇÃO 

A atividade comercial de cultivo de camarão marinho no Brasil, embora 

tenha seus registros datados no início dos anos 80, desenvolveu-se 

timidamente até meados dos anos 90. A partir do biênio 95/96, coincidindo com 

a plena adoção disseminação da espécie Lítopenaeus vannamei, importada do 

Pacífico Sul, houve um crescimento dinâmico no setor (ROCHA, 2003). 

Com o domínio do ciclo reprodutivo e auto-suficiência na produção de 

náuplios e pós-larvas do Litopenaeus vannamei, o setor passou a usar 

tecnologia desenvolvida para essa espécie em vários países Latinos 

Americanos e, em especial nos Estados Unidos, a qual, associadas às práticas 

de manejo de água aprimoradas nos vários anos que se tentou viabilizar a 

atividade no Brasil, contribuiu para o expressivo crescimento de camarão de 

cultivo nos anos subseqüentes (ROCHA, 2003). 

Entre os anos de 2000 e 2003, a indústria de cultivo de camarão 

mostrou uma impressionante trajetória de crescimento, apesar das reduções de 

preços nos mercados internacionais, que se compensavam com as contínuas 

desvalorizações da moeda nacional em relação ao dólar. Entretanto, a não 

recuperação dos preços internacionais, a nova situação cambiária com a 

valorização do real, o processo de dumping movido pelos pescadores 

americanos e, o surgimento e disseminação de Vírus como a Mionecrose 

Infecciosa no Nordeste, contribuíram para a súbita perda de dinâmica na 

indústria camaroneira brasileira, com apreciável diminuição nos anos de 2004 e 

2005, em 15,8% e 27,9%, respectivamente, em comparação com o nível 

alcançado em 2003. Das 90 mil toneladas produzidas nesse ano, que 
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colocaram o Brasil como líder do Hemisfério Ocidental, a produção de camarão 

cultivado, afetada em seu desempenho global, ficou reduzida a 65 mil 

toneladas em 2005 (PANORAMA DA AQÜICULTURA, 2006). 

A queda do volume das exportações, que em 2006 totalizou 25%, nos 

primeiros quatro meses desse ano já atinge 43%, enquanto as vendas para 

supermercados e as centrais atacadistas aumentaram na mesma proporção, 

como uma válvula de alívio na oferta. 

Alguns estados já se consolidaram como fornecedores de camarão para 

o mercado interno, como por exemplo, o Ceará, que abastece quase um terço 

do camarão que chega ao CEASA do Rio de Janeiro: o Rio Grande do Norte 

que vendeu R$ 72 milhões de camarões para o mercado interno em 2006 e 

aumentou em 170% as vendas para o Rio de Janeiro de 2005 para 2006 e, a 

Bahia que vendeu cerca de R$ 18 milhões de camarões no ano passado e 

aumentou em 380% as vendas para o Paraná, que recentemente despertou 

para o consumo de frutos do mar e se tornou um mercado promissor 

(PANORAMA DA AQÜICULTURA, 2007). 

É importante, porém, alertar para os riscos do aumento do foco no 

mercado interno em detrimento do externo, onde o Brasil conquistou um 

espaço importante que merece ser fortalecido e ampliado. Estão aí as 

indústrias de carne e frango como bons exemplos do equilíbrio entre vendas 

domésticas e exportações (PANORAMA DA AQÜICULTURA, 2007). 

O presente Estágio Supervisionado teve como objetivos acompanhar o 

beneficiamento do camarão inteiro congelado ("Head On") e do camarão sem 

cabeça congelado ("Head Less"), na Empresa CAJUCOCO. 



2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A indústria de beneficiamento de pescado CAJUCOCO, está localizada 

na cidade de Itarema-CE, e está registrada no Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Estado do Ceará, com SIF (Serviço de 

Inspeção Federal) N° 4164 — entreposto de pescado. 

A CAJUCOCO foi fundada no ano de 2004, a atual Diretora Presidenta 

da CAJUCOCO é a Senhora Sâmia Rios Ferreira Gomes. Em sua equipe 

técnica destacam-se os Engenheiros de Pesca, Issac Kennedy Menezes Brasil 

como Gerente de Produção e, Ana Carolina Oliveira Martins que exerce a 

função de Gerente de Qualidade da empresa. 

A indústria tem implantado as Boas Práticas de Fabricação (BPF), os 

Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO) e o sistema de 

qualidade de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que 

tem como meta garantir a inocuidade de seus produtos, desde a chegada da 

matéria-prima, até o produto acabado. Devido a tais programas de qualidade, a 

mesma é credenciada para a exportação dos produtos que estão descritos no 

seu APPCC, estando assim inclusa na lista de exportadores para o mercado 

europeu. 

Possui como principais produtos de exportação: camarão inteiro 

congelado ("Head on"), camarão sem cabeça congelado ("Head less"), 

camarão inteiro fresco, camarão sem cabeça fresco, camarão congelado 

descascado, cauda de lagosta congelada, porém, hoje, encontra-se exportando 

somente os dois primeiros itens citados. 

A empresa trabalha em sistema de parceria, tendo como cliente 

principal, Empresa M. M. Monteiro. 

3 
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2.1 Seções da empresa 

A indústria possui em suas instalações: plataforma de recepção, câmara 

de espera, gabinete de higienização, túnel de congelamento, sala de 

embalagens, caixaria, câmara de estocagem congelada, fábrica de gelo em 

escama, salão de beneficiamento, estação de tratamento de água, sala de 

máquinas, laboratório de análises, refeitório, vestiários, lavanderia, sala de 

guarda de produtos químicos, e setor administrativo. Possui um quadro de 

trabalhadores composto por aproximadamente 70 funcionários distribuído em 

todo o setor produtivo. Em épocas de grande produção são contratados 

diaristas para atender o excesso de demanda no setor de beneficiamento. 

2.1.1 Plataforma de recepção 

O recebimento da matéria-prima ocorre na plataforma de recepção 

também chamada de "área suja", pelo fato de receber os camarões de cultivo 

com os detritos provenientes dos viveiros. Este local é isolado da área limpa, 

sem portas de comunicação que permitam o trânsito de pessoas, evitando 

assim a contaminação cruzada. É um ambiente não climatizado, com paredes 

revestidas até o teto, piso industrial próprio para lavagens constante, bastante 

arejado, bem iluminado e higienizado (Figura 01). 

Figura 01 Plataforma de recepção da matéria-prima (pescado) beneficiada 

na Empresa CAJUCOCO, Itarema - Ceará. 
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A sala de recepção de matéria-prima possui dois tanques separadores 

de gelo, que servem para a primeira lavagem dos camarões, que é feita com 

água hiperclorada (cloro granulado diluído a 5ppm) e gelo. Possui uma balança 

para a pesagem da matéria-prima, uma máquina para lavagem das caixas 

transportadoras de camarões, uma fábrica de gelo com silo de armazenagem, 

localizada na parte superior da recepção e uma câmara de espera a (0° C) 

para armazenar a matéria-prima que não entrar de imediato na linha de 

produção. 

Possui ainda, um pedilúvio na entrada da recepção (Figura 02), cuja 

finalidade é a de retirar sujidades das botas dos operários para manter a 

higiene do local, já que é uma área de intensa movimentação de pessoas. 

Figura 02 Vista parcial do pedilúvio na entrada da recepção da Empresa 

CAJUCOCO, Itarema - Ceará. 

2.1.2 Câmara de espera 

A câmara de espera fica localizada próxima à plataforma de recepção, 

sendo utilizada para armazenar toda a matéria-prima que chega a empresa e 

não pode ser processada imediatamente após a sua chegada (Figura 03). A 

matéria-prima fica acondicionada a uma temperatura de 0°C, em cima de 

estrados de plásticos rígidos. Esse procedimento mantém a câmara de espera 

em melhores condições de higiene, evitando o contato direto dos monoblocos 
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com o piso. Tais estrados são retirados periodicamente para limpeza e 

desinfecção. 

Figura 03 Câmara de espera na Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

2.1.3 Gabinete de higienização 

Local destinado para lavagem e desinfecção das mãos e de botas, de 

todas as pessoas que adentrem ao salão de beneficiamento. Estão instalados 

pedais, torneiras e escovas para lavagem das botas e pias com torneiras com 

acionamento d'água no pé, para evitar recontaminação das mãos após a 

lavagem (Figura 04). Os produtos utilizados na higienização são: água, 

detergente neutro e sanitizante (iodo) que devem obedecer às características 

recomendadas pelo MAPA (Ministério da Agricultura Pecuária Abastecimento). 

Antes da higienização todos os funcionários ou visitantes devem estar 

devidamente uniformizados com batas, tocas, botas de borracha de cores 

branca, sem portar brincos, anéis, colares, relógio, pulseiras, e outros 

adereços. Essas medidas fazem parte das BPF adotadas pela empresa. 



Figura 04 Gabinete de higienização onde se observa um funcionário 

realizando a limpeza da bota, na Empresa CAJUCOCO, Itarema 

— Ceará. 

2.1.4 Túnel de congelamento 

A empresa possui quatro túneis de congelamento, com capacidade 

variando entre seis a sete toneladas, sendo um dos túneis com prateleiras fixas 

para recebimento das caixas com camarão e os outros permitem a entrada dos 

carrinhos porta-caixa. 

Todos possuem uma porta de entrada voltada para dentro do salão de 

beneficiamento, e uma de saída voltada para a antecâmara, onde funciona a 

sala de embalagem secundária, as portas são totalmente independentes a fim 

de manter a refrigeração uniforme, de maneira tal que as caixas com camarão 

congelem em um período de seis a oito horas, atingindo uma temperatura 

interna de -18°C. São dotados de termômetros localizados na parte externa, 

onde um funcionário faz o monitoramento da temperatura, que deve ser 

mantida entre -35°C e -40°C. A calibração e o registro dos medidores também 

fazem parte das BPF. 

Estão localizados próximo ao salão de beneficiamento para que o 

produto tenha uma continuidade na linha de produção, evitando assim o 

aumento da temperatura do mesmo. 

7 



Figura 05 Túnel de congelamento e carrinho contendo as embalagens 

primárias na Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

2.1.5 Sala de embalagem 

Localizada vizinho ao salão de beneficiamento, é um ambiente 

climatizado, com as portas do túnel de congelamento voltadas para o seu 

interior, de modo que não ocorra a perda do frio no produto, que é o 

acondicionamento em "máster-box" (caixas de papelão cartão) de 20 kg, que 

contém 10 caixas de 2 kg por cartão. 

2.1.6 Caixaria 

A empresa possui uma caixaria ao lado da sala de embalagem, onde 

ficam de duas a três funcionárias, encarregadas de montarem as caixas de 2 

kg para a embalagem primária, fazendo a marcação de acordo com o tipo, 

peso, e espécie, para serem transportadas ao salão de beneficiamento. 

2.1.7 Câmara de estocagem 

Na empresa existem duas câmaras de estocagem para produtos 

congelados, com uma capacidade média para 130 toneladas cada, com portas 

voltadas para a antecâmara, próxima a área de expedição. O produto ficando 

8 
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estocado com temperatura de -25°C durante todo o processo de 

armazenagem. 

Figura 06 Túnel de congelamento e carrinho contendo as embalagens 

primárias na Empresa CAJUCOCO, itarema — Ceará. 

2.1.8 Fábrica de gelo 

A fábrica de gelo é localizada na parte superior da indústria (Figura 07), 

produzindo gelo do tipo escama, com uma produção diária de dezoito 

toneladas. Sempre que necessário é acionado um botão e o gelo cai por 

gravidade num silo armazenados de gelo, com porta voltada para a área de 

expedição (Figura 08). 

O gelo em escama é a forma mais utilizada nas indústrias de pescado, 

por possibilitar maior superfície de contato com o produto, homogeneizando o 

resfriamento do mesmo, e por ser mais higiênico, pois sofre menor 

manipulação. 



Figura 07 Vista parcial da fachada da fábrica de gelo em área contígua à 

sede da Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará.. 

Figura 08 Silo armazenador de gelo na Empresa CAJUCOCO, Itarema —

Ceará. 

2.1.9 Salão de beneficiamento 

Ambiente climatizado, com temperatura em torno de 18°C, onde ocorre o 

beneficiamento da matéria-prima já pesada e lavada, oriunda do recebimento. 

Os equipamentos estão posicionados de forma a atender ao fluxo de produto 

em linha, e encontram-se na seguinte seqüência: esteira de seleção, segundo 

tanque de lavagem, máquina classificadora de camarão com esteiras 

secundárias de seleção e próximas a essa máquina, ficam mesas de aço 

inoxidável, com balanças para pesagem das caixas de camarão. A empresa 

10 
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possui duas linhas com essa seqüência de máquinas, para seleção, 

classificação e pesagem dos camarões (Figura 09). 

Figura 09 Funcionários trabalhando no salão de beneficiamento da 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

No salão de beneficiamento também há uma mesa de dupla canaleta 

para realizar a etapa de descabeçamento. Tal mesa foi projetada para diminuir 

o risco de contaminação da cauda do camarão por ocasião da retirada de seu 

cefalotórax. Hoje a mesa de dupla canaleta, vem sendo utilizada em todas as 

indústrias de beneficiamento de camarão. 

A mesa de descabeçamento é dotada de calhas laterais com água 

circulando, onde são depositadas as caudas, seguindo o cefalotórax por outra 

canaleta para a área de recepção da matéria-prima. 

2.1.10 Estação de tratamento de água 

Toda água da empresa é tratada com cloro, através de um dosador que 

distribui o cloro para as caixas d'água com o auxílio de uma bomba, 

hiperclorando a água a uma concentração de 5 a 10 ppm, sendo controlada 

através de um "test kit" usado pela empresa, onde se determina o teor residual 

de cloro ativo, pela comparação de cores, a cada duas horas. 
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2.1.11 Sala de máquinas 

Na empresa é um dos setores mais importantes, pois é responsável por 

toda parte mecânica e elétrica, além da unidade de frio, garantindo assim de 

forma contínua, o congelamento e estocagem dos produtos de acordo com as 

temperaturas especificadas no programa APPCC. 

Figura 10 Casa de máquinas com gerador de energia e compressor do 

sistema de refrigeração da Empresa CAJUCOCO, Itarema —

Ceará. 

2.1.12 Laboratório de análises 

Localiza-se ao lado do salão de beneficiamento, onde são realizadas, na 

matéria prima que chega e no produto em processamento, as seguintes 

análises: 

- Análise de metabissulfito de sódio: produto utilizado nas despescas dos 

camarões, pelas fazendas produtoras, com o intuito de inibir a mancha negra. 

É determinado através dos métodos de Monier Williams e do Teste 

lodométrico. Na matéria-prima e no produto intermediário é usado o Teste 

lodométrico, por dar uma resposta rápida, atendendo a necessidade do 

sistema APPCC. Já no produto final é utilizado o método de Monier Williams, 

por ser o método oficialmente aceito pelo mercado europeu. O teor residual de 

metabissulfito de sódio não pode ser superior a 100 ppm, no músculo do 



13 

camarão, de acordo com as normas e exigências internacionais do Codex 

Alimentarius. 

- Porcentagem de não conformidades (defeitos): durante a despesca e 

transporte dos camarões, podem ocorrer alterações ocasionando defeitos 

como, membrana partida, cabeça caída, camarão mole, hepatopâncreas 

estourado, deterioração, melanose, dentre outros, os quais são quantificados 

através de tabelas, com aceitação máxima para cada mercado importador. 

- Análise de sabor, cor, odor, e textura: A coloração do camarão é 

determinada com o auxílio de tabelas da Sudamar do Brasil. Enquanto os 

outros atributos são verificados através da degustação do camarão cozido. 

- Teste de resistência a melanose: é realizado com amostras de 

camarões crus e de camarões cozidos, deixando-os expostos a temperatura 

ambiente, por um período de oito horas (figura 11). 

Figura 11 Camarões submetidos ao teste de resistência a melanose na 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

2.1.13 Refeitório 

Este setor fornece aos funcionários, café da manhã e almoço. Com  dois 

horários distintos de almoço para os funcionários do salão de beneficiamento, 

com intervalo de uma hora cada, para que o beneficiamento não seja 

interrompido. 
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O refeitório tem capacidade para receber oitenta pessoas, contando com 

uma estrutura de vinte mesas com quatro lugares cada, pias para lavagem das 

mãos e um bebedouro. 

2.1.14 Vestiários 

Local onde os funcionários vestem seus uniformes de trabalho, para 

entrada no interior da indústria. Conta com estrutura de chuveiros, bancos de 

descanso, pias, sabonete líquido neutro, aparelhos sanitários, espelhos e 

armários individuais para os funcionários guardarem seus pertences. 

2.1.15 Lavanderia 

A empresa possui lavanderia própria, com o objetivo de garantir a 

limpeza dos uniformes, os quais são lavados e passados diariamente e 

oferecidos aos funcionários. 

2.1.16 Sala de guarda de produtos químicos 

Existem duas salas de guarda de produtos químicos, como sanitizantes, 

detergentes, sabonete líquido e outros. Uma das salas fica localizada na parte 

externa da empresa, com produtos brutos concentrados, e a outra fica 

localizada logo após o gabinete de higienização, com substâncias prontas para 

uso. 



3. ETAPAS ACOMPANHADAS DURANTE O ESTÁGIO. 

3.1 Beneficiamento do camarão inteiro congelado ("HEAD ON") 

O beneficiamento do camarão inteiro congelado ("Head on") seguiu o 

fluxograma apresentado na Figura 12 a seguir. 

Recepção — PCC1 
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Figura 12. Fluxograma do camarão inteiro congelado. 
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3.1.1 Recepção da matéria-prima 

Os camarões que foram beneficiados pela CAJUCOCO vieram de 

fazendas de cultivos e chegaram à indústria, transportados por caminhões do 

tipo frigorífico ou isotérmico sem sistema de refrigeração (Figura 13). 

A matéria-prima chegou acondicionada em caixas plásticas de 20L 

devidamente limpas (Figura 03), geralmente com 10 kg de camarão em 

camadas alternadas de camarão gelo (1:2) para manter a temperatura entre 

0°C e 5°C. Antes de serem pesados, os camarões receberam um banho de 

imersão em uma solução de água com gelo e metabissulfito de sódio, na 

fazenda, com o objetivo de inibir a carga bacteriana e impedir o aparecimento 

de manchas pretas no camarão (melanose). 

Figura 13 Camarão acondicionado em caixas plásticas na Empresa 

CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

Durante a chegada dos camarões, o responsável pela recepção avaliou 

as condições de higiene do transporte e dos monoblocos. Na matéria-prima, foi 

observado se havia presença de sujidades ou outros contaminantes que 

pudessem comprometer a qualidade do produto final. Observando-se também 

as condições gerais do lote, a quantidade de gelo colocada nos monoblocos, 

mistura de espécies e odores estranhos. 

Após o desembarque, o produto foi levado para a câmara de espera com 

temperatura de 0° a 5°C. Juntamente com o produto foram recebidos a Nota 

Fiscal; a Ficha de Controle da matéria-prima; a Ficha de Controle de Qualidade 
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da Fazenda procedente, com dados como, n° de viveiro gramatura (tamanho), 

quantidade (kg) e se o produto recebeu uso ou não de antibióticos e; também, 

um mapa com anotações das séries de avaliações de qualidade do camarão 

feitas no ato da despesca. Sendo esta fase um PCC, foram realizados 

procedimentos de retiradas de amostras do produto para serem realizadas as 

análises sensoriais, onde foram observadas: cor, odor, temperatura, teor de 

metabissulfito e a percentagem de defeitos da matéria-prima. Todos esses 

parâmetros seguem as exigências do exportador. 

Figura 14 Caminhão isotérmico utilizado no transporte de camarões na 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

Após a pesagem, os camarões foram conduzidos para o tanque 

separador de gelo (Figura 15) e submetidos a uma lavagem em água 

hiperclorada a 5ppm e gelada abaixo de 5°C. A água e o gelo foram renovados 

a cada lote de camarão que entrava no tanque, para garantir a temperatura da 

água por volta de 5°C. 



Figura 15 Tanque separador de gelo localizado na sala de recepção do 

camarão na Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

A água hiperclorada foi utilizada para desinfecção e controle de 

microorganismos patogênicos.O monitoramento da temperatura do produto e 

da água na recepção foi feito através de medidas, em intervalos de tempo, 

utilizando um termômetro digital. 

Como forma de garantir os parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

foram retiradas amostras da matéria-prima e enviadas para laboratórios 

especializados e credenciados junto ao MAPA (Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento). As análises microbiológicas foram realizadas para 

detectar ou não a presença de Salmonellas, Víbrío cholerae, Víbrio 

parahaemolyticus, Staphylococcus aureus e contagem de coliformes totais e 

fecais. 

3.1.2 Seleção 

Após a lavagem, os camarões foram levados por uma esteira de 

seleção, onde se encontravam funcionárias treinadas que realizarem a seleção 

e inspeção, com o objetivo de descartar camarões que não se enquadraram 

nas especificações da empresa e nas regras básicas vigentes do Regulamento 

de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). 

Nesta etapa foram retirados os camarões com necrose, melanose, quebrados, 

ecdise (mole), hepatopâncreas estourado, como também, a fauna 
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acompanhante, siris, peixes e algum material estranho como pedras, palha e 

pau dos viveiros, etc. 

Uma pequena parte da esteira de seleção localizava-se dentro do 

tanque separador de gelo, passava por um óculo e entrava na área limpa do 

salão de beneficiamento, área climatizada da indústria aproximadamente 

(18°C), também chamada de área limpa, onde os camarões sobem através de 

uma esteira de seleção (Figura 16) que sai do tanque separador que fica fora 

do salão de beneficiamento, separado por uma barreira física de concreto e 

vidro, de modo a garantir o maior isolamento possível do recebimento (área 

suja) e o salão (área limpa). 

Figura 16 Esteira transportadora para seleção de camarões defeituosos na 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

3.1.3 Classificação e Pesagem 

Após a esteira de seleção os camarões que não apresentavam 

deformidades foram classificados por tipo, conforme a Tabela 1. 

Ao saírem da esteira de seleção, os camarões caíram em um outro 

tanque de aço inoxidável, contendo água hiperclorada e gelo, onde foram 

lavados novamente e em seguida levados à máquina classificadora através de 

um a esteira elevatória chamada de alimentador (Figura 17). 
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Figura 17 

Tabela 01 

Tanque de aço inoxidável com camarões selecionados da 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

Tabela de classificação do camarão inteiro ("Head on"), adotada 

na Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

Tipo Número médio de 

camarões/kg 

Peso médio (g) 

120- 125 ou mais 7,7 

150 110 9,0 

100- 90 11,1 

120 75 13,3 

80-100 65 15,4 

70-80 55 18,2 

60-70 45 22,2 

50-60 35 28,6 

40-50 25 40 

30-40 

20-30 

10 — 20 15 66,6 

A máquina classificadora possui cilindros compridos de aço inoxidável 

dispostos lado a lado, que fazem a classificação do camarão. A distância entre 

os cilindros é regulada sempre que necessário para que se tenha uma 
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classificação adequada, permitindo a classificação dos camarões por tamanho 

de acordo com as exigências do comprador. 

Em seguida os camarões caíram em "bocas", com pequenas esteiras 

transportadoras, localizadas na lateral das máquinas, onde operárias 

capacitadas, dispostas ao longo das esteiras, retiravam camarões com 

possíveis não conformidades e corrigindo a classificação, pois a eficiência da 

máquina classificadora não é de 100%. Em seguida os camarões foram 

acondicionados em caixas de papelão, que constituem a embalagem primária 

(Figura 18). 

Figura 18 Os camarões sendo acondicionados em embalagens primárias 

no salão de beneficiamento da Empresa CAJUCOCO, Itarema —

Ceará. 

A uniformidade do camarão foi verificada através de caixas de 

embalagens primárias, separando os 12 camarões maiores e os 12 camarões 

menores, presentes na amostra a ser analisada. Os camarões maiores e os 

menores foram pesados dividindo o maior peso pelo menor, obtendo assim o 

valor da uniformidade, que varia de acordo com cada fornecedor e também 

pela tipagem. 

O controle de contagem foi realizado contando quantas peças haviam 

em 1 kg da amostra contida na caixa de camarão colhida no salão de 

beneficiamento, garantindo que a quantidade encontrada seja equivalente ao 

tipo indicado na embalagem, como mostra a Tabela 01. 



22 

O controle de peso foi determinado colocando em uma cesta de 

drenagem a amostra a ser analisada, submetendo, a mesma a uma inclinação 

de 17 a 20 graus, por um intervalo e tempo de três minutos até que a água 

presente fosse drenada. Em seguida, foi pesada a amostra de 2 kg de camarão 

em uma balança devidamente tarada, para fazer a verificação do peso, 

assegurando que foram atendidos os padrões exigidos pelo importador 

(comprador). 

O controle de defeitos foi realizado separando todos os camarões da 

amostra a ser analisada, um por um, identificando os defeitos contidos na 

amostra. Este controle é de fundamental importância para o controle de 

qualidade, para que o percentual de defeitos não ultrapasse o requerido pelo 

cliente. 

3.1.4 Embalagem primária 

Após a classificação e pesagem, os camarões foram inicialmente 

acondicionados em sacos plásticos de polietileno e colocados em caixas de 

papelão parafinado, contendo todas as especificações referentes à rotulagem 

(Figura 19). 

Em seguida, as caixas forma organizadas em bandejas sobre carrinhos 

de aço inoxidável e levadas ao túnel de congelamento. 

Figura 19 Camarões acondicionados em embalagens primárias no salão de 

beneficiamento da Empresa CAJUCOCO. 
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3.1.5 Congelamento 

Ao chegar ao túnel de congelamento, o produto ficou exposto à uma 

temperatura que variava entre -25°C a -30°C, com circulação de ar forçado, por 

um intervalo de tempo de 6 a 8 horas até que fosse atingido a uma temperatura 

de -18°C no centro térmico da caixa. 

A temperatura do túnel de congelamento foi monitorada através de um 

termógrafo localizado na parte externa do túnel (Figura 20). 

Figura 20 Produto sendo acondicionado no túnel de congelamento da 

Empresa CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

3.1.6 Masterização ou Embalagem Secundária 

Depois de concluída a etapa do congelamento, os camarões foram 

conduzidos à anti-câmara, localizada entre o túnel de congelamento e a 

câmara de estocagem, com sua temperatura variando entre 5°C e 10°C, 

acondicionados em máster-box com capacidades para 20 kg, ou seja, 10 

embalagens primárias. Em seguida, foram levados à câmara de estocagem e 

armazenados sobre pallets (estruturas plásticas), separados e organizados por 

lotes (figura 21). 

A legislação exige que todos os máster-box (embalagem secundária) 

sejam identificados com o tipo de produto, data de fabricação, validade. 



Figura 21 Máster-box ou embalagem secundária utilizada na Empresa 

CAJUCOCO, Itarema — Ceará. 

3.1.7 Estocagem 

Os "máster-box" foram distribuídos de acordo com o destino, marca e 

classificação, de modo a facilitar o processo de expedição. A estocagem foi 

feita em duas câmaras com ventilação de ar forçado onde a temperatura é de 

-25°C controlada por termômetros digitais instalados na parte exterior da 

câmara, permanecendo lá até a sua venda e expedição (Figura 22). 

Figura 22 Disposição das embalagens secundárias dentro do câmara de 

estocagem na Empresa CAJUCOCO. 

24 



25 

3.1.8 Expedição 

O produto foi retirado das câmaras de estocagem e transportado até o 

caminhão frigorífico ou "container", com temperatura em torno de -18 °C. 

Durante esta etapa, foi de fundamental importância a observação das 

condições de higiene e funcionamento de temperatura do container, 

certificando que a qualidade do produto será mantida. 

A CAJUCOCO possui portas na área de expedição, que se encaixam 

perfeitamente com a porta traseira dos caminhões frigoríficos, permitindo que o 

produto congelado seja transportado com uma perda mínima de temperatura. 

O camarão beneficiado na empresa foi exportado, principalmente, para o 

mercado europeu, em especial França e Espanha, e o escoamento foi feito 

através do Porto do Pecém-Ce ou Mucuripe-Ce. 

3.2 Camarão sem cabeça congelado ("HEAD LESS") 

Essa linha de produto, camarão sem cabeça congelado ("HEAD LESS"), 

foi obtida nas seguintes condições: quando exigida pelo comprador, já vindo 

das fazendas com essa indicação, ou quando os camarões foram descartados 

na esteira de seleção por não apresentarem as conformidades necessárias 

para camarão inteiro congelado. 

O camarão sem cabeça congelado acaba perdendo em torno de 35% do 

seu peso, sendo comercializado por menor preço. Seu beneficiamento segue o 

fluxograma mostrado na Figura 23. 



Expedição 

Estocagem 

Embalagem secundária 

Embalagem primária 

Congelamento 

Recepção - PCC1 

     

    

Câmara de espera 

    

      

      

Descabeçamento 
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FIGURA 23. Fluxograma do camarão congelado sem cabeça. 
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3.2.1 Recepção 

Os camarões destinados ao descabeçamento foram direcionados para a 

câmara de espera para posterior descabeçamento. 

O início do processo de beneficiamento do camarão sem cabeça é 

semelhante ao do camarão inteiro já descrito anteriormente. As etapas em 

comum dos dois tipos de camarão não serão mais descritas sendo levadas em 

consideração somente as etapas peculiares ao camarão sem cabeça. 

3.2.2 Descabeçamento 

Os camarões foram retirados da câmara de espera e levados ao salão 

de beneficiamento, descabeçados manualmente por operárias capacitadas 

dispostas dos dois lados de uma mesa semi-automática, com dupla canaleta, 

com torneiras acopladas contendo água corrente, gelada e hiperclorada para 

lavagem dos camarões, ocorrendo eliminação constante dos resíduos (Figura 

24). 

Figura 24 Descabeçamento manual do camarão na Empresa CAJUCOCO, 

Itarema — Ceará. 
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3.2.3 Classificação e pesagem 

Depois que os camarões foram descabeçados, seguiram por uma 

esteira de seleção até a máquina classificadora, que é a mesma utilizada na 

classificação do camarão inteiro congelado, porém, a tabela de classificação 

para esse tipo de camarão é diferente, mostrada na Tabela 02. 

Após a classificação os camarões sem cabeça foram pesados em 

recipientes vazados para que ocorresse o escoamento da água, em balanças 

eletrônicas constantemente aferidas. 

Tabela 02 Classificação do camarão congelado sem cabeça ("Head less") 

em peças por libra, adotada na Empresa CAJUCOCO, Itarema —

Ceará. 

Tipo 	Número médio de caudas/kg 	Peso médio (g) 

91-110 

71-90 

61-70 

51-60 

41-50 

36-40 

31-35 

26-30 

21-25 

16-20 

100 

80 

65 

55 

45 

38 

33 

28 

23 

18 

10 

12,5 

15,4 

18,2 

22,2 

26,3 

30,3 

35,7 

43,4 

55,5 

3.2.4 Embalagem primária 

Após a pesagem os camarões foram acondicionados 	em sacos 

plásticos, e em seguida em caixas de papelão, correspondente a embalagem 

primária. 
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Nessa linha de produto, foi adicionada água gelada dentro do saco 

plástico, com o objetivo de prevenir a desidratação e a oxidação do camarão 

durante o congelamento, pois forma um bloco retangular de camarão e gelo. 

3.2.5 - Congelamento, Embalagem secundária e Expedição 

Estes processos foram semelhantes àqueles já descritos 

anteriormente para a linha de camarão inteiro congelado. 
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4. HIGIENIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 

Com o objetivo de garantir e manter os padrões de qualidade do produto 

é necessário que se tenha uma correta sanitização do ambiente e dos 

funcionários que fazem parte do processo, assim evitando o crescimento e 

proliferação de microorganismos, contaminação por substâncias químicas, 

além de um controle efetivo das principais fontes de contaminação ambiental. 

A CAJUCOCO adota um programa de Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), que tem como finalidade garantir a qualidade sanitária do produto desde 

o recebimento da matéria-prima até o produto final visando a segurança e 

saúde do consumidor. 

Dependendo da seção da indústria existe um programa de desinfecção 

diária, semanal, mensal ou semestral, onde o encarregado do controle de 

qualidade tem consciência da necessidade e da importância do cumprimento 

dessas tarefas para contribuir com a boa qualidade dos produtos beneficiados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório foi desenvolvido através de um estágio realizado para 

atendimento das exigências da disciplina Trabalho Supervisionado, modalidade 

"B" (estágio), para conclusão do curso de Engenharia de Pesca. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de acompanhar todas as 

etapas do beneficiamento que é o último segmento da produção de camarão 

apto para a exportação. Além de verificar a aplicação das Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), dos Procedimentos Padrões de Higiene Operacional 

(PPHO) e do funcionamento do sistema de Análise dos Pontos Críticos de 

Controle (APPCC), que hoje são de fundamental importância para a qualidade 

do produto. 

O intercâmbio entre a prática e a teoria, foi de suma importância, 

para que ocorresse a fusão entre a teoria absorvida durante o curso e a 

realidade do mercado de trabalho. 
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