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RESUMO 

Este relatório é resultado do estágio supervisionado desenvolvido na 

Indústria de Frio e Pesca — IPESCA, como forma de cumprimento da disciplina 

Trabalho Supervisionado exigências para formação no curso de graduação em 

Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. 

O estágio foi realizado na área de beneficiamento de camarão inteiro e 

camarão sem cabeça e teve uma duração de dois meses e contou um apoio 

técnico da Engenheira de Alimentos e Controle de Qualidade da empresa 

Maria Edite de Carvalho e também como orientador o professor Everardo Lima 

Maia. 

O estágio é uma importante experiência para o aluno vivenciar e adquirir 

conhecimentos práticos do exercício da função do Engenheiro de Pesca 

tornando-o mais capacitado para seu ingresso no mercado de trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

A carcinicultura teve início no Brasil por volta dos anos setenta tomando 

força e expansão na década de oitenta, mas a partir da década de noventa 

com a introdução da espécie Litopenaeus vannamei que a atividade se mostrou 

mais solidificada devido á adaptação da espécie ás nossas condições 

estuarinas chegando a uma produtividade superior 6.000 kg/há/ciclo (Sampaio 

& Costa, 2003). Devido as favoráveis condições do mercado a partir de 1996 

ocorreu um acelerado crescimento no comércio de crustáceos. 

A carcinicultura nos dias de hoje representa uma das atividades mais 

importantes para o Brasil no campo das exportações, tendo movimentado 

aproximadamente U$$150.000.000 em 2005 (ABCC, 2006). A produção de 

camarão cultivado em nosso país apresentou um crescimento exponencial do 

período de 2001 a 2004 ocorrendo uma queda em 2005 de aproximadamente 

20% em relação ao ano anterior, onde das 997 fazendas de cultivo de camarão 

registradas no país cerca de 90% estavam localizadas na região Nordeste de 

acordo com a associação Brasileira dos Criadores de Camarão —ABCC. O 

Ceará se destaca como segundo maior número de produtores até 2004 com 

191 fazendas, perdendo para Rio Grande do Norte com 381 fazendas (ABCC, 

2006). 

Os principais mercados consumidores da produção de camarões 

cultivados no Brasil são Europa, Estados Unidos, Ásia. A Europa consome 87% 

da nossa produção nacional os que mais importam o nosso camarão cultivado 

e processado nas indústrias brasileiras são Espanha, França e a Holanda 

(ABCC, 2006).Esse agronegócio foi prejudicado um pouco pela taxação 

imposta pelos americanos aos exportadores, como forma de protecionismo dos 

produtores internos, chamado de Dumping" sendo essa uma estratégia que 

visa prejudicar e eliminar a concorrência 

local, passando então a dominar o mercado e impondo preços altos. 

O camarão marinho cultivado possui três fases principais na sua cadeia 

produtiva: a !arvicultura (produção de larvas), as fazendas de engorda, e o 
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beneficiamento, que prepara o produto para o mercado nacional e 

internacional, onde esse último é responsável por mais de 50% do camarão 

processado (Sampaio & Costa, 2003). Portanto o beneficiamento do camarão é 

uma etapa de suma importância na cadeia produtiva e consiste basicamente na 

limpeza do produto, eliminação de camarões fora dos padrões de qualidade, 

álem da classificação por tamanhos, resfriamento, elaboração ou tratamentos 

adicionais ao produto, pesagem, embalagem e congelamento (NUNES, 2001). 

Sabendo da importância deste setor na formação de um Engenheiro de 

Pesca, foi realizado o presente estágio na área de processamento de camarão 

pela empresa IPESCA - Indústria de Frio e Pesca S/A com o objetivo de 

vivenciar as atividades realizadas nas etapas do processamento do camarão. 
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2. A EMPRESA 

A indústria de Frio e Pesca — IPESCA está localizada em Fortaleza na 

Av. Almirante Barroso 501 na praia de Iracema e está registrada no Ministério 

da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), com SIF (Serviço de 

inspeção Federal) N° 349 — entreposto de pescado. Possui como principais 

produtos processados e exportados cauda de lagosta congelada , lagosta 

cozida congelada, camarão congelado( inteiro, sem cabeça, descascado), 

camarão fresco, camarão descascado congelado, peixe congelado (inteiro, 

eviscerado, em postas), filé de peixe congelado, peixe fresco(inteiro, 

eviscerado, em postas). 

A IPESCA para garantir a qualidade de seus produtos trabalha com seu 

programa de Boas Práticas de Fabricação BPF, que tem como meta garantir a 

saúde e inocuidade de seus produtos, desde a chegada da matéria - prima até 

o produto acabado , também trabalha com a prática de seu plano APPCC que 

visa identificar os perigos, determinar o ponto crítico e indicar o seu controle 

imediato. 

A indústria possui em suas instalações : 1 salão de beneficiamento, 2 

máquinas classificadoras de camarão, 1 esteira de filetagem adaptada para 

descabeçamento, 2 câmaras de espera, 2 túneis de congelamento, 3 camaras 

de estocagem, 1 salão de embalagem, 1 laboratório, 1 refeitório, 2 vestiários e 

a parte administrativa, possui aproximadamente 70 funcionários na produção, 

sendo contratados diaristas nas épocas de grande produção. 
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3.0 Beneficiamento do camarão 

3.1 Camarão inteiro congelado (" Head on " ) 

3.1.1 Recebimento e lavagem no tanque separador de gelo 

O camarão chega a empresa (pesca transportado por caminhões do tipo 

isotérmico (Figura 01). 

Figura 01 — Caminhão isotérmico utilizado no transporte de camarões. 

O produto vem acondicionado em caixas de isopor devidamente limpas, 

geralmente com vinte quilos de camarão estes antes de serem pesados 

recebem um banho de imersão em uma solução de água com gelo e 

metabissulfito de sódio com o objetivo de inibir a carga bacteriana e impedir o 

aparecimento de manchas pretas no camarão (melanose), estes chegam em 

camadas alternadas de gelo, geralmente na proporção 3:1, iniciando e 

terminado com gelo de modo a garantir a qualidade do produto. 

No descarregamento é quebrado um lacre do caminhão colocado na 

fazenda de modo a garantir a segurança do produto. O produto é levado para a 

câmara de espera com temperatura de 0° a 5°C, juntamente com o produto 

segue um certificado da fazenda procedente com dados como, n° de viveiro 

gramatura(tamanho), quantidade (kg) e se o produto recebeu uso ou não de 

antibióticos, também um mapa descrito de despescas com séries de avaliações 

de qualidade do camarão feitas no ato da despesca. Sendo esta fase um PCC 

é realizado um procedimento de retiradas amostras do produto para serem as 

devidas análises sensoriais onde serão observados cor, odor, temperatura, teor 
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de metabisulfito e a percentagem de defeitos da matéria prima. Todos esses 

parãmetros seguem as exigências do exportador. 

O camarão daí entra no tanque separador de gelo ou lavagem (Figura 

02) onde são submetidos a uma lavagem em água hiperclorada a 5ppm e 

gelada abaixo de 5°C, sempre renovada a cada lote de camarão que entra no 

tanque e o gelo é sempre reposto para garantir a temperatura da água por volta 

de 5°C. 

Figura 02 — Tanque separador de gelo localizado na sala de recepção do 

camarão. 

A água hiperclorada é uma forma de desinfecção e controle de 

microorganismos patogênicos, o monitoramento de temperatura do produto e 

da água na recepção é feito através de tomadas em intervalos de tempo por 

um termômetro digital. 

Como forma de garantir os parâmetros físico-químicos e microbiológicos, 

são retiradas amostras da matéria prima para serem enviadas para laboratórios 

especializados e credenciados junto ao MAA (Ministério da Agricultura e 

Abastecimento), as análises são feitas no laboratório São Paulo, onde são 

feitos diagnósticos da presença de Salmonellas, Víbrio cholerae, Víbrio 

parahaemolyticus, Staphylococcus aureus e contagem de coliformes totais e 

fecais. 



3.1.2 Seleção 

A partir daí os camarões entram na área climatizada da indústria 

aproximadamente 21°C, também chamada de área limpa, os camarões sobem 

através de uma esteira de seleção (Figura 03) 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). 

Mura 03 — Esteira transportadora para seleção de camarões defeituosos. 

Na esteira de seleção encontram-se funcionárias treinadas que realizam 

a seleção e inspeção para retirada de camarões que não atendam as 

especificações da empresa e regras básicas do Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) vigente, dando 

ênfase a camarões com necrose, melanose, quebrados, ecdise (mole), 

6 
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hepatopâncreas estourado como também a fauna acompanhante, siris, peixes 

e algum material estranho como pedras, palha e pau dos viveiros, etc. 

Esses camarões serão acondicionados em basquetas plásticas com gelo 

e levadas para a câmara de espera para serem descabeçados e ou 

descascados, para serem comercializados como sem cabeça ("head less") ou 

quebrados ("broken"). 

A cada intervalo de uma hora um funcionário realiza anotações sobre a 

temperatura na linha de beneficiamento usando um termômetro digital para que 

a temperatura da água não ultrapasse 21°C e a do camarão seja inferior a 5°C. 

Também é registrada a dosagem de cloro na água do processamento, 

utilizando o método colorimétrico através de um simples "kit". 

3.1.3 etasefficação 

Após a esteira de seleção os camarões caem no tanque da máquina 

classificadora e sobem através de outra esteira elevatória (Figura 04) que 

levam os camarões para o interior da máquina que deve estar regulada por 

uma pessoa treinada de modo que o produto ser classificado atendendo as 

especificações de cada importador e obter o máximo aproveitamento. O 

camarão é classificado por peso(g) e resulta em unidades por quilo ou tipo 

declarado como segue a tabela. 

Figura 04 — Junção entre a esteira de seleção e a máquina classificadora. 
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A máquina classificadora possui quatro saídas (bocas) por onde saem 

os camarões classificados e selecionados direto para monoblocos de plástico. 

Figura OS — Funcionárias dispostas nas saídas da máquina classificadora. 

Após a classificação mecânica os camarões são levados para mesas de 

aço inoxidável onde funcionarias complementam a classificação para manter a 

uniformidade do produto, pois a máquina não possui total eficiência, apenas 70 

— 75%). O camarão é mantido com gelo nos monoblocos, bandejas e mesas 

para mantê-los sempre em baixa temperatura. Durante a pesagem, são 

retiradas amostras para verificação da uniformidade onde são retirados dez 

exemplares maiores e dez menores e feita à diferença entre o peso dos 

maiores e os menores. Esse valor não pode ultrapassar 1.30, exigência do 

importador, quanto mais próximo de 1.0, mais uniforme estará o produto. 

Sempre que há problemas o responsável do controle de qualidade é informado 

e toma as medidas cabíveis ou a regulagem da máquina ou a reclassificação 

manual. 

Nesta fase a classificação manual é considerada um PCC. 



Tabela 01 — Classificação do camarão inteiro ("Head on") 

Tipo 	 Número médio de camarões/kg Peso médio (g) 
120-150 125 ou mais 7,7 
100-120 110 9,0 
80-100 90 11,1 
70-80 75 13,3 
60-70 65 15,4 
50-60 55 18,2 
40-50 45 22,2 
30-40 35 28,6 
20-30 25 40 

10 — 20 15 66,6 

3.1.4 Pesagem e acondicionamento 

Nesta fase os camarões são levados á balanças eletrônicas de precisão 

que devem estar calibradas e aferidas por pessoal treinado para pesagem do 

produto (Figura 06). 

Figura 06 — Pesagem do camarão em balanças eletrônicas 

São utilizados recipientes plásticos vazados para uma melhor drenagem 

da água em excesso. São pesados cerca de 2,100kg para se ter a garantia de 

um peso final 2,0kg, seja alcançado devido a água excedente na pesagem e a 

perca de água no congelamento, essa é uma forma de proteger o produto e 

evitar a ocorrência de fraude econômica. 

9 
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Sendo um PCC nesta etapa o desvio de peso declarado na embalagem 

pode acarretar numa fraude econômica, para que isso não ocorra durante o 

processo de pesagem, são retiradas amostras aleatórias para a determinação 

do peso líquido após a drenagem. 

Após a pesagem os camarões são acondicionados em caixas de 

papelão (Figura 07) com ou sem película plástica e água, isso vai depender 

das exigências do importador. Na embalagem primária constam informações 

como peso líquido, lote, tipo declarado, data de processamento, validade do 

produto, classificação. 

Figura 07 — Acondicionamento em embalagem primária. 

3.1.5 Congelamento 

Após serem acondicionadas nas embalagens primárias, são colocados 

em bandejas de aço inox e colocados em carrinhos com prateleiras e daí os 

carrinhos seguem para os túneis de congelamento (Figura 08). 

Nos túneis a temperatura gira em torno de -30° a -35°C, com circulação 

de ar forçado levando em torno de seis a oito horas para o produto estar pronto 

para seguir para a próxima etapa do processamento que é a embalagem final. 

Os túneis são monitorados por um funcionário que faz a leitura da temperatura 

nos termômetros externos dos túneis e da temperatura ambiente do túnel. 



Figura 08 — Carrinhos utilizados para transporte de camarões para os túneis 

para congelamento. 

3.1.6 Embalagem secundária 

Após serem retirados do túnel de congelamento, o produto segue para o 

salão de embalagem onde as caixas são acondicionadas em caixas de papelão 

chamadas de "masterbox" (Figura 09) com capacidade para dez caixas 

primárias, totalizando vinte quilos por masterbox, estes são arqueados com fita 

de nylon, para uma melhor segurança da embalagem final, daí são levados 

para câmara de estocagem onde são colocados em estruturas plásticas 

(palieis) separados e organizados por lotes e classificação. 

Figura 09 — Embalagem secundária ("masterbox") 

11 



3.1.7 Estocagem 

Os masterbox são levados para câmara de estocagem e colocados 

sobre estrados plásticos (pallets) separados por lotes e classificação. A 

estocagem é feita em câmaras com ventilação de ar forçado utilizando amônia 

como gás refrigerante onde a temperatura varia entre -18° e -25°C controlada 

por termômetros digitais instalados na parte exterior da câmara, permanecendo 

lá até a sua venda e expedição. 

Figura 10 — Disposição das embalagens secundárias dentro do túnel de 

estocagem 

3.1.8 Expedição 

O produto é retirado das câmaras de estocagem através de uma esteira 

(Figura 11) que facilita o transporte das embalagens até o caminhão frigorífico 

ou "container", com temperatura em torno de -18 °C. O produto pode ser 

escoado por duas vias ou Porto do Mucuripe na cidade de Fortaleza ou Porto 

do Pecém localizado no município de São Gonçalo do Amarante. 

12 



Figura 11 — Esteira utilizada para o embarque da mercadoria para o 

"container. 

Figura 12 — Saída do túnel de estocagem para o "container" 

13 



RECEBIMENTO* 
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TANQUE SEPARADOR DE GELO 

I. 
SELEÇÃO 

4, 
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EMBALAGEM PRIMÁRIA 

1 
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Figura 13 — Fluxograma do beneficiamento do camarão inteiro ("Head on"). 

* Etapas onde ocorrem PCC.( ponto crítico de controle) 
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3.1 CAMARÃO SEM CABEÇA CONGELADO ("HEAD LESS") 

Os camarões que foram rejeitados no processamento do camarão inteiro 

congelado devido a presença de defeitos e não passaram nos padrões de 

qualidade do importador e levados para a cãmara de espera são retirados e 

levados de volta para o salão de beneficiamento para o processamento. 

3.2.1 Retirada do cefalotórax ou descabeçamento 

Nesta etapa as funcionárias treinadas são colocadas dispostas em uma 

esteira de filetagem que é adaptada para o descabeçamento. Cada funcionária 

ocupa uma pia de aço inox com torneiras individuais com água corrente clorada 

(5 a 10 PPM) e gelada. Cada funcionária recebe um monobloco com camarão 

(refugo) com gelo para garantir a baixa temperatura. 

Ápos o descabeçamento os camarões seguem pela esteira e caem em 

monoblocos também com gelo daí vão ser levados para o tanque separador de 

gelo para receberem mais uma lavagem e entrarem no salão para o 

processamento. Geralmente nesta fase ocorre uma perda de 30 a 35% do peso 

do camarão inteiro. 

Figura 15 — Esteira utilizada para o descabeçamento. 
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3.2.2 Seleção e classificação 

Ao entrar na esteira de seleção são retirados os camarões defeituosos 

que os principais defeitos são falta do primeiro segmento, mal descabeçado 

(sem casca), e os mesmos defeitos do camarão inteiro como mole, necrose, 

melanose, quebrado, de modo a obter o maior aproveitamento do camarão já 

que o percentual de defeitos no camarão sem cabeça e maior que no processo 

do camarão inteiro. Daí os camarões entram na classificadora e seguem para a 

classificação manual (Tabela 02), onde esta é considerada um PCC. 

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

Tipo 	Número médio de caudas/kg 	Peso médio (g) 
91-110 100 10 
71-90 80 12,5 
61-70 65 15,4 
51-60 55 18,2 
41-50 45 22,2 
36-40 38 26,3 
31-35 33 30,3 
26-30 28 35,7 
21-25 23 43,4 
16-20 18 55,5 

3.2.3 Pesagem, embalagem primária e adição de água 

Os camarões são levados para a pesagem em recipientes vazados para 

a drenagem da água excedente e são colocadas em sacos plásticas onde 

receberão aproximadamente 300 ml de água, essas práticas é chamada de 

glaseamento (Glazing) e tem como função proteger o produto da desidratação 

e oxidação essa técnica pode ser ou não executada devido as exigências de 

cada importador, dai são colocados nas caixinhas . Nesta fase a pesagem 

também é considerada um PCC. 
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3.2.4 Congelamento, embalagem secundária e expedição 

Os procedimentos de congelamento, embalagem secundária e 

expedição seguem os mesmos procedimentos do camarão inteiro que já foram 

descritos anteriormente. 

CÂMARA DE ESPERA 

DESCABEÇAMENTO 

SELEÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO* 

4, 
PESAGEM* 

4. 
ADIÇÃO DE ÁGUA 

EMBALAGEM PRIMÁRIA 

y. 

CONGELAMENTO 

J, 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA 

I. 
ESTOCAGEM 

EXPEDIÇÃO 

Figura 16 — Fluxograma do camarão sem cabeça ("Head less"). 

* Etapas onde ocorrem PCC.( ponto crítico de controle) 
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4 	HIGIENIZAÇÃO NA INDÚSTRIA 

Para garantir a inocuidade dos alimentos no processo de beneficiamento 

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

funcionários que fazem parte do processo. Para garantir isso a IPESCA 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. 

A IPESCA também possui um programa de Procedimento Padrão de 

Higiene Operacional (PPHO) que tem como principais requisitos : Potabilidade 

da água, higienização das superfícies em contato com os alimentos, prevenção 

contra contaminação cruzada, higiene de pessoal, adulteração de produtos 

químicos, agentes tóxicos, saúde de operários, controle integrado de pragas. 

Figura 18 — Área para a higienização dos funcionários 

Figura 19 — Entrada do salão com pedilúvio e área para higienização 
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5 	CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido estágio faz parte da disciplina de Trabalho Supervisionado 

sendo necessário para a obtenção do diploma de Engenheiro de Pesca e é de 

suma importância, pois e no estágio que se pode vivenciar na prática as ações 

de um Engenheiro em todos os setores de um processo de produção de 

alimentos no caso o camarão. 

Neste estágio ficou claro a necessidade da junção da teoria com a 

prática para o andamento de um processo de produção de alimentos seguros e 

com qualidade para aceitação e satisfação tanto no mercado interno como no 

mercado exterior. 

Para mim foi muito importante para adquirir conhecimentos e me tornar 

um profissional mais experiente para ingressar no mercado de trabalho 



22 

6 	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABCC, 2006. Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. 

(http:www.abccam.com.br/Est%EDsticas%20novas.pdf). Acesso em 26 de 

Dezembro de 2006 

NUNES, A.J. N F fundamentos da engorda em cativeiro. Panorama da 

Aqüicultura, Rio de Janeiro, v. 11, n.68, p.41-49, Nov/Dez 2001. 

Programa de Análise de Perigos e Pontos críticos de Controle (APPCC). 

Indústria de Frio e Pesca 

Sampaio, Y; Costa, E. Geração de empregos diretos e indiretos na cadeia 

produtiva do camarão cultivado. Revista da ABCC, Recife, ano 5, n.1, p. 60-

64, Mar 2003 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30

