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PROCESSO LOGÍSTICO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO NO 

PROJETO TAMBORÁ, EM ALMAS-TO. 
 

 

RESUMO 
  
Atualmente, em decorrência da demanda do consumidor e pelas gritantes inovações tecnológicas, a indústria 

pesqueira tem crescido consideravelmente, principalmente no quesito qualidade. Entretanto, faz - se necessário 

estudo acerca das alterações sofridas pelo peixe após a captura, ocorridas, em especial, pelo manuseio. É sabido 

tratar-se de alimento altamente perecível, que necessita de métodos adequados de 

processamento/industrialização para que chegue ao consumidor final em condições sanitárias aceitáveis. Para 

tanto, a compreensão do processo de industrialização do pescado no Projeto Tamborá (objeto de estudo), 

realizada através de metodologia bibliográfica e entrevistas qualitativas/descritivas, “in loco”; expôs, através de 

dados, gráficos, fluxograma e imagens que a logística utilizada naquele empreendimento, baseada nas etapas de 

beneficiamento do pescado, a um rígido controle de qualidade, desde a povoação dos tanques, passando pelo 

frigorifico em suas diversas etapas, até sua expedição; aliada a um sistema de transporte eficiente,    atende às 

diversas demandas do processo de industrialização do pescado. 

 

Palavras - chave: Processamento. Industrialização. Controle de qualidade. Transporte. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Nos dias atuais, as empresas, seja em qual ramo for, baseiam-se em conceitos 

logísticos para obtenção de resultados eficientes. Planejamento e organização tornaram-se 

imprescindíveis, dado o alto grau de competitividade existente. 

Não obstante a isso, o setor pesqueiro cresce consideravelmente, principalmente na 

modalidade de criação em cativeiro. Alavancado pelo aumento da demanda, empresas têm 

ingressado no mercado com grande frequência.  

No estado do Tocantins, destaca-se o Empreendimento Agroindustrial e Comércio de 

Pescado, denominado Tamborá. Localizado no sudeste do estado do TO, no município de 

Almas, o qual é objeto desse estudo, especificamente no processo de industrialização do 

pescado.  

Essa pesquisa contribuirá como incentivo para aplicabilidade em outros projetos do 

mesmo ramo, bem como aprimorar a logística do Projeto Tamborá, além de incentivar a 

pesquisa no universo acadêmico. 

Os processos logísticos proporcionam melhor desenvolvimento das atividades de 

industrialização, armazenamento, embalagem e transporte; melhorando os serviços aos 

clientes. Reduz custos, cria utilidade de tempo e lugar, estabiliza preços, influencia nas 

decisões sobre canais e também controla os custos com remessas. Diante disso, fica evidente a 

contribuição da logística no processo de industrialização do pescado no Projeto de 

Piscicultura Tamborá. 

O objetivo geral é observar e compreender o processo de industrialização do pescado, 

mostrando sua importância nas atividades da cadeia de produção logística. Estende-se 

também aos objetivos específicos em conhecer como ocorrem os processos de 

industrialização logístico da empresa.  

Compreender esse projeto como viabilidade econômica da piscicultura na região e 

apresentar a logística nesse contexto de industrialização do pescado como meio de 

minimização de custos e diferencial. 

Para a realização deste estudo, foram feitas pesquisas bibliográfica e 

qualitativa/descritiva, ouvindo colaboradores de diversos setores, com intuito de compreender 

todo o processo. 

Nos últimos anos, no Brasil, tem- se observado um aumento da piscicultura (criação 

de peixes, em água doce e marinha) e aquicultura (técnicas de cultivo e reprodução de peixes, 
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algas, crustáceos e moluscos), em função de vários fatores inerentes a cadeia de produção, 

preservação e consciência. 

A Região Amazônica (da qual o Tocantins faz parte) possui a maior bacia fluvial do 

mundo e é detentora de uma das maiores ictiofaunas do planeta. Entretanto, as mudanças 

ocorridas nos últimos anos relacionadas à pesca predatória, influenciaram na escassez dos 

peixes nos principais rios da região, tendo como consequência uma redução considerável do 

produto no mercado. 

Para fins comerciais, por se tratar de exploração bastante artesanal, ficando a cargo dos 

ribeirinhos e pequenos pescadores amadores a maior responsabilidade de abastecimento do 

mercado, estes não conseguem atender a demanda no que se refere a quantidade e qualidade 

do produto, devido a falta de estrutura e  diminuição das espécies nativas do ecossistema 

aquáticos. 

O estado do Tocantins possui privilégios ambientais de ordem geográfica e climática. 

Com grande quantidade de rios, riachos e igarapés e média de 10 horas de luminosidade por 

dia, faz com que a região possua grande potencial, ainda pouco explorado, no ramo da 

piscicultura. 

Visando atender essa demanda, o projeto Tamborá (Agroindústria e Comércio de 

Pescado LTDA), implantado a 20 anos, na cidade de Almas- TO, por ser localizado em 

posição geográfica privilegiada ( Sendo os tanques  abastecidos somente com águas pluviais), 

possui características que apresentam potencial para a criação do pescado em cativeiro a ser 

explorado de forma econômica, social e ambiental. 

A cadeia de produção se baseia em modernas técnicas de manejo, espécies melhoradas 

geneticamente e adaptadas às condições climáticas da região; uso de equipamentos e 

aparelhamentos tecnológicos adequados e sofisticados, além de colaboradores capacitados. 

 

2 LOGÍSTICA 

Ao longo da história, a logística vem sendo utilizada de forma bem ampla, desde 

aquela utilizada nos aparatos bélicos em atividades militares, até as viagens espaciais da 

atualidade. É sabido, que desde os primórdios a humanidade começou a efetuar trocas, 

estocar, armazenar e transportar produtos. 

Desde que o homem diminuiu a atividade econômica extrativista e deu inicio ás 

atividades produtivas organizadas, com produção especializada e troca dos excedentes com 
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outros produtores, surgiram três das mais importantes funções logísticas: estoque, 

armazenagem e transporte. 

No Brasil, a logística aflorou na de década de 1980, com o advento dos processos do 

agroindustrialização e suas ferramentas. Pode-se dizer que, o país  está mais  bem servido de 

tecnologias do ramo logístico em algumas áreas do que em outras.(Industrial e  Agronegócio). 

(FLEURY, 2007, p A8), esclarece que “o mundo presenciou uma revolução nos 

conceitos, práticas e tecnologias logísticas, que contribuem decisivamente para o acelerado 

avanço das organizações mundiais”).  

2.1 A logística como vantagem competitiva 

Como ferramenta fundamental, na logística aponta-se os processos de planejar, 

controlar e armazenar todo o fluxo de matéria prima e produtos acabados, com intuito de 

proporcionar ganhos reais para a empresa e qualificar o serviço ao cliente.  

Afirma (BALLOU, 1993): “Logística é o sistema de planejamento, implementação e 

controle, eficiente e eficaz, do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações 

relacionadas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender as 

exigências do cliente.”. 

Algumas organizações possuem vantagens sobre outras, e assim vencem concorrentes 

oferecendo melhor seus produtos, suprindo necessidades de grande parte da população. Essas 

organizações são bem lembradas na pelo consumidor. 

Segundo (PORTER, 2006), a vantagem competitiva é o “valor que uma empresa 

consegue criar para seus compradores o qual ultrapassa o custo de fabricação da empresa”.  

 . Conceitos apresentados por (NOVAIS, 2007) que amplia ainda mais essa perspectiva 

ao dizer que existem cinco estratégias que as organizações podem utilizar para competir por 

meio da logística: qualidade, velocidade, tempestividade, custo e flexibilidades. 

A fusão de tais estratégias forma os aparatos: produto em conformidade com as 

exigências, rapidez no processo, no prazo legal, característica do que é flexível e a soma dos 

gastos economicamente viáveis.  

 

  3  INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO NO ÂMBITO GERAL 

O Brasil, proporcionalmente, é um dos países com menores índices de consumo de 

pescados no mundo. Entretanto nos dias atuais, a indústria de pesca tem crescido 

significativamente, pois a demanda tem aumentado com o passar dos anos e a inserção de 
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novas tecnologias da comercialização da pesca, vem contribuído para que a perda do pescado 

viesse a diminuir.   

(NAOYO, 1999, p.8), citado por (PEREIRA , 2010)  traça o perfil da cadeia produtiva 

do pescado e seus personagens, bem como suas funções: “A cadeia produtiva do pescado é 

constituída pelos segmentos de suprimento, produção, transformação, distribuição e 

consumo”. 

A cadeia produtiva do pescado é formada pelo segmento que fornece os suprimentos 

necessários para o desenvolvimento da atividade como: embarcações, motores, equipamentos, 

apetrechos de pesca, energia (óleo diesel, elétrica, eólica), gelo, máquinas, alevinos, rações, 

transporte e outros; A seguir tem-se o segmento de produção constituído basicamente pela 

pesca extrativa e a aquicultura; 

 

Pela simplicidade do sistema produtivo do peixe e da alta produtividade por hectare, 

essa produção pode se converter na atividade âncora de agricultores familiares 

isolados ou organizados em torno de associações e cooperativas, bem como de 

empreendedores que façam desta atividade sua principal área de atuação. (POTAL 

VERMELHO, 2014). 

 

A produção do peixe se tornou uma grande fonte de renda para esses agricultores, e 

propicia uma melhor qualidade de alimentação para os consumidores. 

 

O consumo de pescado cresce em todo o mundo e chegou a 10kg/habitante/ano no 

Brasil. A pesca oriunda dos rios não é mais capaz de atender, sozinha, a esse ritmo 

de crescimento da demanda mundial pela proteína que vem das águas. A 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) prevê que 

em 2030, dois terços dos peixes consumidos no mundo virão das criações 

(EMBRAPA, 2014) 

 

 

Ao longo do tempo a atividade pesqueira sempre esteve presente na bacia Araguaia 

Tocantins, e fazia parte deste cenário tantos os indígenas como ribeirinhos que moravam nas 

proximidades as margens desses rios e seus afluentes. 

(RODRIGUES, 2001), afirma que “os primeiros a navegarem em suas águas foram os 

índios, que viviam as margens do rio e tiravam dele parte de sua alimentação, através dos 

peixes”. A indústria do pescado é possuidora de vasta gama de espécies utilizadas para 

processamento e elaboração de produtos comestíveis de diversas espécies de peixes.    

4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

No estado do Tocantins, destaca-se no ramo de industrialização de pescado, o 

Empreendimento Agroindustrial e Comércio de Pescado Tamborá, (Tupi guarani significa 
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“águas represadas”), estando localizado no sudeste do estado, no município de Almas. A 

referida empresa, resultado de muitos anos de reflexões, pesquisas e técnicas desenvolvidas, 

decorrentes, principalmente, do aprendizado e acúmulo de conhecimento do biólogo José 

Eduardo Barbosa dos Santos, sócio fundador do empreendimento. 

Conforme (UNIGEO, 2010), as principais atividades executadas no empreendimento são:  

 

 Cria, recria e engorda de peixes nativos, em lagos formado em vales, com águas 

provenientes das precipitações pluviais, por meios de barragens simples de terras, 

sendo esta a unidade de produção de pescado propriamente dita; 

 Abate beneficiamento, frigorificação e congelamento de pescado, realizados na 

Unidade de Industrialização de Pescado; 

 Produção de ração para animais monogástricos, em especial rações balanceadas para 

peixes diversos. 

 

4.1 Métodos e controle de qualidade realizado pela empresa 

Os métodos de controle e qualidade são utilizados pra melhor eficiência, limpeza, 

desenvolvimento do trabalho e melhor organização do pescado, facilitando a higienização 

para que o produto chegue ao mercado de acordo com os parâmetros de qualidade alimentícia. 

São realizados a partir do cumprimento dos conteúdos programáticos, a saber: 

Programa Pré-Requisito (PPR), Programa de Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle 

(APPCC), Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimentos Padrão de Higiene Operacional 

(PPHO), Plano de Autocontrole (PAC) e Procedimentos Operacionais Padrão (POP). São 

monitorados: a seleção dos fornecedores, controle de potabilidade da água, prevenção de 

contaminação cruzada, higiene dos manipuladores, higiene das superfícies de contatos com os 

produtos, controle integrado de pragas (CIP) e manutenção da instalação. Os controles de: 

qualidade físico- química e microbiológica da água (abastecimento e bruta), gelo, ração, 

pescado, equipamentos, embalagens e manipuladores, são realizados bimestralmente no 

centro de pesquisa em alimentos (CPA) da escola de veterinária da Universidade Federal de 

Goiás (UFG). 

A higiene e sanitização são prerrogativas do serviço de inspeção; assim, o controle 

da qualidade do pescado deve manter as condições higiênicos–sanitárias do 

ambiente e dos equipamentos, estabelecendo os procedimentos de limpeza e 

periodicidade.Com relação ao monitoramento e prevenção do crescimento de micro-

organismos é feito pela aferição diária temperaturas do pescado na recepção (limite 

crítico em torno de 3º C) . ARGENTA (2012) apud OETTERES, (1999). 
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O controle do pescado pós-processamento é realizado a cada hora. Monitora-se o 

binômio tempo/temperatura e a periodicidade de esterilização das facas (água e temperatura 

de 82,2 º C, por no mínimo 30 segundos) utilizadas na evisceração.  

A rotulagem segue os padrões estabelecidos na Instrução Normativa nº 22/2005, do 

MAPA e do Ofício Circular nº 031/09/DIPOA/DAS, que trata dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA.  

As etiquetas, que são autodestrutivas, impressas com resina atóxicas, nelas sendo 

contempladas: espécie, lote, data de fabricação/processamento, tabela nutricional e validade 

(quinze dias).  

4.2 Sistemas logístico/transporte da empresa 

Em um cenário onde o transporte tem sido encarado como algo primordial para o 

sucesso das empresas, o Projeto Tamborá investe num rigoroso controle de qualidade do 

transporte. Realizado desde vistorias das condições higiênicas, que devem estar de acordo 

com as condições sanitárias previstas em lei até a chegada ao destinatário final.  

Todo processo de transporte inicia-se com o embarque do pescado, que se dá em duas 

espécies de caminhões: Isotérmicos: Veículos dotados de carrocerias com baús isotérmicos 

(Tem a ação de manter a temperatura do ambiente de forma controlada). Nesses veículos, o 

pescado é acondicionado em caixas plásticas monobloco, devidamente higienizadas, cobertos 

por gelo em escamas, o que garante a temperatura ideal para o não perecimento da carga, até o 

destinatário final. 

Thermoking: Caminhões frigoríficos (Mantêm temperatura de até -18ºC). Transportam 

pescado, acondicionado em caixas monobloco, devidamente higienizadas, garantindo a 

qualidade e o estado natural dos produtos (Sem auxílio de gelo). 

Toda carga é rastreada, sendo monitorada por intermédio da identificação do lote do 

pescado definido por: data de produção, referenciando aspectos como: produtor, espécies, 

temperatura de transporte do pescado, condições de transporte, condições operacionais 

(Barragem, alevinos, qualidade da água, desinfecção da barragem), destino do pescado, 

condição de chegada (Temperatura, aspecto visual, inviolabilidade da embalagem), todos 

previstos no manual APPCC. 
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4.3 Sistemas de criação da empresa (lagoas) 

Existe o plano de controle ambiental, que contém propostas que visam a prevenção e 

proteção relativas à poluição. 

 

O projeto contempla 50 lagoas, em uma área de 344.39 h, abrange um volume de 

água de 9m3. A construção das lagoas parte do aproveitamento da declividade do 

terreno. Assim, o abastecimento das mesmas ocorre por meio de captação de águas 

fluviais. (UNIGEO, 2010), ou seja, proveniente da água da chuva. As lagoas são 

grandes tanques escavados no solo, tratados por processos naturais, bactérias e 

algas; seres vivos que habitam as lagoas. 

 

 

Após a pesca, é realizada uma reforma (Limpeza nos tanques usando calcário). Todos 

os tanques são limpos, após esvaziamento, que ocorre através de registros localizado no fundo 

dos mesmos. 

5 PEIXE FRESCO E CONGELADO 

O Projeto Tamborá trabalha com pescado fresco e congelado. Entende-se por peixe 

fresco aquele que é submetido a resfriamento, em temperatura que varia de 0°C a 4°C e peixe 

congelado, aquele que submetido a temperatura de congelamento que varia de -18 ºC a - 

25ºC. 

6  ESPÉCIES DE PEIXES 

As espécies de peixe produzidas/cultivadas no projeto, são oriundas de fornecedores 

credenciados, sendo  iniciada com o recebimento  dos alevinos (larvas) que levam, no 

mínimo, um ano para chegar ao ponto de abate. 

O Projeto Tamborá cultiva diferentes espécies de peixes, a saber: 

 Tambaqui (Colossama Macropomum), Matrinxã (Bryncon Cephalus), 

Pintado(Pseudoplatystoma Corruscans), Piau (Leporinus Obtusidens), Surubim ( 

Pseudoplatyatoma Coruscans), Traíra ( Hoplias Malabaricus), Pacú ( Piaractus 

Mesopotamicus), Tambacú (Colossoma macropomu), Caranha( Lutjanus 

Cyanopterus). (UNIGEO, 2010) 

 

O sistema de cultivo da empresa ocorre de duas formas: Monocultivo: consiste na 

criação de uma única espécie num viveiro. Policultivo: envolvem num mesmo viveiro, 

diferentes espécies de hábitos alimentares distintos. 
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6.1 Composição e aspectos nutricionais do pescado  

Nos dias contemporâneos, a alimentação a base de pescados se faz mais presente nas 

mesas dos brasileiros, por conter nutrientes importantes, não encontrados nas carnes 

vermelhas.  

“O pescado é uma fonte protéica importante, tanto quantitativa quanto 

qualitativamente. Considerando uma variação entre as espécies, o teor sobre a composição 

total é alto – entre 15% e 25%. (STANSBY, 2007).” 

Contém ômega3, tipo de gordura que trás benefícios para saúde, de fácil digestão; é o 

que difere da carne vermelha. 

A carne de peixe pode ser incluída na dieta por ser: um alimento com baixo teor de 

gordura (incluindo o colesterol) e alto teor proteico; fonte de componentes 

nutricionais, como as vitaminas e minerais, e de ácidos graxos poli-insaturados. 

(STANSBY, 2007) 

 

Os peixes são compostos basicamente por água, lipídios e proteínas, cujas quantidades 

variam entre as espécies. A fração lipídica é a que mais oscila ao longo do ciclo de vida em 

uma mesma espécie, chegando aos valores mínimos durante o período de ovulação. 

Eles são também, em geral, uma boa fonte de vitaminas do complexo B, cujo conteúdo 

é comparável ao encontrado em carnes de mamíferos, e também de vitaminas A e D. No 

entanto, alguns peixes de água doce, como as carpas, possuem baixa concentração de tiamina 

(vitamina B1). 

 

Tabela 01 - Informação nutricional da espécie, peixe Tambaqui: 

 

Descrição Quantidade por porção  % VD( * ) 

Valor calórico  116 Kcal 5,80% 

Carboidrato 0 g 0% 

Proteínas  16 g  21% 

Goduras totais 6,0 g 10% 

Gorduras saturadas  2,0 g 8% 

Gorduras trans 0 g "VD não estabelecido 

Fibra alimentar 0 g 0% 

Ferro  0,4 mg % 

Cálcio  11 mg 1% 

Sódio 49 mg 2% 
Fonte: Oliveira (2014) 
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6.2 Despesca 

A despesca é o processo de extração dos peixes dos tanques. Executado por, em 

média, 40 homens, ocorre em dias alternados.  Utiliza-se rede de arrastão, que apresenta 

malha diferenciada para determinado tamanho de peixe.  A rede de arrastão é trazida a 

margem do lago podendo conter até 3 toneladas de pescado. Ocorre a seleção de retirada dos 

peixes, de acordo com as espécies e tamanho para o abate. Logo após, esse pescado é inserido 

imediatamente nos caminhões isotérmicos, direcionado ao frigorifico dando início ao 

processo de industrialização.   

6.3 Povoamento dos lagos 

O povoamento é uma atividade periódica, feita de forma gradativa, na qual os peixes 

são classificados, selecionados e recebem alimentação diferenciada por tamanho e espécie. Os 

reservatórios são distintos, de acordo com espécie, no que se refere a profundidade e extensão.   

  No setor de alevinos, esses tanques precisam ser povoados periodicamente para 

garantir a grande produção de peixes. Os alevinos levam no mínimo um ano para chegar ao 

ponto de abate. A perda com os predadores naturais chega até 10% e a produtividade atinge 

1,5 Kg por metro quadrado. 

7 PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO  

O processo de beneficiamento inicia-se: Logo após a despesca (Pescado de origem do 

Tamborá) e na identificação do fornecedor (Pescado de origem externa). 

Ao chegar ao entreposto na recepção, no pescado, independentemente da origem, 

avalia-se a integridade física e avaliação sensorial, por intermédio de escalas de pontos 

(descrita no manual de APPCC e PAC de acordo com requisitos da Portaria nº185, de 13 de 

maio de 1997). Avalia-se, principalmente, o estado de frescor e a integridade física dos 

pescados de origem externa, considerando a distância e quantidade de gelo utilizada durante 

transporte até a plataforma de recepção.   

Este regulamento fixa as condições mínimas exigíveis para a elaboração e embalagem 

do produto denominado Peixe Fresco (Inteiro e eviscerado), destinado ao comércio nacional 

ou internacional e aplica-se a todas as espécies de peixe destinadas ao consumo humano. 

Os pescados pré-selecionados são imediatamente direcionados ao cilindro de lavagem 

com água hiperclorada de 8 a 10 ppm, ou depositados em câmeras isotérmicas de espera, em 

caixas monobloco.  
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Afirma (CINTRA, 2007) que “para a industrialização, o peixe passa por uma lavagem 

de eficiência que depende de três fatores: a energia cinética da água na lavagem, a razão entre 

o volume de peixe e o volume de água e a qualidade da água [...]”. 

Independentemente da origem do pescado (externa ou interna), faz-se a aferição da 

temperatura antes de seguir para a evisceração, sendo observado o limite crítico em torno de 

3°C. Após passagem pelo cilindro, os peixes são introduzidos no salão de evisceração (área 

limpa), sendo depositados em mesa em aço inox AISI 304 com canaleta central, para 

escoamento de resíduos.  

O processo de evisceração consiste na remoção dos órgãos internos do peixe, no qual 

as vísceras são sugadas por uma calha central localizada na mesa, onde são enviados para o 

coletor geral da fabrica de ração. Que pela definição de (MACHADO, 1984), “esta etapa 

compreende na remoção das escamas, remoção da cabeça, vísceras e nadadeiras”. 

 Parte deste processo é feito manualmente, onde cerca de sessenta (60) colaboradores 

devidamente treinados e utilizando  equipamentos adequados como mesa de aço inox e facas 

caracterizadas por cores, desenvolvem  atividade   de higienização e limpeza geral dos peixes. 

Procede-se o corte ventral (Barriga do pescado) e a retirada das vísceras com uso de 

luvas higienizadas. É realizada a lavagem interno-externa do pescado com jato de água a 

temperatura ambiente (Parâmetros de potabilidade estabelecidos na Portaria 2.914, de 

12/12/2011 da ANVISA) para retirar os resíduos de sangue e mucosidade.  

7.1 Armazenamento 

O armazenamento para os dois tipos de peixes citados, fresco e congelado, consiste em 

estocá-los conforme suas necessidades, obedecendo a devida temperatura para obter-se maior 

qualidade ao consumidor final. 

 

Os peixes frescos são colocados em caixas plásticas (Monoblocos) higienizadas, 

etiquetadas (Uma a uma), pesados (O pescado é levado ao gelo e sobreposto em um 

gradeado identificando que o mesmo já foi pesado). As temperaturas são 

monitoradas periodicamente (limite crítico em torno de 3ºC). (OLIVEIRA, 2014). 

 

 

Passado por todas as etapas de beneficiamento no setor do frigorifico, o pescado é 

levado devidamente embalado, para a Ante Câmara (Especificamente no caso do peixe fresco, 

é somente para manter a temperatura), imediatamente atendendo as condições de 

conformidades descritas nas legislações e nos requerimento do estabelecimento, o pescado 

segue para expedição.  
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Já o pescado congelado é direcionado à Câmara de Congelamento, com temperatura 

de -18ºC por pelo menos 5 horas, ficando lá por até 15(quinze) dias, tempo máximo de 

permanência. 

Os setores de armazenagem e estocagem contêm: 

 01 (uma) Câmara de Espera do pescado (excedente da pesca, capacidade para 4 

toneladas); 

 01 (uma) Câmara de Aparas (estocagem de resíduos); 

 01(uma) Ante Câmara (sala de espera até ocorrer o congelamento); 

 01( uma) Câmara de Congelamento (capacidade de 100 toneladas); 

 01(uma) Câmara de Congelamento (capacidade de 200 toneladas); 

 01 (um) Silo de Gelo (reservatório de gelo, 24h de produção de gelo em 

escamas). 

O tempo máximo de permanência dos colaboradores nas câmeras frias é de no 

máximo 20 (vinte minutos), utilizando seus devidos EPI’S (Toca ninja, japona, botas forradas, 

luvas e protetor de ouvido). 

8  COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO 

Herdamos dos povos da Amazônia, o hábito de consumo de peixes que perdura por 

gerações. Porém, o estado do Tocantins ainda está muito distante de outros estados da 

Federação no que diz respeito ao consumo. 

 

O pescado pode ser comercializado nas formas in natura ou industrializado. A 

primeira refere-se ao pescado recém-capturado, submetido à refrigeração (ou não) e 

adquirido ainda cru, enquanto que a segunda refere-se ao pescado que sofre algum 

processo de manuseio (como evisceração ou filetagem,) e preservação (pescado 

enlatado). (OGAWA, 1999). 

 

A comercialização dos peixes representa vantagens e ao mesmo tempo traz consigo 

uma dieta de proteínas muito procurada por ser uma alimentação saudável, de alta qualidade e 

estar acessível para grande parte da população, pelo aumento da oferta e redução dos preços. 

Buscando atender essa crescente demanda, o Projeto Tamborá é referência no 

Tocantins, sendo o principal fornecedor de pescado no estado, além de exportar seus produtos 

para os estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais e Bahia. 
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  O maior percentual de vendas se dá para empresas do ramo alimentício (Varejistas, 

Supermercados e Peixarias), contudo, uma pequena margem das vendas contempla o cidadão 

comum (Pessoa física), sendo as vendas realizadas na sede do Projeto. 

9 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica favorecendo um maior 

conhecimento sobre o projeto logístico de industrialização do pescado. 

De acordo com (BOCCATO, 2006), a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um 

problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as 

várias contribuições científicas.  

Também utilizada pesquisa qualitativa descritiva onde foram realizadas entrevistas 

com colaboradores de diversos setores de trabalho no projeto Tamborá com intuito de 

compreender o processo logístico de industrialização do pescado. 

Na pesquisa qualitativa segundo Marconi e (LAKATOS, 2006) considera a existência 

de uma relação dinâmica entre o mundo real e sujeito. É descritiva e utiliza o método 

indutivo. O processo é o foco principal. 

Para (BARROS e LAHFELD, 2007) “não há a interferência do pesquisador, isto é, ele 

descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a frequência como que um fenômeno ocorre, 

sua natureza, características, causas, relações e conexões com outros fenômenos”.   

Conforme mencionado em outros campos desta pesquisa, a industrialização do 

pescado é inicializada logo após a despesca (recolhimento com rede ou tarrafa, de peixes em 

açudes ou viveiros), onde o pescado é acondicionado em caminhões isotérmicos, da seguinte 

forma: na base, camada de gelo em escamas (produzido durante 24h no empreendimento),  

sobreposto por uma camada de pescado, seguindo este rito até completar a carga. As espécies 

de peixes mais resistentes ao peso ficam nas camadas inferiores. A temperatura do pescado 

tem que variar de 0ºC a 4ºC (monitorado). 

Ao chegar na recepção do Frigorifico, há uma primeira inspeção onde são verificados 

o olho, a pele e a guerra do peixe, afim de constatar o estado de frescor do pescado. Aquele 

em que é constatado alguma imperfeição visual (qualidade inferior) esse é inserido no 

biodigestor para fabricação de ração, que será utilizada no próprio empreendimento. 

Posteriormente, o pescado é inserido em um Túnel de Lavagem com água refrigerada 

a 5º C, contendo cloro e submetida a alta pressão para que seja retirada toda impureza que, 

por ventura haja no peixe. O excedente, é acondicionado em uma Câmara de Espera, com 

capacidade de abrigar 4 toneladas.  
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A próxima etapa acontece no Salão de Evisceração, composto por 02 (duas) mesas de 

aço inox, sendo uma automática e outra manual onde são retiradas as vísceras do peixe. As 

facas utilizadas (Cabos nas cores azul e branca) são lavadas e esterilizadas a cada meia hora a 

uma temperatura de 82,2º C. Durante esse processo, não se admite o uso de quaisquer 

produtos químicos (Sabão, detergente, água sanitária, etc.).  

O processo ocorre da seguinte forma: 1) CORTE VENTRAL - É realizado um corte na 

barriga do peixe; 2) SUCÇÃO DAS VISCERAS- (Máquina), que são encaminhadas para o 

biodigestor para a produção de ração; 3) LAVAGEM DO PESCADO - realizada com água 

potável, (Conforme portaria 2914/11 Anvisa) .  Essa portaria dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade; 4) CLASSIFICAÇÃO – consiste em separa as espécies, (Peso, espécie e 

quantidade), em caixas monoblocos,  em cores distintas, sendo as cores mais vibrantes (Azul, 

vermelha e verde) utilizadas para dejetos e manejo.  

O empilhamento é de no máximo 06 (seis), sendo a primeira utilizada para manejo 

(Base) para que não haja contato do pescado com o piso; 5) PESAGEM – realizada em 

balança digital. Após a pesagem, imediatamente, o pescado é levado ao gelo e sobreposto em 

um gradeado, identificando que o mesmo já foi pesado. O pescado fresco deve apresentar a 

temperatura de 0º C a 4º C quando fresco e -18º C, quando congelado; 6) FILETAGEM – 

onde são realizados os cortes (filé, costelinha, cabeça, etc.) ; 7) EMBALAGEM – São de dois 

tipos: saco de ráfia (peixe inteiro), caixa de papelão (filetado). As embalagens contêm 

etiquetas adesivas informando data de fabricação, validade e lote.  

8 ) CONGELAMENTO- Ocorre na Câmara Fria, com temperaturas que variam de - 25ºC a -

35ºC, propiciando a passagem da zona de temperatura de forma que não ultrapasse 2h  até o 

congelamento do pescado. 

Esse congelamento ocorre por período de 15 dias onde esses os peixes já foram 

devidamente e acondicionados nos caminhões Isotérmicos e Thermoking, rumo a seu destino 

de comercialização. 

10 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A obtenção de dados, imagens, fluxograma e gráficos, resultado de pesquisa 

bibliográfica comprovam que a logística utilizada no Projeto de Piscicultura Tamborá, 

baseada nas etapas de beneficiamento do pescado, a um rígido controle de qualidade, desde a 

povoação dos tanques, passando pelo frigorifico em suas diversas etapas, até sua expedição; 
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aliada a um sistema de transporte eficiente, atende às diversas demandas do processo de 

industrialização do pescado. Abaixo, etapas do beneficiamento, a saber:  

10.1 Despesca 

Todos os peixes são criados em tanques escavados, que são construídos em áreas 

declinadas, com aproveitamento da geográfica local, permitindo que as água pluviais se 

decantem por gravidade nos locais mais baixos.  

A Despesca ocorre em dias alternados, de modo que essa rotação de pescado permite 

um planejamento para que não falte matéria prima (peixes) no processo de industrialização.  

A prática da despesca é feita em sistema de arrastão, utilizando uma rede de aproximadamente 

8m de altura e 200 m de comprimento. Nessa etapa, fica na rede uma média de 3 ton de 

pescado; ocorrendo um processo de seleção, separando os que atingem os tamanhos de 2 a 

3kg .Os que não apresentam tamanho desejado são devolvidos ao tanque. 

 Figura 01 – Pesca em arrastão  

Fonte: OLIVEIRA (2014) 

10.2 Fluxograma dos setores de industrialização (peixe eviscerado fresco e 

peixe congelado). 

 

Para melhor compreensão das ramificações/interligações existentes em todo o 

processo de industrialização, abaixo, fluxograma dos setores, desde as lagoas até o  setor de 

embalagens. 
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Figura 02 - Setores de Industrialização 

 

Fonte: Autora (2015) 

 

DESPESCA – É o recolhimento com rede ou tarrafa, de peixes em açudes ou viveiros. A 

prática da despesca é feita em sistema de arrastão, utilizando uma rede de aproximadamente 

8m de altura x 200m de comprimento; 

RECEPÇÃO DO PESCADO- Ao chegar no Frigorifico,  ocorre inspeção visual, onde são 

verificados o olho, a pele e a guerra do peixe, afim de constatar o estado de frescor do 

pescado; 

CAMÂRA DE ESPERA - O excedente (Ainda não inspecionado visualmente) é 

acondicionado em uma Câmara de Espera, com capacidade de abrigar 4 toneladas;  

SALÃO DE EVISCERAÇÃO- Composto por 02 (duas) mesas de aço inox, sendo uma 

automática e outro manual, onde são retiradas as vísceras do peixe, conforme as etapas 

mencionadas anteriormente, a saber: corte ventral, sucção das vísceras, lavagem do pescado, 

classificação, pesagem e colocação em caixas monoblocos; 

CÂMARA DE CONGELAMENTO – Os pescados são colocados em caixas monoblocos 

higienizadas, sendo acrescido gelo em escamas (Peixe fresco); 

SALÃO DE FILETAGEM - Onde os pescados são processados ( Filé, costelinha, cabeça); 

ANTECÂMARA – Local frigorificado. O pescado é posto até que se complete a carga total; 



20 

 

TÚNEL DE CONGELAMENTO – Considerado um grande freezer, sua temperatura é de no 

máximo – 25º C. O pescado é deixado nele por pelo menos 5h, devendo sair com temperatura 

não superior a – 18ºC; 

SETOR DE EMBALAGENS – Responsável por acondicionar os pescados nas embalagens. 

São embalagens utilizadas no setor: Saco de Ráfia (Polietileno) e Caixa de Papelão, que 

contêm etiquetas adesivas, informando, dentre outros, data de fabricação, validade e lote. 

10.3 Escalonamento das espécies produzidas 

Demostra as espécies de peixes cultivados, em uma proporção estimada de acordo o 

pescado por semana, mês, semestre e ano. Esse pescado é produzido em função da demanda 

de mercado. 

O Empreendimento trabalha com finalidade de crescimento, engorda e 

comercialização. Os alevinos são oriundos de outros projetos de piscicultura, situados em 

Brejinho de Nazaré – TO e São Paulo- SP. Dotados de laboratórios de melhoramento genético 

e reprodução de espécies, atendem as demandas do Projeto. 

 

 Gráfico 01- Percentual das espécies produzidas 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2015) 
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10.4 Quantitativo semanal  

No que se refere á quantitativo de pescado retirado das lagoas, tendo como parâmetro 

escala semanal, não se pode precisar números exatos, sendo a coleta realizada em função da 

demanda de mercado.  Isso permite um PCP (Planejamento e Controle da Produção), semanal. 

Há uma rotação de cultivo e de coleta baseado em etapas, permitindo um melhor controle 

produção/coleta. 

Gráfico 02 - Quantitativo semanal, estimado, de pescado extraído semanalmente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2015) 

10.5 Consumo/vendas por Estados brasileiros 

A produção do Projeto Tamborá é consumida/vendida principalmente, para outros 

estados da Federação, sendo o mercado tocantinense, ainda um pequeno consumidor, 

conforme gráfico abaixo. 

Gráfico: 03- vendas por Estados brasileiros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015) 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Notadamente, nos dias atuais, a excelência no setor logístico das empresas tornou-se 

algo primordial para seu sucesso.  

A indústria pesqueira no estado do Tocantins possui alto potencial para 

desenvolvimento, em virtude de fatores climáticos e geográficos. Diante disso, o Projeto 

Tamborá é precursor, no setor pesqueiro, por implementar programas de planejamento e 

controle de produção, oferecendo aos consumidores produtos com quantidade e qualidade; 

além de  apresentar características de sustentabilidade,  ser ecologicamente correto e 

socialmente justo. Tais atributos, faz com que o Projeto seja referência em processamento, 

armazenamento, transporte, redução de custos e otimização de tempo; pilares indeléveis da 

cadeia de produção logística. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

LOGISTICAL PROCESS OF FISH IN THE INDUSTRIALIZATION TAMBORA 

PROJECT IN SOUL -TO 

 

 

ABSTRACT 

Currently, as a result of consumer demand and the glaring technological innovations, the fishing industry has 

grown considerably, especially in the question quality. However, is - if necessary study about the changes 

suffered by the fish after capture, occurring in particular for handling. It is known that it is highly perishable 

food, which needs appropriate processing methods / industrialization it reaches the final consumer in acceptable 

sanitary conditions. Therefore, understanding the fish industrialization process in Tambora Project (object of 

study), conducted through literature methodology and qualitative / descriptive interviews, "in loco"; exposed 

through data, graphs, flow chart and images that logistics used in that project, based on the fish processing steps, 

a strict quality control, from the village of tanks, through the refrigerator in its various stages, until your 

shipment ; combined with an efficient transport system, meets the diverse demands of the fish industrialization 

process. 

 

Key - words: Processing. Industrialization. Quality control. Transport 
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