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RESUMO 

Este relatório de Estágio Supervisionado é resultado do acompanhamento de 
beneficiamento de caudas de lagostas congeladas na indústria INTERFRIOS - Intercâmbio de 
Frio S/A, localizada em Fortaleza, no bairro do Mucuripe, que atua no ramo do 
beneficiamento de pescado desde 1985. Foram acompanhadas todas as etapas do processo de 
beneficiamento de caudas congeladas de lagostas, desde a recepção até a etapa de expedição 
fmal do produto, bem como as aplicações do plano de Análise dos Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC), que tem como objetivo a padronização dos conceitos de qualidade dos 
produtos industrializados. A aplicação das BPF (Boas Práticas de Fabricação) e dos PPHO 
(Procedimentos Padrão de Higiene Operacional) foi verificada como requisitos para o 
APPCC. As caudas de lagostas eram provenientes do litoral do Ceará, capturadas em 
embarcações artesanais que chegavam à indústria em caminhões frigoríficos ou em 
caminhonetes cobertas com lonas, dentro de isopores com gelo para a manutenção da 
temperatura. As principais espécies de lagosta beneficiadas na INTERFRIOS foram às das 
espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e P. laevicauda (lagosta verde). Todo o processo 
de beneficiamento de caudas de lagostas seguiu uma sequência especifica para este crustáceo 
de elevado valor comercial. A orientação técnica deste Estágio Supervisionado foi realizada 
pelo Engenheiro de Pesca José Teixeira de Abreu Neto, entre julho de 2005 e dezembro de 
2007. 

Palavras-chave: Beneficiamento de caudas de lagosta. INTERRHOS. Panulirus. 



11  

ACOMPANHAMENTO DO BENEFICIAMENTO DE CAUDAS DE LAGOSTAS NA 

INDÚSTRIA INTERFRIOS — INTERCÂMBIO DE FRIOS S/A, EM FORTALEZA, 

CEARÁ 

FELIPE LIMA COSTA 

1 INTRODUÇÃO 

As principais lagostas que ocorrem na costa brasileira, e que são comercializadas 

para o mercado externo, são caracterizadas por possuírem antenas muito longas no segundo 

par de patas e urópodes em forma de leque. Elas pertencem ao filo Arthropoda, subfilo 

Crustacea, classe Malacostraca, ordem Decapoda, infraordem Palinura, família Palinuridae, 

gênero Panilurus e espécies Panulirus argus, conhecida como lagosta vermelha, 

P. laevicauda, como verde e P. echinatus, como pintada (STORER; USINGER, 2002). 

De acordo com o IBAMA (2008), as lagostas capturadas no Brasil são 

predominantemente das duas primeiras espécies, enquanto a última tem apenas uma 

participação modesta no volume de captura desse crustáceo. Segundo a FAO (2008), as 

lagostas são um dos principais recursos pesqueiros do mundo, possuindo elevado valor 

comercial. 

A pesca é uma das atividades extrativistas mais antigas, porém tanto tempo de 

prática ainda não foi suficiente para evitar que ela seja realizada de forma predatória, 

tornando-se um grande desafio para cientistas e pescadores, que buscam evitar um colapso 

nos estoques pesqueiros. 

Ao longo dos anos tem-se observado uma diminuição na captura da lagosta. 

Apesar da crise vivenciada no setor lagosteiro, o Ceará continua sendo o maior produtor e 

exportador de lagosta do Brasil, respondendo por 65% das capturas brasileiras e tendo 

alcançando no ano de 2005 cerca de 2.970 toneladas, das quais 17,5 toneladas oriundas da 

pesca industrial e 2.952 toneladas, da pesca artesanal (IBAMA, 2008). 

Para conseguir manter bons  indices  de produção uma das alternativas utilizadas 

foi o deslocamento das embarcações lagosteiras para  Areas  de pesca mais distantes, o que 

implicou em um considerável aumento nos custos operacionais (CASTRO E SILVA; 
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CAVALCANTE, 1994). 0 resultado desta e de outras medidas foi uma diminuição nos 

investimentos, chegando a uma situação em que a pesca industrial quase não existe, 

prevalecendo as embarcações artesanais. 

As embarcações artesanais não dispõem de equipamentos para o congelamento 

imediato da matéria-prima. Assim, as lagostas capturadas são descabeçadas e lavadas com 

Agua do mar para, em seguida, passarem por um tratamento com metabissulfito de sódio. A 

concentração da solução e o tempo de imersão devem ser observados, tendo em vista que 

existe um limite máximo permitido de dióxido de enxofre (SO2) residual, estabelecido pela 

Circular 2031/76, de 22 de setembro de 1976, do Serviço de Inspeção Federal do Ministério 

da Agricultura (BRASIL, 1976), fixado em 100 ppm ou 100 mg SO2  kg-1. 

Após esse tratamento, as caudas de lagostas eram acondicionadas nas urnas da 

embarcação, cobertas com gelo fmo do tipo escama, mantendo-se a temperatura entre 0°C e 

5°C no interior do músculo do pescado. De acordo com Munuera et  al.  (2004), nestas 

condições, antes de ser transportado para o entreposto de pescado, ele fica conservado por até 

10 dias. 

Devido às exigências do mercado importador as indústrias beneficiadoras de 

pescado estão adaptadas a um processamento que obedece as normas do sistema de Análise 

dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), com o objetivo de produzir alimentos 

inócuos e com integridade fisica, atendendo à satisfação do mercado consumidor. 

A implantação do APPCC é obrigatória nos países que exportam para os Estados 

Unidos e para a União Europeia. No que diz respeito ao acompanhamento das normas, várias 

agências de inspeção de alimentos e vigilância sanitária têm competência para tal, como por 

exemplo: a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e os serviços de inspeção 

municipal, estadual e Federal, dentre outras (KUBITZA;  ONO,  2005). 

Este Estágio Supervisionado, realizado no período de julho de 2005 a dezembro 

de 2007, teve como objetivo acompanhar e descrever todas as etapas de beneficiamento de 

caudas de lagostas congeladas na indústria INTERFRIOS — Intercâmbio de Frios S/A, em 

Fortaleza, Ceará, considerando sua grande importância na pauta de exportações cearenses. 



P- -  

j —14511.111111111111 

13 

2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTAGIO 

Este Estágio Supervisionado foi realizado na indústria de beneficiamento 

INTERFRIOS — Intercâmbio de Frios S/A (Figura 1), localizada na Rua Vicente de Castro n9-

5000 no bairro do Mucuripe no município de Fortaleza- Ceará, no período de julho de 2005 a 

dezembro de 2007. 

Figura 1 — Vista parcial da indústria de beneficiamento de pescado INTERFRIOS - Intercâmbio de Frios S/A em 
Fortaleza, Ceará. 

0 inicio das atividades da INTERFRIOS foi no ano de 1985, sendo uma das mais 

antigas e tradicionais ainda em operação em Fortaleza. Possui uma planta projetada para o 

beneficiamento de lagosta, peixes, camarões  etc.  Com  capacidade diária de cerca de 30 

toneladas. 

A INTERFRIOS possui registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), estando classificada na categoria de entreposto de pescado através 

do Serviço de Inspeção Federal (SIF) com o n 2370. 

Os produtos beneficiados na INTERFRIOS são exportados para a Europa, Estados 

Unidos e Japão, sendo também destinados ao mercado nacional. A indústria adota 

rigorosamente as boas práticas de fabricação (BPF) e os procedimentos padrão de higiene 

operacional (PPHO), tendo aprovado seu sistema de qualidade com base no APPCC, com o 

objetivo de manter o padrão de qualidade dos produtos industrializados (INTERFRIOS, 

2005). 
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Com a adoção dos sistemas de qualidade, os padrões sanitários são observados 

desde a captura até a mesa do consumidor, passando pela rotulagem e embalagem. Dessa 

maneira, é possível, sempre que necessário, rastrear a origem do produto (MAPA, 2008). 

A INTERFRIOS possuía um pátio para entrada e saída de caminhões 

transportadores de pescado, plataforma de recepção de matéria-prima, laboratório de análises 

fisico-quimicas, fábrica de gelo, sala de higienização, câmara de espera, saldo de 

beneficiamento, sala de embalagem, túneis de congelamento, câmara de estocagem, refeitório, 

estação de tratamento de água, banheiros e vestiários, lavanderia, almoxarifado e escritório 

administrativo. Cada um desses espaços será descrito a seguir. 

2.1 Plataforma de recepção 

A plataforma de recepção consistia no local onde a lagosta era recebida para ser 

encaminhada ao beneficiamento. Esta  Area  possuía uma mesa de aço inoxidável com 1,5 m de 

comprimento, dotada de chuveiros para a lavagem das caudas de lagostas, caneletas onde 

escorria a água. 

Nesse local, as caudas de lagostas lavadas eram colocadas em monoblocos 

plásticos e pesadas em uma balança digital. Depois da pesagem, os monoblocos eram 

transportados para o saldo de beneficiamento. 

2.2 Laboratório de análises físico-químicas 

No laboratório de análises eram realizados testes fisico-quimicos previstos para o 

controle de qualidade, como por exemplo, os testes de  Monier-Williams  e iodométrico, ambos 

utilizados para quantificar o teor residual de di6xido de enxofre resultante da aplicação de 

metabissulfito de sódio nas caudas das lagostas. 

2.3 Fábrica de gelo 
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A INIERFRIOS possui sua própria fábrica de gelo, localizada ao lado da plataforma 

de recepção e bem próximo ao salão de beneficiamento, em local estratégico, para que o gelo 

em escama caísse por gravidade (Figura 2). 

Figura 2 —  Saida  do gelo, proveniente da fabrica de gelo, localizada na INTERFRIOS - Intercâmbio de Frio S/A 
em Fortaleza, Ceara. 

Normalmente, o gelo do tipo escama é utilizado por apresentar maior superficie de 

contato com o pescado, proporcionando uma melhor conservação do produto, além de ter um 

custo relativamente baixo e ser menos manipulado que aquele em barras. Os equipamentos 

desta fábrica foram desenvolvidos para a produção diária de 15 toneladas. 

2.4 Sala de higienizaeão 

Para adentrar no saldo de beneficiamento, todas as pessoas tinham 

obrigatoriamente que passar pela sala de higieniza0o, equipada com torneiras acionadas por 

pedais para a lavagem de botas (Figura 3). Após essa limpeza, elas ainda passavam por um 

pedilúvio, pequeno tanque de alvenaria revestido de azulejo contendo Agua hiperclorada a 200 

ppm, para a desinfecção das botas, antes de entrarem no salão de beneficiamento (Figura 4). 

Para a lavagem e a higienização das mãos, além de água, eram utilizados 

detergente neutro e solução antisséptica a base de iodo. 



Figura 3 — Lavatório para a operação de limpeza das botas antes de adentrar no saldo de beneficiamento da 
INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 

Figura 4 — Pedilfivio para lavagem das botas, com Agua hiperclorada a 200 ppm, localizado na entrada do salão 
de beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceara. 

2.5 Camara de  espera 

Na câmara de espera, localizada bem na frente da plataforma de recepção, 

ficavam armazenadas as caudas de lagostas que aguardavam o beneficiamento (Figura 5). Lá 

a temperatura era mantida entre 0°C e 5°C. 

16  
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Os monoblocos com as caudas de lagostas eram colocados uns sobre os outros e, 

para evitar o contato direto com o piso, eles eram colocados sobre estrados de plástico. Estes, 

por sua vez, eram frequentemente retirados e submetidos A. lavagem e desinfecção, mantendo 

assim a higienização da câmara. 

Figura 5 —  Camara  de espera, onde os produtos permaneciam antes de entrarem no salao de beneficiamento da 
INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 

2.6 Salão de beneficiamento 

A 1NTERFRIOS possuía dois salões de beneficiamento, cuja temperatura era 

mantida em 18°C. Esses salões tinham todos os equipamentos e materiais necessários ao 

processamento das caudas de lagostas, como: esteira semiautomática, pias dotadas de 

torneiras em forma de bico para a lavagem das caudas após a remoção do intestino, tesouras 

de aço inoxidável usadas na finalização do toalete, mesa de classificação e pesagem, balanças 

eletrônicas devidamente aferidas, tanques com capacidade para 200 litros da solução de 

tripolifosfato de sódio, bandejas e carrinhos de metal para o transporte delas até o túnel de 

congelamento, gelo e sacos plásticos para embalagem individual das caudas. 

2.7 Túneis de congelamento 

A IN 1 ERFRIOS possuía quatro túneis de congelamento com sistema ar forçado 

para congelamento rápido, trabalhando em uma faixa efetiva de temperatura de —25°C a 
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—30°C. Os túneis possuíam termômetros para aferição e monitoramento da temperatura. 

Nesses túneis, os produtos beneficiados eram dispostos de forma a permitirem que o primeiro 

produto que entrava era o primeiro que saia, respeitando o conceito do sistema  PEPS.  

2.8 Sala de embalagem primária e secundária 

Nesta sala as caudas de lagostas congeladas individualmente em filmes plásticos 

eram  colocadas em caixas de papelão revestidas com plástico, as quais, por sua vez, eram 

acomodadas em embalagens maiores também de papelão. Além das caixas usadas como 

embalagem primária e secundária, nessa sala também permaneciam as máquinas seladoras. 

É importante salientar que existia uma porta ligando o túnel de congelamento A. 

sala embalagem, para facilitar o fluxo dos produtos, também regida pelo sistema  PEPS  

2.9 Câmara de estocagem 

A INTERFRIOS possuía cinco câmaras de estocagem, todas com estrados de 

plástico, para evitar o contato direto dos monoblocos com o piso. A temperatura dessas 

câmaras, registradas por termômetros monitorados por um funcionário, era mantida em uma 

faixa de —25°C a —30°C. Cada câmara tinha uma capacidade de armazenamento de cerca de 

40 toneladas. 

2.10 Refeitório 

A INTERFRIOS possuía uma cozinha, onde três refeições diárias eram 

preparadas e servidas no refeitório, equipado com nove mesas grandes com bancos acoplados, 

permitindo a permanência dos funcionários no local do trabalho. 

Esta área era protegida por telas, nas portas e janelas, para evitar a entrada de 

roedores e/ou outras pragas. 



2.11 Estação de tratamento de Agua 

Toda a água que era usada no beneficiamento, passava pela estação de tratamento, 

onde era submetida a um processo de hipercloração até 5 ppm de cloro residual. 0 controle do 

teor de cloro era feito automaticamente por um dosador que avisava através de um sinal 

sonoro os níveis de cloro. 

2.12 Banheiros, Vestiários e Lavanderia 

A INTERFRIOS possuía dois banheiros e dois vestiários, um masculino e outro 

feminino, equipados com chuveiros e armários exclusivos para os uniformes de trabalho. 

Essas instalações estavam localizadas na parte de circulação externa da indústria. 

A lavanderia, também situada na parte externa da indústria, contava com 

funcionárias responsáveis pela lavagem e desinfecção dos uniformes usados pelos operários. 

2.13 Almoxarifado 

O almoxarifado da INTERFRIOS estava situado ao lado da lavanderia e  id  eram 

guardados os materiais de uso diário, com espaço reservado para produtos como detergentes e 

sanificantes. 

2.14 Escritório administrativo 

O escritório administrativo da INTERFRIOS estava localizado ao lado do 

almoxarifado. Neste local funcionava todo o setor burocrático da empresa e era onde o 

Engenheiro de Pesca, Gerente de Produção, tinha sua sala. 
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3 ETAPAS DO BENEFICIAMENTO DAS CAUDAS DE LAGOSTAS NA INDÚSTRIA 

As principais espécies de lagostas processadas na INTERFRIOS eram  Panulirus 

argus (lagosta vermelha) e P. laevicauda (lagosta verde), sendo também processadas, em 

pequenas quantidades caudas da espécie P. echinatus (Figura 6). 

Figura 6 — Caudas de lagostas congeladas, da esquerda para a direita as espécies Panilurus argus, P. laevicauda 

e P. echinatus, processadas na INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 

Após a chegada na INTERFRIOS as caudas de lagostas eram submetidas a várias 

etapas de beneficiamento, que seguiram o fluxograma operacional formulado para o 

beneficiamento de caudas de lagostas congeladas (Figura 7). 



RECEBIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA (PCC1) 

REMOÇÃO DO INTESTINO 

INSPEÇÃO FINAL DE LINHA (PCC2) 

TRATAMENTO COM TRIPOLIFOSFATO DE SÓDIO 

CLASSIFICAÇÃO (PCC3) 

PESAGEM (PCC4) 

!PRÉ-EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO EM BANDEJAS 

CONGELAMENTO 

EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDÁRIA  

ÉSTOCAGEMI 

EXPEDIÇÃO 

Figura 7 — Fluxograma de beneficiamento de caudas de lagostas congeladas na INTERFRIOS - Intercâmbio de 
Frio S/A em Fortaleza, Ceara. 

3.1 Recebimento da matéria-prima 

Ao chegar A. indústria, as caudas de lagostas eram recebidas por funcionários 

treinados. Elas eram colocadas em uma mesa de aço inoxidável provida de chuveiros, para 

que fossem lavadas com água hiperclorada a 5 ppm (Figura 8). Logo após essa lavagem era 

feita uma análise quanto A. qualidade do produto recebido, constituindo uma etapa de suma 
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importância para o beneficiamento, sendo considerado o primeiro ponto critico de controle 

(PCC1). 

Figura 8 — Mesa de  ago  inoxidável provida de chuveiros utilizada para o recebimento das caudas de lagostas na 
plataforma de recepção da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceara. 

Os funcionários verificavam o frescor das caudas e a contaminação por óleo 

diesel, através de análises sensoriais. Também observavam possíveis danos fisicos nas caudas, 

como ocorrência de melanose (barriga preta), carapaça flácida e/ou quebrada e procediam A. 

medição do comprimento das caudas com auxilio de paquimetros (Figura 9). As caudas com 

tamanho inferior ao mínimo estabelecido pela Instrução Normativa N2  138, de 6 de dezembro 

de 2006, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(BRASIL, 2006), que é de 13 cm para P. argus (lagosta vermelha) e de 11 cm para a P. 

laevicauda (lagosta verde) não eram aceitas. 

Figura 9 — Medição do comprimento das caudas de lagostas com auxilio de um paquimetro na INTERFRIOS — 
Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 
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Um funcionário ficava com a responsabilidade de registrar os dados na recepção 

como, por exemplo, data de chegada, fornecedor e quantidade recebida. Alguns exemplares 

eram escolhidos aleatoriamente e levados para o laboratório de análises a fim de serem 

submetidos a um exame mais acurado do grau de frescor e do teor de metabissulfito de sódio, 

que não deveria exceder a 100 ppm de SO2  residual, analisado através dos métodos 

iodométrico e  Monier-Williams.  De fato, o teor deveria permanecer entre 80 e 100 ppm, ou 

seja, 80 e 100 mg kg-i. As caudas que apresentassem SO2  residual superior a 100 ppm, 

retornavam para uma lavagem com água e gelo, com o objetivo de reduzir a concentração de 

metabissulfito de sódio. 

As caudas que apresentassem indícios de contaminação por óleo diesel ou graxa, 

melanose ou com tamanho abaixo do permitido pela legislação eram devolvidas ao 

fornecedor. 

Em seguida, as caudas de lagostas consideradas em conformidade eram colocadas 

em monoblocos plásticos, pesadas em balança digital e cobertas com gelo na proporção 2:1 

(lagosta:gelo). Dependendo da quantidade, uma parte era encaminhada para o saldo de 

beneficiamento e a outra levada para a câmara de espera, onde ficavam armazenadas a uma 

temperatura entre 0°C e 5°C, esperando a entrada no salão de beneficiamento. 

3.2 Remoção do intestino 

No saldo de beneficiamento as caudas eram colocadas em bandejas de plástico 

sobre uma esteira. A medida que se deslocavam, funcionárias treinadas retiravam o intestino 

com auxilio de tesoura de aço inoxidável (Figura 10). Para isso, as funcionárias promoviam 

um  corte na regido anal da lagosta com a ponta de uma tesoura de aço inoxidável para retirar 

o intestino. A seguir, era realizada a limpeza do canal entérico com água hiperclorada a 5 

ppm, em uma operação em que o bico injetor da torneira era introduzido no orificio anal e um 

jato de água passava pelo canal para remover quaisquer partes indesejáveis remanescentes. 

Para evitar acúmulo de resíduos, continuamente eles eram  eliminados do saldo de 

beneficiamento. 
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Figura 10 — Retirada do intestino das caudas de lagostas com auxilio de uma tesoura de aço inoxidável no saldo 
de beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 

Logo após esta etapa as caudas eram  submetidas A toalete (Figura 11),buscava-se 

uma melhora na aparência fisica das cauda, retirando os excessos de tecido muscular deixados 

no momento do descabeçamento das lagostas, tornando-as mais atraentes para os 

consumidores. 

No saldo de beneficiamento, todos os funcionários utilizavam tocas, luvas e 

aventais como forma de evitar qualquer contaminação no produto. 

Figura 11 — Toalete das caudas de lagostas com auxilio de uma tesoura de aço inoxidável no saldo de 
beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 



25 

3.3 Inspeção final de linha 

As caudas eram colocadas em esteiras semiautomáticas e um funcionário 

qualificado fazia uma reavaliação dos aspectos sensoriais e fisicos (Figura 12). Novamente, 

elas eram analisadas quanto ao odor, carapaça quebrada, melanose e cheiro de óleo diesel. 

Figura 12 — Inspeção final para verificar possíveis alterações nas caudas de lagostas, realizada no saldo de 
beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceara.. 

Neste momento, o funcionário também verificava a temperatura interna do 

músculo com o auxilio de um termômetro do tipo "espeto" introduzido no interior da cauda. 

Para evitar o aumento inadequado da temperatura do produto logo após a inspeção, as caudas 

eram acondicionadas em monoblocos vazados e submergidos em tanques contendo água e 

gelo, na proporção 2:1. 

Esta etapa era considerada um ponto critico de controle (PCC2), devido aos 

perigos biológicos como multiplicação microbiana e contaminação causada pela falta de boas 

práticas de manipulação e higiene, desatenção na manutenção da temperatura adequada no 

beneficiamento. As medidas preventivas do PCC2 eram as boas práticas de manipulação e 

higiene, avaliação sensorial feita corretamente e em tempo adequakio_d&maLização de& etajias-_ 

de beneficiamento. 
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3.4 Tratamento com tripolifosfato de sódio 

Uma solução de tripolifosfato de sódio na concentração de 4% era preparada e 

armazenada em tanque de 200 litros com temperatura na faixa de 5°C. 0 tratamento era 

realizado pela imersão das caudas de lagostas por um tempo máximo de 5 min (Figura 13). 0 

objetivo principal adicionar fosfato em pescado é aumentar a capacidade de retenção de água 

para diminuir a perda de nutrientes hidrossolitveis durante o descongelamento, além de 

melhorar a textura, o sabor e o aroma após o cozimento, devido A. menor perda de sucos e 

sabores originais do pescado (FUNÇÃO, 2010). 

Figura 13 — Imersão das caudas de lagostas em solução aquosa de tripolifosfato de sódio a 4%, contendo gelo, no 
saldo de beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceara. 

3.5 Classificação 

Nesta etapa, as caudas eram colocadas em uma mesa de aço inoxidável, onde 

funcionários treinados executavam a operação de classificação por tipo, que era baseada no 

peso das caudas, medido em uma balança aferida (Figura 14). 0 peso era indicado em onças  

(oz),  que é uma unidade de medida inglesa de massa. A classificação das caudas de lagosta 

variava de 3 a 20  oz,  com cuidado especial de evitar a utilização de caudas de lagosta em 

desacordo com legislação (BRASIL, 2006). 
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Esta etapa era considerada um ponto critico de controle (PCC3), devido a 

possibilidade de haver erros na classificação, cujo resultado seria uma falta de uniformidade 

no lote, ocasionando fraude econômica ao consumidor (Anexo 1). 

Figura 14 — Classificação das caudas de lagosta por peso no saldo de beneficiamento da INTERFRIOS — 
Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceara. 

3.6 Pesagem 

Depois da classificação por peso e tamanho individuais, as caudas de lagostas, 

contidas em uma mesma bandeja eram contadas e pesadas por um funcionário qualificado. A 

classificação seguia a orientação da Tabela 1, com discriminação dos tipos variando de 3 a 20. 

0 peso das caudas era expresso em onça  (oz),  sendo 1  oz  = 28,34 g e 1 libra (lb) = 454 g. 

Cada embalagem primaria totalizava 10 lb de caudas de lagostas, ou seja, 4.540 g. 

A pesagem também era considerada um ponto critico de controle (PCC4) em 

virtude da possibilidade de ocorrer fraude econômica, ou seja, quando o peso real for menor 

que o indicado na embalagem, causando prejuízo ao consumidor (Anexo 1). 



Tabela 1 — Tipos de caudas de lagostas congeladas classificadas quanto ao peso. 

Tipo 
Peso de cada cauda  

(oz)  
Número de caudas por 
embalagem de 10 libras 

   

3 2,5 — 3,5 46 — 53 
4 3,5 — 4,5 36 — 45 
5 4,5 — 5,5 29 = 35 
6 5,5 — 6,5 26 — 28 
7 6,5 — 7,5 22 — 25 
8 7,5 — 8,5 20 — 21 
9 8,5 — 9,5 19 — 18 

10 — 12 9,5 — 11,5 15 — 16 
12 — 14 11,5 — 14,5 11 — 13 
14 — 16 14,5 — 16,5 09 — 08 
16 = 20 16,5 = 20,5 08 = 07 

20 20,5 06 — 07 
1 oz = 28,34 g e 1 lb = 454 g 

3.7 Pré-embalagem e Acondicionamento em bandejas 

As caudas congeladas eram  embaladas individualmente em sacos de polietileno de 

baixa densidade. Após a pré-embalagem, eram arrumadas em bandejas de alumínio (Figura 

15), colocadas em um carrinho de aço inoxidável, com espaço para acomodar até no máximo 

13 bandejas, e transportadas para o túnel de congelamento. Essas bandejas eram organizadas 

de modo que cada uma correspondesse a uma embalagem de 10 lb. Os carrinhos eram 

numerados e tinham informações como número de bandejas, lote, data e empresa compradora. 

Figura 15 — Acondicionamento das caudas de lagostas em bandejas de aço inoxidável no saldo de 
beneficiamento da INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 
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3.8 Congelamento 

No túnel de congelamento (Figura 16), as caudas de lagostas eram submetidas a 

temperaturas de —25°C a —30°C, por 8 a 10 h, passando por um congelamento rápido, que 

consistia na redução da temperatura de —2°C para —5°C no centro térmico do produto no 

máximo em 2 h. Este procedimento protege o pescado mais rapidamente contra alterações 

microbiológicas e enzimáticas e previne o gotejamento no descongelamento, aumentando a 

vida de prateleira do produto. A temperatura final no centro térmico do produto chegava a 

—18°C. 

Figura 16 — Acondicionamento das caudas de lagostas no túnel de congelamento na INTERFRIOS — Intercâmbio 
de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 

A temperatura dos timeis era controlada e frequentemente verificada por um 

funcionário treinado utilizando um termógrafo, que registrava a temperatura diária através de 

um gráfico. (Figura 17). 

Figura 17 — Termógrafo para monitoramento da temperatura do túnel de congelamento da INTERFRIOS — 
Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 
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3.9 Embalagem primaria e secundária 

As caudas pré-embaladas e congeladas eram colocadas em caixas de papelão 

multipacks com capacidade para 10 lb, chamadas de embalagem primária e estas, por sua vez, 

eram colocadas em uma embalagem maior de papelão corrugado, chamada de embalagem 

secundária ou  "master-box",  com capacidade para 40 lb. Na indústria este processo era 

chamado de "masterização" (Figura 18). 

Figura 18 — Sala de embalagem (primária e secundária) dos produtos elaborados na INTERFRIOS — Intercâmbio 
de Frio S/A em Fortaleza, Ceará 

Por ocasião da embalagem secundaria, era feita a conferência dos lotes de caudas 

através de papeletas ou marcações nas caixas, com identificação da data do processamento, 

peso, quantidade de caudas, lote, prazo de validade, tipo, declaração impressa do uso de 

metabissulfito de sódio e tripolifosfato de sódio e outras informações aprovadas para 

divulgação no processo de rotulagem. 

3.10. Estocagem 

0 produto final embalado era transferido para a câmara de estocagem (Figura 19), 

onde a temperatura permanecia entre —20°C e —25°C, controlada por um termorregistrador. As 

caudas ficavam na câmara de estocagem até sua comercialização, respeitando as boas praticas 

armazenamento e o sistema  PEPS  — primeiro que entra, primeiro que sai. 



Figura 19 —  Camara  de estocagem para armazenar as embalagens na INTERFRIOS — Intercâmbio de Frio S/A 
em Fortaleza, Ceará. 

3.11. Expedição 

Os produtos embalados e identificados nas embalagens secundárias eram 

comercializados para o mercado nacional e internacional. Eles saiam da ENTERF'RIOS em 

caminhões frigoríficos (Figura 20), cuja temperatura interna era mantida na faixa de —18°C. 

Figura 20 — Expedição das caudas de lagostas com a utilização de um caminhão frigorifico na INTERFRIOS — 
Intercâmbio de Frio S/A em Fortaleza, Ceará. 
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Antes de deixar a INTERFRIOS, os caminhões passavam por uma inspeção 

quanto à higienização. A capacidade de manutenção da temperatura no interior da câmara 

frigorifica dos caminhões também era checada para garantir o transporte dos produtos de 

forma adequada. A inspeção era realizada por um agente de inspeção federal que lacrava o 

caminhão transportador para seguir até seu destino final. 

Os principais compradores eram os Estados Unidos, França, Espanha e Japão e o 

produto era exportado através dos portos do Mucuripe, em Fortaleza e Pecém, em São 

Gonçalo do Amarante. 
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4 HIGIENIZACÃO  

Na INTERFRIOS, existia uma grande preocupação quanto à higiene dos 

materiais, equipamentos, ambiente e pessoal envolvidos no beneficiamento das caudas de 

lagostas. 

No processo de beneficiamento, o controle sanitário ocorria desde a entrada do 

das caudas na plataforma de recepção até sua saída na etapa de expedição. 

No beneficiamento de caudas de lagostas, observavam-se os PPHO 

(procedimentos padrão de higiene operacional) e as BPF (boas práticas de fabricação), que 

consistiam nos requisitos para o bom funcionamento do sistema APPCC (Análise de Perigo e 

Pontos Críticos de Controle), implantado na INTERFRIOS desde 2005. 

4.1 Higienizavao de materiais, equipamentos e ambiente de trabalho 

Todo o material utilizado na indústria de beneficiamento era lavado e sanificado 

antes das operações iniciais de trabalho ou pelo menos a cada 4 h de turno trabalhado. Os 

utensflios eram colocados durante 20 a 30 min em uma solução de cloro de 200 ppm, para sua 

sanificação, seguida de imersão em uma nova solução com concentração de 50 ppm, até o 

momento do uso. 0 material de aço inoxidável (tesouras, facas  etc)  era colocado em água 

fervente antes de ser utilizado. 

O saldo de beneficiamento, incluindo paredes, pisos, mesas e pias, era limpo, 

lavado com água e detergente, com alto poder de limpeza e, em seguida, enxaguado com 

bastante água ao final de cada expediente de trabalho e no inicio das operações de 

beneficiamento. A plataforma de recepção também era lavada no inicio e ao final do turno de 

trabalho. 

As batas e aventais eram de cor branca e as luvas e botas, impermeáveis. Os 

funcionários utilizavam gorros e protetores de cabelo. Todo o fardamento usado pelos 

funcionários da linha de produção assim como as luvas, aventais e botas eram mantidos em 

perfeitas condições de higiene. 
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4.2 Higienizacao dos funcionários 

Quanto à higiene pessoal e operacional, os funcionários seguiam as normas BPF 

(boas praticas de fabricação), assegurando assim qualidade e sanidade ao produto beneficiado. 

Os operários eram submetidos a exames médicos admissionais, periódicos e 

demissionais, obedecendo às normas reguladoras da Secretaria de Segurança e Saúde do 

Trabalho. Qualquer operário que apresentasse alguma enfermidade e/ou ferimentos que 

pudessem contaminar o pescado era afastado da linha de produção, voltando ao seu posto de 

trabalho s6 após autorização médica. 

Hábitos comportamentais dos funcionários como: comer, beber, fumar, mascar 

goma ou espirrar sobre o alimento eram evitados, pois poderiam comprometer a qualidade 

final do produto. 

Antes de entrarem no saldo de beneficiamento todos passavam por uma sala de 

higienização onde se fazia a assepsia de botas e mãos. As botas eram lavadas com detergente 

usando escova de náilon para remover qualquer resíduo. A torneira era acionada por pedal  e 

depois da lavagem, as botas eram sanificadas com água clorada. Posteriormente, as mãos 

eram lavadas em pias com torneiras acionadas por pedal usando detergente neutro. Por fim, 

antes da entrada no saldo de beneficiamento, todos passavam por um pedilúvio para a 

desinfecção final das botas. 

As roupas e todo o material pessoal dos funcionários eram colocados em armários 

telados, instalados nos vestiários e separados do uniforme de trabalho. Os funcionários não 

podiam sair para o exterior da indústria com as vestimentas de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Supervisionado realizado em uma indústria de beneficiamento tem 

grande importância para a formação do profissional de Engenharia de Pesca, pois com o 

Estagio é possível adquirir uma experiência prática quanto aos procedimentos corretos 

utilizados no beneficiamento de caudas de lagostas congeladas. 

Vale ressaltar a atenção e o empenho dos funcionários da INTERFRIOS que 

sempre estiveram A. disposição para esclarecer qualquer dúvida quanto aos procedimentos 

implantados no beneficiamento e também quanto à conduta profissional da empresa que segue 

todos os padrões exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) e exigências internacionais para garantir um produto de alta qualidade. 

Deveria haver um maior controle em relação à entrada dos fornecedores de caudas 

de lagosta na plataforma de recepção. 
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ANEXO 1 

MONITORAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO E PESAGEM 

Data do processamento:  
Hora do Monitoramento:  
Produto: 

1. Perigos: Classificação incorreta ( ) 
Peso errado ( ) 

2. Limites Críticos: - 10% acima ou abaixo do tipo declarado. 
- 3% acima do peso declarado. 

3. Medidas Preventivas: - Calibração das balanças. 
- Utilizar pessoal capacitado. 

CALIBRAGEM DAS BALANÇAS 
DATA DA CALIBRAGEM 
RESULTADO DA CALIBRAGEM 
MÉTODO DE CALIBRAGEM 
FUNCIONÁRIO 
DATA 

4. Ações corretivas: 
- Repesar os lotes com peso abaixo ( ) 
- Consertar ou trocar as balanças ( ) 
- Reciclar ou substituir operário ( ) 
- Reclassificar caixas incorretas ( ) 

Legenda 
S = Sim 
N = NA° 

Responsável: 

Verificado: 

 

Data: 
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Fonte: INTERFRIOS 
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