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RESUMO 

O presente Relatório é resultado do Estágio Supervisionado realizado na 
área de processamento do pescado que constitui uma das exigências da 
disciplina "Trabalho Supervisionado", modalidade Estágio, do curso de 
Graduação em Engenharia de Pesca. O Estágio Supervisionado foi realizado 
durante o período de julho a setembro de 2007 com o objetivo de acompanhar 
as atividades desenvolvidas no beneficiamento do camarão na Empresa RB 
Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda, que segue três linhas de 
processamento: camarão inteiro congelado "head on", camarão sem cabeça 
congelado "head less" e camarão descascado congelado. Foram observadas 
as várias seções da indústria e acompanhadas as etapas das linhas de 
produção que vão desde o recebimento da matéria-prima até a expedição do 
produto. Ao mesmo tempo foram acompanhadas as análises laboratoriais e o 
emprego das Boas Práticas de Fabricação (BPFs) adotadas pela empresa. 
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ACOMPANHAMENTO DO BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO MARINHO 

Litopenaeus vannamei NA EMPRESA RB AQÜICULTURA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA 

CIBELLE DE SOUZA SANTOS 

1. INTRODUÇÃO 

A carcinicultura brasileira teve origem no início da década de 70, mas 

somente a partir da década de 80 ganhou caráter empresarial e até o ano de 

1994, quando a produção do setor foi de apenas 1.996 t, essa atividade era 

praticada por pouco mais de vinte empresas, todas operando de forma semi-

extensiva (5 - 10 camarões/m2). A partir de 1995, teve início uma nova fase 

para a carcinicultura brasileira, motivada pela participação e consolidação do 

camarão branco (Litopenaeus vannamei), oriundo do Oceano Pacífico, o qual, 

embora tenha sido introduzido no Brasil em meados da década de 80, somente 

a partir de 1994/95 começou a ser produzido comercialmente nos laboratórios 

de pós-larvas. Com  a sua conseqüente comercialização para os produtores, a 

atividade tomou um novo impulso, passando a crescer a taxas superiores a 

60% ao ano, até 2003, quando a produção atingiu a marca de 90.190 t, com 

exportações de 58.455 t e US$ 226,0 milhões (ABCC, 2007). 

A partir de 2004, com o advento da ação "anti-dumping", imposta pelos 

Estados Unidos contra o camarão brasileiro, associado a alguns fatores 

adversos e, especialmente à forte desvalorização do dólar americano, esse 

setor, cuja base comercial era o mercado internacional, perdeu competitividade 

nas exportações, tendo como resultado uma redução significativa na produção 

(ABCC, 2007). 

Por outro lado, o mercado interno, que até então não havia merecido 

uma maior atenção setorial, uma vez que vinha sendo abastecido apenas com 

camarões frescos, na forma "in natura", cresceu significativamente entre 2005 e 

2006, passando a despertar a atenção dos exportadores e se transformando 
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em uma real alternativa para a superação da perda de competitividade das 

exportações (ABCC, 2007). 

Cada vez mais, o mercado consumidor exige que as empresas ofereçam 

produtos de qualidade superior. Essas, por sua vez, estão em busca de 

soluções para atender a tais exigências e, assim, consolidar sua imagem e 

credibilidade junto aos consumidores. Tais iniciativas levam a ganhos e tornam 

essas empresas mais competitivas, a ponto de assumir uma posição de 

destaque nos mercados em que atuam (CARLINI JUNIOR et al., 2006). 

A implantação e certificação de ferramentas de controle em segurança 

de alimentos como as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e o Sistema de 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) nas indústrias de 

pescado têm como objetivo aumentar a segurança e qualidade dos alimentos 

produzidos pelas empresas brasileiras, ampliando sua competitividade no 

mercado nacional e internacional. No Brasil, o Ministério da Saúde instituiu, 

através da Portaria N2  1428/93 (BRASIL, 1993), a utilização de BPFs e 

APPCC, como sistemas de controle da qualidade sanitária de alimentos. 

As BPFs são um conjunto de normas básicas de higiene aplicáveis a 

todos os estabelecimentos de alimentos. São regras de higiene pessoal;  

higiene das máquinas e instalações e cuidados na produção de alimentos. Sua 

implantação é condição primária de funcionamento, sob o risco de, caso o 

estabelecimento não o faça, tornar-se um problema de saúde pública, podendo 

produzir alimentos inseguros. O sistema APPCC é uma proposta sistematizada 

de identificação e controle de perigos no processo industrial, sendo 

desenvolvido especificamente para cada processo (MUJICA, 2006). O APPCC 

está remodelando a indústria para uma nova realidade mundial, trazendo os 

seguintes benefícios: (1) oferecer um alto nível de segurança aos alimentos; (2) 

contribuir para o aumento da produtividade e redução de custos através da 

diminuição do retrabalho e desperdícios; (3) permitir, por parte dos órgãos 

fiscalizadores, um monitoramento muito mais efetivo e a um menor custo; 

(4) consolidar a imagem da empresa, aumentando sua competitividade e 

confiança perante o consumidor; (5) aumentar a auto-estima e satisfação dos 

Funcionários das indústrias que possuem o sistema APPCC implantado; 	(6) 

atender aos requisitos da legislação que progressivamente o tornará 

obrigatório; e (7) atender às exigências do mercado externo (HACCP, 2000)_ 
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Este Relatório tem como objetivo descrever as etapas do beneficiamento 

do camarão sob a forma de: camarão inteiro congelado "head on", camarão 

sem cabeça congelado "head less", bem como os procedimentos de 

higienização e análises laboratoriais realizadas para garantir a boa qualidade 

do produto desde o seu recebimento até a sua expedição. O Estágio 

Supervisionado foi realizado na Empresa RB Aqüicultura, Comércio, 

Importação e Exportação Ltda, nos meses de julho a setembro de 2007. 
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2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A empresa RB Aqüicultura, Comércio, Importação e Exportação Ltda, 

situada na Estrada Parada Siupé — São Gonçalo do Amarante, Ceará, atua no 

mercado desde maio de 2006, beneficiando camarão fresco (inteiro e sem 

cabeça), camarão congelado (inteiro, sem cabeça e descascado), cauda de 

lagosta congelada e lagosta inteira congelada. Está classificada como 

entreposto de pescado (EP-1), e seus produtos são destinados principalmente 

para os Estados Unidos, países da América Latina, União Européia e Ásia, e 

no mercado interno seus produtos são comercializados em supermercados, 

hipermercados, restaurantes, peixarias e hotéis. 

É fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e segue o programa de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e 

Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO) para que se justifique a 

aprovação do seu programa de Análises de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC) como instrumento de controle das ações de higiene 

operacional, pessoal e ambiental, tendo como base os conhecimentos 

tecnológicos, sanitários e científicos necessários à garantia e segurança dos 

produtos processados e ofertados aos consumidores. 

As seções da empresa serão descritas separadamente a seguir. 

2.1. Pátio interno e Área de circulação de veículos 

Apesar de não estarem diretamente envolvidas no beneficiamento do 

camarão, no pátio interno e na área de circulação de veículos (Figura 1), 

alguns procedimentos preventivos são adotados como evitar colocar lixo, deixar 

objetos em desuso, realizar controle de pragas na área interna e vizinhança, 

uso de rodolúvio no portão principal e separação entre os galpões de 

beneficiamento e setor administrativo, impedindo que as contaminações 

cheguem até o produto final e contribuindo assim, para uma melhor qualidade 

do produto. 



Azi 11~, t 

5 

Figura 1. Portão de entrada e separação entre o galpão de beneficiamento e 
as demais dependências da empresa RB Aqüicultura, Comércio, 
Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante —
Ceará. 

O acesso à indústria é realizado por estradas pavimentadas, que 

reduzem a quantidade de poeira e partículas em suspensão, é dotada de 

drenagem adequada, sem acúmulo de água estagnada, brejos ou criações de 

animais que representem foco de contaminação de acordo com 

recomendado pelas BPFs. 

2.2. Sala de máquinas e Casa de força 

A sala de máquinas da indústria (Figura 2) funciona 24 horas, com 

funcionários trabalhando em turnos para controle e manutenção do maquinário. 

Está situada em prédio separado das instalações do salão de beneficiamento 

para evitar contaminação por produtos químicos conforme o recomendado nas 

BPFs. 



Figura 2. Sala de máquinas da empresa RB Aqüicultura, Comércio, 
Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante —
Ceará. 

2.3. Gabinete de higienização 

Local por onde passam todos os funcionários que entram em contato 

com o camarão depois de sua passagem da área suja para área limpa e 

também por onde devem passar os visitantes. A empresa possui um lava-botas 

automático (Figura 3) que libera água e detergente enquanto esfregões 

giratórios limpam as botas. 

Figura 3. Lava-botas automático da empresa RB Aqüicultura, Comércio, 
Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante —
Ceará. 
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2.4. Salão de beneficiamento 

O salão de beneficiamento é uma área climatizada (15 — 17°C), onde 

ocorre o processamento da matéria-prima vinda da recepção. Possui tubulação 

de ar (Figura 4) com a função de distribuir melhor o frio por todo o salão e 

evitar condensação no teto. 

Figura 4. Salão de beneficiamento da empresa RB Aqüicultura, Comércio, 
Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante —
Ceará. 

As máquinas de beneficiamento estão dispostas em duas linhas desta 

forma: esteiras de inspeção e retirada de não conformidades, segundo tanque 

de lavagem, máquina classificadora de camarão com esteiras secundárias de 

seleção e ao lado destas, estão mesas de aço inoxidável para pesagem dos 

camarões com as balanças. 

No salão também há uma mesa de dupla canaleta para realização do 

descabeçamento, planejada para reduzir o risco de contaminação da cauda do 

camarão no momento da retirada do cefalotórax. 
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2.5. Túneis de congelamento e Câmaras de estocagem 

A indústria possui três túneis de congelamento, com capacidade de 6 

toneladas, e duas câmaras de estocagem, com capacidade de 20 toneladas. 
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Os túneis de congelamento têm portas voltadas para o salão de beneficiamento 

e saída para a sala antetúneis onde se realiza a embalagem secundária do 

produto. 

Os túneis possuem fluxo de ar e a temperatura varia de -30 a -35°C para 

um congelamento em até 8 horas. O controle da temperatura dos túneis é 

computadorizado e monitorado de hora em hora. 

As portas de saída das cãmaras de estocagem estão voltadas para a 

área de expedição com o objetivo de otimizar o processo de transferência do 

produto da empresa para os caminhões ou contêineres de distribuição com 

mínima perda de frio possível. 

2.6. Área de lavagem de utensílios e equipamentos e Lavanderia 

A área de lavagem de utensílios está localizada em duas partes da 

indústria, uma na recepção, que é a área de lavagem dos monoblocos plásticos 

na máquina (Figura 5) e isopores de uso exclusivo na área suja e outra na sala 

de lavagem de caixas na parte interna do salão de beneficiamento, onde são 

lavadas as caixas plásticas usadas dentro do salão de beneficiamento. 

A indústria possui sua própria lavanderia e estufa para secagem das 

roupas à sombra como recomendado pelas BPFs (Figura 6). Os uniformes dos 

funcionários da indústria são lavados e passados a ferro todos os dias. 



Figura 5. Máquina de lavagem dos monoblocos plásticos da empresa RB 
Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São 
Gonçalo do Amarante — Ceará. 
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Figura 6. Lavanderia da empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e 
Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 
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2.7. Refeitório e Vestiários 

No refeitório da empresa são fornecidos o café da manhã e o almoço 

para os funcionários. Estes se revezam durante os intervalos (momento de 

fazer as refeições), de modo que o processo de beneficiamento não seja 

interrompido. Possui um bebedouro na entrada e pias para lavagem das mãos. 

Os vestiários masculino e feminino são separados e é onde os 

funcionários devem vestir seus uniformes ao chegar à empresa. Possuem 

chuveiros, bancos para descanso, aparelhos sanitários e armários individuais 

para que os funcionários possam guardar seus objetos pessoais. Os vestiários 

devem obrigatoriamente estar sempre limpos. 

2.8. Recepção (área suja) 

É o local de recebimento da matéria-prima a ser processada, possui uma 

balança, dois tanques separadores de gelo e nas laterais, duas áreas de 

depósitos de monoblocos plásticos e isopores e uma máquina para lavá-los. 

Possui ainda uma fábrica de gelo (Figura 7), com o silo que fica acima 

da área de recepção. 

Figura 7. Fábrica de gelo da empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação 
e Importação Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 
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3. BENEFICIAMENTO DO CAMARÃO 

3.1. Camarão inteiro congelado "head on" 

O camarão processado na Empresa pode ser proveniente da pesca 

extrativa ou oriundo de fazendas de cultivo do Ceará e estados vizinhos. As 

procedências indicam que o camarão recebeu tratamentos diferentes antes de 

chegarem à indústria. 

O camarão proveniente da pesca extrativa, cuja captura é realizada ao 

longo do litoral brasileiro, principalmente do Norte e Nordeste, por 

embarcações pesqueiras de frotas industriais ou artesanais, de produção 

própria ou de terceiros é submerso em uma solução de metabissulfito de sódio 

por alguns minutos, sendo em seguida acondicionado nas urnas misturado com 

gelo britado na proporção de 2:1 e/ou é congelado em salmoura e estocado até 

o desembarque em terra. 

Quanto ao camarão de cultivo, após a despesca, são transferidos para 

caixas plásticas para sofrerem choque térmico em água com gelo e, em 

seguida, são imersos em solução de metabissulfito de sódio com concentração 

de 5 a 6% por 10 minutos. Após este procedimento, eles são colocados em 

monoblocos com gelo na proporção de 2:1 (2 kg de camarão para 1 kg de 

gelo), arrumados em camadas alternadas. Os monoblocos são colocados em 

caminhões isotérmicos usados para o transporte até a unidade de 

beneficiamento. No momento da despesca, são adotados os controles de 

temperatura, pesticidas, metais pesados, drogas veterinárias, bactérias 

patogênicas e SO2  residual. 

Para elaboração de camarão inteiro congelado "head on", as etapas 

apresentadas no fluxograma da Figura 8 foram acompanhadas na indústria RB 

Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda. 



LAVAGEM 

EXPEDIÇÃO 

MATÉRIA-PRIMA 

CÂMARA DE ESPERA 

RECEPÇÃO (PCC1) 

1 

1 

INSPEÇÃO / SELEÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO (PCC2) 

1 
PESAGEM (PCC3) 

EMBALAGEM PRIMÁRIA 

CONGELAMENTO 

EMBALAGEM SECUNDÁRIA ) 

1 	  
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Figura 8. Fluxograma operacional do processamento do camarão inteiro 
congelado "head on" seguido pela indústria RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 
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3.1.1. Recepção 

Na indústria, a matéria-prima foi retirada do caminhão (Figura 9) e 

pesada. Amostras foram retiradas para avaliação sensorial, de temperatura e 

teor de SO2  residual. Em se tratando de camarão de cultivo e de acordo com o 

calendário de coleta de amostras, também são retiradas amostras para 

pesquisas de metais pesados, pesticidas, drogas veterinárias e bactérias 

patogênicas, objetivando verificar a eficácia do programa de controle a cargo 

das fazendas de cultivo. 

Figura 9. Chegada do caminhão com camarão a ser processado na indústria 
RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São 
Gonçalo do Amarante — Ceará 

Os camarões foram divididos em lotes pequenos, os quais podem ser 

enviados imediatamente para o processamento ou permanecer na câmara de 

espera de acordo com quantidade, para posterior processamento. 

Após a avaliação inicial, os camarões foram colocados no tanque 

separador de gelo com transportador vertical, separado da esteira de inspeção 

por uma parede com uma abertura por onde passa apenas a matéria—prima de 

um lado a outro, evitando assim, o trânsito de funcionários da área suja 

(recepção) para a área limpa (beneficiamento). 

A etapa de recepção constitui-se no primeiro Ponto Crítico de Controle 

(PCC — 1), pois as etapas subseqüentes dependem inteiramente do grau de 

frescor do camarão que é avaliado nela. 
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Após a passagem do tanque separador de gelo da recepção (área suja) 

para o salão de beneficiamento (área limpa) por um transportador em diagonal 

(Figura 10), o camarão passou por uma esteira de seleção ao longo da qual 

funcionárias estavam distribuídas para retirar fauna acompanhante, pedaços de 

madeira, pedras e outros perigos físicos e separando os camarões que não se 

enquadravam nas especificações dos importadores como: presença de 

melanose, necrose, carapaça mole, blando, apêndices quebrados, cabeça 

vermelha (hepatopâncreas rompido) e os que apresentassem odores estranhos 

para, em seguida, serem classificados e pesados. 

Figura 10. Tanque separador de gelo no salão de recepção da empresa RB 
Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São 
Gonçalo do Amarante — Ceará. 

Após a seleção, os camarões foram submetidos a uma lavagem com 

água gelada e clorada a 5 ppm de cloro residual. A água clorada foi monitorada 

para que a temperatura permanecesse igual ou inferior a 5°C, através da 

adição de gelo e renovação a cada lote que chegava para ser processado. 

3.1.2. Classificação 

Para o camarão inteiro congelado "head on", a classificação da Tabela 1 

é utilizada na empresa. 
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Tabela 1. Classificação do camarão inteiro congelado "head on", utilizada 
na empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará 

Tipo Peças/kg Quantidade 
(cx 2 kg) 

Média 
(cx 2 kg) 

Peso 
(g) 

Tamanho 
(cm) 

U/10 7-8 14-16 15 >100 >23,6 
10/20 14-16 20-40 30 100,0-50,0 23,5-19,5 
20/30 27-28 42-60 50 50-33,3 19,4-16,5 
30/40 34-36 62-80 70 33,3-25,0 16,4-15,0 
40/50 44-46 82-100 90 25,0-20,0 14,9-13,9 
50/60 54-56 102-120 110 20,0-16,7 13,8-12,6 
60/70 64-66 122-140 130 16,7-14,3 12,5-11,4 
70/80 74-76 142-160 151 14,3-12,5 11,3-11,1 
80/100 88-92 162-200 181 12,5-10,0 11,0-11,5 
100/120 108-112 202-240 221 10,0-8,3 11,4-10,9 
120/150 138-142 242-300 271 8,3-6,7 10,8-10,4 
150/200 168-172 302-400 351 6,7-5,0 10,3-9,7 
200/300 250-260 402-600 501 <5,0 <9,7 

Os camarões foram então levados para a máquina classificadora por 

uma esteira elevatória (Figura 11A), onde passavam por cilindros paralelos e 

caíam de acordo com seu tamanho em quatro saídas. Essas saídas conduziam 

os camarões para esteiras menores (Figura 11B), onde algumas funcionárias, 

supervisionadas pelo encarregado do controle de qualidade, procediam a uma 

nova seleção removendo camarões com defeito e aqueles que se encontravam 

com classificação errada, considerando que a máquina classificadora 

apresenta eficiência de 70%. 

O responsável pelo controle de qualidade monitorava a pesagem dos 

camarões nos recipientes plásticos vazados (Figura 12), a contagem, a 

presença de defeitos não detectados na esteira e a uniformidade do camarão. 

Os camarões foram acondicionados em monoblocos plásticos e 

conduzidos para pesagem e embalagem primária. 

A classificação constitui o segundo PCC referente à fraude econômica, 

pois há possibilidade de erro na calibragem da máquina com sua considerável 

margem de erro de cerca de 30% e a manipulação direta pelos funcionários, o 

que acarretaria uma falta de uniformidade no lote, tornando-o inadequado aos 

padrões de exportação. 



Figura 11. Esteira elevatória da máquina classificadora (A) e esteira menor 
(B) com camarão classificado e selecionado pelas operárias da 
empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 

Figura 12. Pesagem de camarões inteiros na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

Novamente, o encarregado pelo controle de qualidade verificava a 

pesagem das caixas e a presença de camarões defeituosos e realizava o teste 

de uniformidade dos lotes. O registro desse procedimento foi colocado em uma 

planilha e assinada pelo responsável pelo controle de qualidade. 

Havendo algum tipo de problema, o controle de qualidade informava ao 

encarregado de produção para realização das devidas medidas corretivas 
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como recalibração da balança, ajuste da máquina classificadora ou até mesmo 

separação de lotes para avaliação e nova classificação. 

3.1.3. Pesagem e Embalagem primária 

Após a classificação, os produtos foram pesados (Figura 13A) por 

funcionárias treinadas e foram inicialmente colocados em caixas de papelão 

parafinado (Figura 13B), denominadas de embalagens primárias com 

capacidade de 2 kg (4,4 libras). 

Figura 13. Pesagem dos camarões (A) para embalagem primária (B) na 
empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 

Para evitar qualquer fraude econômica, as funcionárias pesavam os 

camarões em recipientes plásticos vazados, de forma que a água pudesse 

escoar e não interferisse no peso final do produto. Também, para que o peso 

líquido não fosse inferior a 2 kg, a real quantidade pesada era de 2,070 

kg/caixa, para compensar quaisquer perdas de peso experimentadas pelo 

produto durante o congelamento ou descongelamento. Essa etapa constitui o 

terceiro Ponto Crítico de Controle (PCC — 3), pois as balanças devem ser 

perfeitamente aferidas e calibradas. 

Na embalagem primária estão presentes informações como: número do 

lote, data de processamento, tipo e classificação do camarão, peso, 

temperatura de armazenamento, número do SIF e registro do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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O teste de uniformidade foi realizado pela retirada de dez camarões 

maiores e dez menores de uma das embalagens primárias. Os camarões foram 

pesados e os valores usados para calcular a uniformidade através da divisão 

do peso dos maiores pelo peso dos menores. Quanto mais próximo de 1,0 for o 

valor obtido, mais uniforme será o lote. O valor máximo de uniformidade 

aceitável é de aproximadamente 1,30. 

Os camarões nas embalagens primárias foram transferidos em bandejas 

de aço inoxidável sobre carrinhos (Figura 14), para a operação de 

congelamento nos túneis de ar forçado. 

Figura 14. Colocação do camarão nas embalagens primárias nas bandejas 
na empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 

3.1.4. Congelamento 

O produto na embalagem primária foi congelado em túnel de ar forçado, 

com temperatura de -30°C a -35°C, em um período de 8 a 10 horas, até que o 

produto atingisse uma temperatura de -18°C em seu centro térmico. 

O técnico responsável monitorava de hora em hora as temperaturas dos 

fineis de congelamento, câmaras de estocagem e câmara de espera pelo 

computador (Figura 15), localizado no laboratório da indústria. 



Figura 15. Controle informatizado da temperatura nos túneis de 
congelamento e câmaras frigoríficas na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

3.1.5. Embalagem secundária 

O produto congelado nas embalagens primárias foi arrumado em 

embalagens secundárias, chamadas de "master-boxes", com capacidade para 

10 caixas de 2,0 kg totalizando 20 kg (44 libras). Essas foram identificadas com 

o tipo de produto, lote, data de fabricação e validade e, em seguida, lacradas 

com fitas plásticas através de máquinas de arquear e as caixas lacradas com 

fita adesiva. 

3.1.6. Estocagem 

Os "master-boxes" foram levados à cãmara de estocagem e arrumados 

sobre estrados plásticos, separados por lote. A temperatura das duas câmaras 

de estocagem da empresa variou entre -20 e -25°C. 

No momento da retirada dos produtos da estocagem para expedição, a 

Empresa respeitou o princípio conhecido pela sigla PEPS, que significa 

primeiro que entra, primeiro que sai. 

3.1.7. Expedição 

A RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda possui uma 

porta para a área de expedição que permite o encaixe da porta traseira dos 
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caminhões frigoríficos para que os produtos retirados das câmaras de 

estocagem percam o mínimo possível de frio. 

A expedição do produto foi feita em caminhões frigoríficos e/ou 

contêineres com temperatura igual ou inferior a -18°C, lacrados pela Inspeção 

Federal, para o seu embarque respectivo para os mercados nacional ou 

internacional, por transporte marítimo ou rodoviário. 

3.2. Camarão sem cabeça congelado "head less" 

O descabeçamento é realizado para atender à solicitação do mercado 

importador ou para aproveitar aqueles lotes que não estejam de acordo com os 

padrões necessários para beneficiamento sob a forma de camarão inteiro 

congelado. Esse último geralmente é destinado ao mercado local. 

A perda com o descabeçamento é de aproximadamente 35% do peso do 

produto, portanto seu preço de comercialização é mais baixo. 

O beneficiamento do camarão "head less" seguiu o fluxograma 

apresentado na Figura 16. 

3.2.1. Descabeçamento 

Consistiu na etapa de retirada do cefalotórax do camarão, que foi 

realizada manualmente em pontos de água individuais, dispostos em mesas 

semi-automáticas (Figura 17), que apresentam nas laterais duas canaletas com 

água corrente gelada e clorada a 5 ppm por onde a cauda do camarão foi 

levada até o ponto onde foi recolhida e novamente colocada no gelo (em 

escama), nos monoblocos plásticos para lavagem posterior. 
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EMBALAGEM PRIMÁRIA 

CÂMARA DE ESPERA (O A 5°C) 

DESCABEÇAMENTO 
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Figura 16. Fluxograma operacional do camarão sem cabeça congelado na 
empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 
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Figura 17. Funcionárias na mesa de descabeçamento e canaleta de 
escoamento das caudas de camarão na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

As mesas também apresentam orifícios por onde foram eliminados os 

cefalotórax dos camarões que, em seguida, foram para o sistema de 

escoamento de água da Empresa, passando por uma máquina separadora de 

resíduos (Figura 18), instalada na parte externa do galpão de beneficiamento. 

Figura 18. Máquina separadora de resíduos na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

3.2.2. Inspeção e Classificação 

Os camarões foram classificados manualmente por tamanho de acordo 

com os padrões internacionais (Tabela 2), por operárias capacitadas e nas 

máquinas classificadoras automáticas da indústria, para serem posteriormente 

pesados. 
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Tabela 2. 	Classificação do camarão sem cabeça congelado "head less" e 
do camarão descascado, utilizada na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

Tipo 
Média 

(peças/lb) 
Qtde 

(cx 2 kg) 
Média 

(cx 2 kg) 
Peso 
(g) 

U/15 13 — 14 26 — 28 57 > 30 

16/20 17 — 18 34 — 36 80 28,3 — 22,7 

21/25 22 — 23 44 — 46 101 21,6 — 18,1 

26/30 27 — 28 54 — 56 123 17,4 — 15,1 

31/35 32 — 33 64 — 66 145 14,6 — 12,9 

36/40 37 — 38 74 — 76 167 12,6 — 11,3 

31/40 34 — 36 68 — 72 154 14,6 — 11,3 

41/50 44 — 46 88 — 92 198 11,0 — 9,0 

51/60 54 — 56 108- 112 242 8,9 — 7,5 

61/70 64 — 66 128 — 132 287 7,4 — 6,5 

71/90 78 — 82 156 — 164 352 6,4 — 5,0 

91/110 98 — 102 196 — 204 441 4,5 — 4,1 

111/130 118 - 122 236 - 244 529 4,0 — 3,5 

3.2.3. Pesagem e Embalagem primária 

Os produtos previamente pesados e classificados foram inicialmente 

colocados em sacos plásticos de polietileno e arrumados em caixas com 

capacidade de 2 kg (4,4 libras), onde foi adicionada água gelada clorada a 	5 

ppm, de acordo com as exigências do comprador. Essa operação de adição de 

água é chamada de glaseamento na indústria. Em seguida, as embalagens 

foram arrumadas em bandejas sobre carrinhos, para serem encaminhadas à 

operação de congelamento. 

3.2.4. Congelamento, Embalagem secundária, Estocagem e Expedição 

Estas etapas foram realizadas de forma idêntica à descrita para o 

camarão inteiro, nos itens 3.1.4 a 3.1.7, nas páginas 18 a 20. 

O produto na embalagem primária foi congelado em túnel de ar forçado, 

com temperatura de -30°C a -35°C, por um período de 8 a 10 horas, até que o 

produto atingisse uma temperatura de -18°C em seu centro térmico.  

O produto congelado nas caixas primárias foi arrumado nas "master-

boxes" com capacidade de 20 kg (44 lb); as embalagens secundárias foram 
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identificadas com o tipo de produto, lote, data de fabricação e validade e 

lacradas com fitas plásticas através de máquinas de arquear e as caixas 

lacradas com fita adesiva. 

Os "master-boxes" foram levados à câmara de estocagem e arrumados 

sobre estrados plásticos, separados por lote. A temperatura da câmara 

permaneceu entre -20 e -25°C. 

A expedição do produto foi feita em caminhões frigoríficos ou 

contêineres com temperatura igual ou inferior a -18°C, lacrados pela Inspeção 

Federal, para o seu embarque para os mercados nacional ou internacional. 
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4. ANÁLISES LABORATORIAIS 

Com a finalidade de garantir um produto final com elevado grau de 

frescor, análises sensoriais foram realizadas durante processo de 

beneficiamento de forma que o produto atendesse às exigências do mercado e 

dos órgãos fiscalizadores. 

4.1. Porcentagem de não conformidades (defeitos) 

Durante a despesca e o transporte, os camarões podem sofrer danos ou 

apresentar defeitos como deterioração, cabeça caída, textura flácida, ruptura 

do hepatopâncreas entre outros. Esses defeitos foram registrados em planilhas 

para monitoração da qualidade do camarão recebido para análise e realização 

das devidas ações corretivas (Anexo 1). 

4.2. Teste de resistência 

Esse teste foi realizado coletando-se dez camarões e levando-os ao 

cozimento por três minutos. Após esse procedimento, os dez camarões cozidos 

foram colocados ao lado de dez camarões crus por 8 horas à temperatura 

ambiente (Figura 10). Após esse período, verificou-se o surgimento de 

manchas escurecidas no camarão (melanose). 

Com o aparecimento de manchas escuras, a empresa pode avaliar a 

qualidade do camarão fornecido quanto ao manejo e investigar se a quantidade 

de metabissulfito de sódio utilizado logo após a despesca foi suficiente ou não 

para evitar o problema. Este teste dá a possibilidade de seleção de 

fornecedores às indústrias beneficiadoras. 



Figura 19. Teste de resistência à melanose realizado no laboratório da 
empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação 
Ltda, em São Gonçalo do Amarante — Ceará. 

4.3. Teste de sabor e cor no camarão 

Cor, sabor, odor e textura são atributos verificados através de cozimento 

do camarão. Essa análise sensorial consistiu em colocar dez camarões em 

água fervente, observando o tempo de acordo com o peso da amostra da 

seguinte forma: 

• Camarão pequeno (80/100, 100/120,120/150): 2 minutos. 

• Camarão médio (60/70, 70/80): 3 minutos. 

• Camarão maior (40/50, 50/60): 3 minutos e 20 segundos. 

Após o tempo de cozimento, os camarões foram resfriados em água 

corrente e a cor foi definida de acordo com o código (A1, A2, A3, A4, AS), 

variando de muito claro até muito escuro. A coloração do camarão é 

acompanhada durante todas as etapas de beneficiamento, tendo em vista que 

o código de cor consta no rótulo das embalagens primárias e secundárias. 

Para verificação do sabor da cabeça e da cauda do camarão, adotou-se 

na indústria o seguinte padrão: 

• Bom: Sabor adocicado agradável característico do camarão. 

• Suavemente amargo: A cabeça do camarão apresenta leve sabor 
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amargo, mas ainda consumível. Não se aceita sabor amargo forte. 

• Sabores estranhos: Não é aceitável nenhum sabor não característico do 

camarão (lama, barro etc). Estes lotes são classificados e processados 

como subprodutos e dependendo da gravidade serão rejeitados 

completamente. 

• Areia: Avalia-se a cabeça e cauda separadamente e é classificado 

como presença ou ausência de acordo com o padrão: sem areia = 0%, 

leve = 30%, presença = 35%. 

A empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda 

utiliza critérios para proceder à análise sensorial de camarões (Tabela 3). 

Tabela 3. 	Critérios para análise sensorial na empresa RB Aqüicultura, 
Comércio, Exportação e Importação Ltda, em São Gonçalo do 
Amarante — Ceará. 

Grau Pontuação 

Aceitável 

Ausência de odores e 
sabores estranhos 

I 

Odores e sabores 
característicos à 

espécie. 
Muito fresco, algas 

marinhas, perda 
de odore sabor 

neutro. 

9  

10 

8 
7 
6 

Ligeiros odores e 
sabores estranhos 

II 

Ligeiros 
odores/sabores 

estranhos , 
ligeiramente 

desagradáveis. 

5 
4 

Limites de aceitabilidade 

Rejeitado Fortes odores e 
sabores estranhos III 

Fortes odores e 
sabores estranhos 

como repolho 
passado (HN3), H2S 

ou sulfuroso. 

3 
2 
1 

Grau I Ausência evidente de deterioração. 
Grau II Sinais iniciais de deterioração (cautela). 
Grau III Rejeitado. 

Tabela adaptada do Dr. Hans Huss para Avaliação Sensorial. 
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4.4. Teste para determinação do teor de S02  residual 

O metabissulfito de sódio utilizado nas despescas dos camarões nas 

fazendas produtoras para inibição das manchas negras foi determinado 

através do teste iodométrico e do método de Mõnier Williams. O primeiro é um 

método rápido, atendendo a necessidade do sistema APPCC, e o segundo é o 

método oficialmente aceito pelo mercado europeu. O teor residual de SO2 não 

pode ser maior que 100 ppm, no músculo do camarão, de acordo com as 

normas de exigências internacionais do Codex Alimentarius. 

O teor de metabissulfito de sódio em excesso pode causar reações 

alérgicas no consumidor, portanto a indústria adota a seguinte classificação de 

acordo com a Diretiva 95/2/CE — Anexo 1, limite de SO2  residual em camarão 

de cultivo. 

Unidades / kg de teor de SO2  

• Até 80 unidades: 150 ppm 

• Até 120 unidades: 200 ppm 

• Até 150 unidades: 300 ppm 

4.4.1. Teste iodométrico 

Para este teste pesaram-se cerca de 50 a 60 g de músculo do camarão 

e triturou-se completamente até transformá-lo em pasta. Em seguida, colocou-

se a pasta em um bécker com 100 mL de água destilada, cobrindo com papel 

alumínio e agitando a mistura por 3 minutos. 

Passados 10 minutos, retiraram-se 10 mL do sobrenadante e, em 

seguida, transferiu-se para um bécker de 250 mL, adicionando 1,4 mL de ácido 

clorídrico e 1 mL de amido a 1%. 

Posteriormente, a solução foi titulada com iodo 0,635% até o ponto de 

mudança de cor da solução de transparente para azul, aguardando sua 

permanência por até 20 segundos, o que indicou o final da titulação. 

O teor de SO2  residual pode ser calculado da seguinte forma: 



SO2  residual (ppm ou mg kg-1) — 
V x 5.000 

 
p 

onde: 
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V = volume da solução de iodo gasto na titulação (mL) 

p = peso da amostra (g) 

4.4.2. Teste Mônier Williams 

Para esse teste, pesar 50 g do músculo, misturar com 200 mL de água 

destilada e transferir para um balão de reação. No bulbo em forma de "U", 

adicionar 5mL de peróxido de hidrogênio e, em um erlenmeyer, adicionar 

15 mL de peróxido de hidrogênio a 3%. 

Após isso, montar o sistema composto por manta aquecedora + balão 

de reação + condensador + bulbo T + erlenmeyer + bulbo em "U", e no balão 

de reação colocar a amostra com 60 mL de HCI diluído com água na proporção 

de 1:2. 

Feito isso o fluxo de água no condensador é liberado e a manta 

aquecedora é ligada em potência máxima até o início da ebulição por alguns 

minutos, baixando-se a temperatura e mantendo a ebulição suave por 

60 minutos. Ao fim da destilação, o bulbo em "U" é lavado com 10 mL de água 

destilada, que depois são transferidos para o erlenmeyer. Adicionam-s 3 gotas 

do indicador azul de bromofenol e titula-se o destilado com solução aquosa de 

hidróxido de sódio (NaOH) 0,1 N. 

O branco é preparado, colocando-se 20 mL de peróxido de hidrogênio a 

3% em um erlenmeyer com 3 gotas do indicador e titular com NaOH 0,1 N. 

Para o cálculo do teor residual de SO2, a seguinte fórmula foi utilizada: 

SO2  residual (ppm ou mgkg-l= 
V

b x f x 1.000 x 3,2 x p 	onde: 

Vb = volume (mL) da solução de NaOH 0,1 N gasto no ensaio em branco. 

Va  = volume (mL) da solução de NaOH 0,1 N gasto na titulação da amostra. 

f = fator da solução de NaOH 0,1 N 

p = peso da amostra (g) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Supervisionado, desenvolvido no curso de Engenharia de 

Pesca, proporciona ao aluno concludente uma grande oportunidade de 

associar os conhecimentos teóricos adquiridos durante sua vida acadêmica à 

vivência prática. É também uma boa oportunidade para que o aluno entre em 

contato com a realidade do mercado de trabalho, preparando-o para que se 

torne um profissional mais completo. 

Na Empresa RB Aqüicultura, Comércio, Exportação e Importação Ltda 

foi possível acompanhar a aplicação das Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

os Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e a aplicação do 

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

apresentados durante o Curso de Graduação na área de Tecnologia do 

Pescado. 

O Estágio foi de grande proveito pois a Empresa possui instalações e 

equipamentos modernos e emprega profissionais qualificados e dispostos a 

compartilhar conhecimentos. 



6. REFERÊNCIAS 

ABCC. REVISTA da Associação Brasileira de Criadores de Camarão. 
Carcinicultura Brasileira: desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade 
ambiental e compromisso social. Brasil, edição setembro de 2007. Disponível 
em: <http://www.abccam.com.br/rev.htm> Acesso em: 10 nov. 2007. 

BRASIL. Portaria (1993). Portaria N2  1428 de 26 de novembro de 1993 do 
Ministério da Saúde. Brasília, DF. MS, 1993. 

CARLINI JUNIOR, R. J. et al. A utilização do controle de qualidade de acordo 
com o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 
na indústria pesqueira brasileira: o caso da Netuno Pescados no Estado de 
Pernambuco. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 8, n. 1, p. 
11-24, 2006. 

HACCP: Controlando a qualidade na indústria aqüícola. Revista Alimentação 
Animal, n. 18, abr/jun 2000. Disponível em: 
<http://www.bichoonline.com.br/resultado.aspx?idTpA=8> Acesso em: 28 nov. 
2007. 

MUJICA, P. Y. C. Dinãmica operacional da auditoria nas indústrias de 
pescado. In: Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado — SIMCOPE, 2, 
Santos, 2006, Palestra, p.1. 

RB AQÜICULTURA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA —
Programa de análise de perigos e pontos críticos de controle — APPCC, 
São Gonçalo do Amarante, CE. 2006, 111p. 

31 



ANEXO 1 

RB AQÜICULTURA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 

CONTROLE RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA 

Ponto crítico de controle —1 Recepção de Crustáceos — PCC 1 

Camarão: Inteiro ( ) 
	

Sem cabeça ( ) 

Perigo: Limites Críticos: Freqüência: 
1. 	Decomposição 1. Ausência 1. A cada lote recebido 
2. Contaminação Química 2. Ausência — zero 2.  O lote — amostras no 

(Hidrocarbonetos) 3.  100ppm teste quantitativo início, meio e final do 
3. Resíduo de Sulfito e 80ppm teste semi- recebimento 
4. Manchas negras quantitativo 3. Amostragem: 10 peças/ 

(melanose) 4. Zero no músculo e 5% na 4. O lote/10 amostras 
5. Mercúrio carapaça 5. Por lote 05 peças / a cada 
6. Pesticidas, drogas 5. < 0,5ppm 6 meses 

7. 
veterinárias 
Bactérias patogênicas 6. A Tabela I — M. 	. 6.  

7.  
A cada 6 meses 
A cada 2 meses 

7. Tabela li - ANVISA 

Data: 
	

SIF: 
	

Fornecedor: 
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Pesca artesanal ( ) 	Pesca industrial ( ) 	Produção própria ( ) 	Cultivo ( ) 
Mestre do barco: 	 
Legenda: S (Satisfaz) 
	

NS (Não satisfaz) 

Avaliação 

LOTE 

Amostra Amostra Amostra Amostra Amostra 
1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 

Temperatura 	5°C 
Odor 
Aparência 
Textura 
Coloração 
Presença de sal 
Presença de óleo 
Material estranho 
Sulfitos 
Melanose 
Outros: 

Obs.: Gelo 	( ) Suficiente ( ) Insuficiente ( ) Sem gelo 

Ações corretivas: 
( ) Recapacitação pessoal ( ) Rejeitar 	( ) Adição de gelo 	( ) Destino ao descasque 
( ) Retrolavagem acima de 80ppm teste semi-quantitativo e 100ppm teste quantitativo para 

restabelecer o nível permitido 
( ) Orientar fornecedor 	( ) Reavaliar sensorialmente 	( ) Restabelecer temperatura 
( ) Realizar exame laboratorial 	( ) Reclassificar 	( ) Substituir pessoal 
( ) Deter operação 	( ) Outros: 	  

Conclusão: 
( ) Lote aceito 	( ) Lote rejeitado 	( ) Lote parcialmente aceito 
Realizado por: 	Supervisionado por: 	  
Data: 
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