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RESUMO
Através das rodovias brasileiras chegam do Chile, semanalmente, o volume
equivalente a 70 carretas de salmão fresco. Como objetivo específico mapeia-se a
distribuição de temperatura no equipamento de transporte refrigerado, identifica-se as
causas prováveis da variação de temperatura e propõe-se medidas para diminuir o
risco de ocorrência de eventos que possam afetar a variação de temperatura. Revisase a literatura a partir das abordagens de produtos derivados do salmão, da
importância da cadeia do frio e das ferramentas de qualidade com o objetivo de reduzir
o risco de perda de produto (salmão fresco) decorrente de modificações variações de
temperatura durante um trajeto de longa distância em transporte rodoviário refrigerado.
A metodologia de estudo utilizada é a pesquisa-ação, onde o pesquisador amparado
por revisão bibliográfica colabora no desenvolvimento da solução de um problema real
no qual está inserido, buscando apresentar resultados e, concomitantemente com a
ação, constrói conhecimento científico e acadêmico aplicado. Constata-se que o frio
não é uniformemente distribuído no interior da câmara frigorífica durante o trajeto,
sendo quantificado o respectivo gradiente de temperatura. Realiza-se a análise crítica
dos resultados obtidos no processo de transporte. Constrói-se um diagrama de
Ishikawa, sendo apresentadas as causas prováveis de maior relevância, com destaque
para as falhas humanas na condução dos conjuntos veiculares (carreta, equipamento
de refrigeração e veículo frigorificado), como a causa provável de maior risco potencial
para provocar o problema do desequilíbrio do gradiente de temperatura. A negligencia,
a imperícia e a imprudência são os grandes ofensores. Outro ponto relevante é a
inexistência de um órgão regulador que obrigue a certificação periódica dos veículos e
seus respectivos equipamentos de frio, ainda uma lacuna sem solução prevista para o
curto e médio prazos. Sugestões práticas são propostas.

Palavras Chaves: Transporte, Salmão Fresco, Refrigerado, Cadeia do Frio, Rodoviária.

ABSTRACT
Temperature gradient analysis inside a food cargo transportation vehicle with
fresh salmon , en route Chile – Brazil
A quantity equivalent to 70 carts of fresh salmon arrive from Chile through Brazilian
highways weekly. As a specific purpose we mapped temperature distribution in the refrigerated
transport equipment, we also identified probable causes of temperature variation and we
propose measures to reduce the risk of events that may affect temperature variation. A literature
review was done on the approaches of products derived from salmon, the importance of the
cold chain and of the quality tools in order to reduce the risk of product loss (fresh salmon) due
to temperature variations over long distances in refrigerated road transport. The study
methodology is research - action, where the researcher supported by literature review
collaborates in finding solution to a real problem in which it is inserted, seeking to present
results and, at the same time acts to build applied scientific and academic knowledge. It was
possible to note that the cold temperatures are not evenly distributed inside the refrigerated
vehicle during the trip; we also quantified the temperature gradient. A critical analysis was
done of the results obtained in the transport process. We built an Ishikawa diagram, which
shows the probable cause of greater importance, particularly human errors in dealing with the
vehicles (cart, cooling equipment and refrigerated vehicle), as the most probable cause for
temperature gradient imbalance problems. Negligence, malpractice and recklessness are the
big offenders. Another relevant point is the lack of a regulatory body that would require periodic
certification of vehicles and their refrigeration equipment, this is a problem that up to date has
no apparent solution in short and medium term. Practical suggestions are proposed.

Keywords: Transport, Fresh Salmon, Refrigeration, Cold Chain, Highways.
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1 INTRODUÇÃO
A definição do problema é a etapa inicial do trabalho e será construída

tomando-se como base os desafios rotineiros para uma empresa importadora e
processadora de pescados, em causa de risco potencial para prejuízos financeiros
relevantes na cadeia produtiva, em discussões com profissionais da área, na
identificação de trabalhos relacionados à cadeia do frio e no uso de ferramentas da
qualidade.

Uma vez abatido o pescado e seguidas as recomendações de armazenagem

do produtor, o produto salmão fresco inteiro eviscerado se manterá apto para o

consumo humano por até 21 dias. Considerada a partida em Quellon-Chile com

destino Osasco-São Paulo, são investidos na duração deste trajeto de 50 a 60%
deste período.

Nos últimos 24 meses a empresa importadora sofreu prejuízo financeiro de

aproximadamente R$ 1 milhão provocado por 2 eventos de perda total da sua carga
durante o trajeto. No primeiro evento não foram observadas as recomendações de

temperatura do produtor/exportador, sendo a carga constatada no seu destino como

imprópria para o consumo humano pelo Serviço de Inspeção Federal do Ministério
da Agricultura (SIF/MA), em decorrência de contaminação física, química e/ou
microbiológica. No segundo, o veículo foi alvo de uma colisão, com posterior
tombamento e saque da carga.

Casos de perda parcial são também observados no recebimento dos

embarques, como consequência da variação da temperatura. Um produto que

recebe carga térmica superior às especificações aumenta o seu risco de
contaminação e carece de reinspeção por empresa habilitada. Caso mantenha-se
adequado para o consumo humano, demanda o reprocessamento, quando é retirado
o líquido resultante da decomposição do gelo, sendo agregado novo volume de gelo.

Por outro lado, um produto que recebeu carga térmica inferior às especificações

aumenta o seu risco de queima por congelamento. Caso ainda considerada própria
para o consumo humano, carece da reinspeção por empresa habilitada, sendo

descongelado o produto, retirado o líquido da embalagem e reposicionado o gelo.
Pode-se estimar um abatimento do preço final da ordem de 15 a 25% do preço
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nominal, por apresentar condições adversas às especificações de produto fresco e
de primeira qualidade (Premium).

Sob o ponto de vista econômico, identifica-se a importância deste

experimento partindo-se da ocorrência das perdas totais ou parciais das cargas.
Apesar da cobertura do risco através de apólices de seguro de transporte

específicas, a incidência desta ocorrência incrementa o risco de perda, o que implica
no aumento do valor da apólice e, portanto, do custo operacional da carga

transportada. Os custos de revisão e eventual reprocessamento do produto para
readequá-lo

às

suas

características

comerciais

esperadas

comprometem

significativamente as margens operacionais, uma vez que o mercado não está
disposto a pagar pela ineficiência dos processos produtivos da cadeia de frio.

Define-se o problema de pesquisa com as questões: como se comporta o

produto salmão fresco sob a ótica da temperatura durante o trajeto rodoviário

internacional Chile – Brasil? quais são as possíveis causas? é possível melhorar
essa prática?

Na seção Objetivo esclarece-se quais são as entregas propostas da pesquisa

ação, método escolhido para a execução deste trabalho: mapear a distribuição de

temperatura no equipamento de transporte refrigerado, identificar as causas
prováveis da variação de temperatura e propor medidas para diminuir o risco de
ocorrência de eventos que possam afetar a variação de temperatura

Descreve-se a pesquisa ação na seção Método. Define-se um cenário de

estudo para mapear a distribuição de temperatura no produto distribuído em veículo

de transporte refrigerado, com base nos atributos: região e clima; origem, destino e

roteiro de transporte; veículo de transporte; equipamento de refrigeração, carga
transportada, embalagem primária, sensores de temperatura distribuídos no interior
da câmara frigorífica e sensor de posicionamento.

A seção de revisão bibliográfica alinha a visão geral do problema, ao tempo

em que justifica a metodologia da pesquisa sob o ponto de vista acadêmico, sendo
suportada por três pilares: abordagem de produtos salmonídeos, abordagem
específica à cadeia do frio e abordagem de ferramentas de qualidade.

A abordagem de produtos salmonídeos identifica a importância do pescado

para a dieta humana, a sua disponibilidade quanto às fontes de fornecimento - pesca
extrativa e aquacultura, a sua importância para o mercado internacional e nacional,
bem como a sua evolução. O crescimento do consumo per capta aparente (CPA) de
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peixe, o registro histórico de que a balança comercial brasileira de pescado

encontra-se em déficit, a relevância do salmão fresco para o mercado brasileiro e a
liderança das importações rodoviárias chilenas compõem a pesquisa.

A necessidade de manutenção de uma cadeia do frio intacta, operando com

temperaturas corretas desde o produtor até o consumidor final, é essencial quando
objetiva-se proporcionar ao produto as melhores condições para a sua preservação.

Estão contidos nesta cadeia os processos de armazenamento, conservação,
distribuição, transporte e manipulação dos produtos, com o controle da baixa

temperatura. Qualquer falha nesta cadeia pode comprometer a qualidade dos
produtos, pois as velocidades das reações químicas, bioquímicas e microbiológicas

são relacionadas diretamente com a temperatura, influenciando a sanidade, a

qualidade nutricional e a qualidade sensorial dos produtos refrigerados. Portanto,
ressalta-se que, independentemente do ponto na cadeia do frio em que ocorreu uma
elevação da temperatura, haverá redução dessa qualidade. E tal perda é cumulativa,
sem possibilidade de recuperação.

A abordagem da qualidade identifica no diagrama de Ishikawa uma

ferramenta simples, clara e objetiva para a investigação das causas prováveis ao
problema apresentado, suportando e facilitando a execução do método escolhido:
pesquisa-ação.

Na seção Resultados descreve-se a execução de experimento para investigar

como se comporta o produto alimentício perecível sob a ótica da temperatura
durante o trajeto rodoviário internacional. Analisa-se os resultados obtidos,
identificando-se e discutindo-se as possíveis causas da variação de temperatura.

A seção Conclusões finaliza este trabalho. Propõe-se medidas para diminuir o

risco de ocorrência de eventos que possam afetar a variação de temperatura.
Sugere-se próximos passos para pesquisa e aprendizagem contínua.
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2 OBJETIVOS
Este trabalho tem como objetivo reduzir o risco de perda de produto (salmão

fresco) decorrente de modificações variações de temperatura durante um trajeto de
longa distância em transporte rodoviário refrigerado.
Como objetivo específico busca-se:

a) Mapear a distribuição de temperatura no equipamento de transporte

refrigerado;

b) Identificar as causas prováveis da variação de temperatura;

c) Propor medidas para diminuir o risco de ocorrência de eventos que possam

afetar a variação de temperatura
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3 MÉTODO
A metodologia de estudo utilizada neste trabalho será a pesquisa-ação, onde

o pesquisador amparado por revisão bibliográfica colabora no desenvolvimento da
solução de um problema real no qual está inserido, buscando apresentar resultados

e, concomitantemente com a ação, constrói conhecimento científico e acadêmico
aplicado.

A maioria dos processos de melhora segue um ciclo cujo conceito é muito

similar. A solução de problemas, por exemplo, começa com a identificação do

problema, o planejamento de uma solução, sua implementação, seu monitoramento
e a avaliação de sua eficácia.

Trippe (2005) afirma que aplicações e desenvolvimentos diferentes do ciclo

básico da pesquisa-ação exigem ações diferentes em cada fase e iniciam em
diferentes lugares. Ele identifica elementos similares na construção de diversos

desenvolvimentos do processo básico de pesquisa-ação conhecidos, como a

pesquisa-ação, a aprendizagem-ação, a prática reflexiva, o projeto-ação, a
aprendizagem experimental, os ciclos (PDCA, PAR, PAD, PALM, PRA1 e outros), a
prática deliberativa, a pesquisa práxis, a investigação apreciativa, a prática

diagnóstica (genérica em medicina, ensino corretivo etc.), a avaliação-ação, a
metodologia de sistemas flexíveis e a aprendizagem transformacional. O ponto
importante é que o tipo de investigação-ação utilizado seja adequado aos objetivos,
práticas, participantes, situação (e seus facilitadores e restrições). Figura 1.
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Figura 1 – Representação em quatro fases do ciclo básico da
investigação-ação

Fonte: Tripp (2005)

3.1 Planejamento e Estrutura do trabalho
O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em quatro fases: definição do

problema de pesquisa; revisão da literatura; alinhamento da visão ampla da variação

da temperatura no processo de transporte de salmão fresco, definição de
metodologia para o estudo de um caso real, com execução de mapeamento, análise
dos resultados e conclusões (figura 2).
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Figura 2 – Estrutura do Trabalho

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2 Método para a definição do Cenário de Estudo para um Caso Real
Partindo-se da visão ampla do problema da variação da temperatura no

processo de transporte de salmão fresco, define-se um método para mapear como
se comporta o produto alimentício perecível sob a ótica da temperatura durante o

trajeto rodoviário internacional, baseando-se nos seguintes atributos: origem, destino
e roteiro de transporte; região e clima; veículo de transporte; equipamento de

refrigeração, carga transportada, embalagem Primária, sensores de temperatura
distribuídos no interior da câmara frigorífica, sensor de posicionamento.
3.2.1 Origem, Destino e Roteiro de Transporte
Deverá ser definida a origem, onde será embarcada a mercadoria, o destino

onde a mesma será desembarcada, as distâncias entre as paradas programadas e,
por fim, a definição do roteiro de transporte. São importantes estes atributos, uma
vez que influenciam diretamente no comportamento térmico do veículo.
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3.2.2 Região e Clima
A região e o clima consistem em determinar onde será realizado o transporte

da mercadoria, ou seja, se esta acontecerá no cenário brasileiro onde o clima é

tropical com temperaturas elevadas, ou em um cenário internacional como, por
exemplo, a Inglaterra onde o clima no geral é frio e seco. Este passo é importante,
pois definirá os níveis de temperatura ambiente nas quais a mercadoria transportada
será exposta quando houver a abertura eventual de porta. Este ambiente poderá ter
temperaturas elevadas ou temperaturas muito baixas.
3.2.3 Veículo de Transporte
A escolha do veículo é importante, pois fornecerá as dimensões da câmara

refrigerada e, consequentemente, determinará a capacidade máxima de volume de

mercadoria embarcada. Também fornecerá dados técnicos importantes que afetam

diretamente a variação da temperatura do veículo no processo de transporte, como:

espessura das paredes, material de isolamento, existência de prateleiras ou não e
potência do motor.

3.2.4 Equipamento de Refrigeração
O equipamento de refrigeração é a peça chave do veículo refrigerado, pois é

ele que dimensiona a capacidade térmica frigorífica que o veículo poderá fornecer a
mercadoria durante todo o trajeto. Fornecendo a potência necessária para refrigerar

adequadamente o volume a ser carregado, o equipamento de refrigeração deve ser
escolhido baseado na dimensão da câmara frigorífica selecionada e nas

temperaturas definidas pelo produtor considerando o tipo de carga a ser
transportada (climatizada, refrigerada ou congelada).
3.2.5 Carga Transportada
O tipo de carga selecionado para o cenário de distribuição é qualquer tipo de

carga que necessite de controle e manutenção da temperatura. Esta definirá os

limites máximos e mínimos de temperatura que a carga pode ser exposta para não
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haver perda de qualidade. Ela também é importante, pois interage trocando calor
com o ambiente por isso tem sua capacidade térmica e sua condutância própria, que

interagem diretamente no sistema. Também será definida a quantidade de carga

inicial embarcada ao início do percurso, ou seja, a massa total da mercadoria
carregada no veículo.

3.2.6 Embalagem Primária
A escolha da embalagem primária deve garantir a manutenção das

qualidades do produto desde a origem até o seu destino final.
3.2.7 Sensores de Temperatura

A escolha dos sensores de temperatura (termógrafos) deve atender aos

critérios de qualidade definidos pelo produtor, tais como precisão, acuracidade,
resistência às condições

operacionais extremas (temperatura e umidade),

capacidade de programação prévia para o período de amostragem e para os limites
de temperatura esperados (mínima e máxima), bem como para o respectivo

armazenamento dos dados. A utilização amigável para acesso e análise dos dados

registrados na ferramenta Excel se torna imprescindível para o desenvolvimento
deste trabalho. A restrição para o investimento na aquisição dos dispositivos
sensores de temperatura está no seu elevado custo, o que impõe a necessidade de

planejamento e foco para garantir por um lado a disponibilidade das informações
necessárias e, por outro lado, a otimização dos recursos.
3.2.8 Sensor de Posicionamento
O levantamento de dados do sistema de posicionamento global ao longo do

trajeto possibilitará o relacionamento desses registros com os dados registrados
através dos sensores de temperatura, correlacionando as influências do ambiente
externo sobre o ambiente da câmara refrigerada e, por consequência, sobre o
produto.
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3.3 Análise dos resultados obtidos no experimento, identificação de problemas e
propostas de soluções

Os dados de temperatura do produto durante o trajeto serão analisados

inicialmente de forma comparativa, considerando o seu respectivos posicionamentos
no interior do veículo refrigerado.

Considerados outros embarques históricos, pode-se comparar e identificar

qual foi o melhor embarque sob a ótica da temperatura do produto transportado.
Constrói-se

um

diagrama

de

causa-efeito,

de forma a

representar

graficamente os fatores de influência (causas) sobre um determinado problema
(efeito).

As causas prováveis serão identificadas através da análise dos dados obtidos

do processo sob investigação, sendo discutidas de acordo com os requisitos dos

interessados, representados pelas equipes multidisciplinares do exportador chileno,
da transportadora rodoviária internacional e do importador brasileiro.

Analisado o diagrama construído, se espera a proposição de alternativas para

a sua respectiva correção.

22

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1 Abordagem Produtos Salmonídeos
4.1.1 Mercado Global
O mercado global de alimentos tem experimentado expansão sem precedentes

e mudança nos padrões alimentares, tornando-se mais homogêneo e globalizado.

O pescado é a carne mais demandada mundialmente (SIDONIO et al., 2012) e

a de maior valor de mercado. A Food and Agriculture Organization of the United

Nations (FAO) registra que a captura máxima mundial de espécies aquáticas
tradicionais (pesca extrativa) já atingiu os limites sustentáveis ao redor dos 100
milhões de toneladas por ano (figura 3). Essa tendência vem sendo observada e,

atualmente, quase metade da produção de pescado já é originada da aquacultura.
Observa-se que a demanda mundial continua a crescer em ritmo acelerado, seja em

decorrência do aumento populacional, como também por razões socioeconômicas,

de saúde ou religiosas. Assim, o aumento do consumo per capita de pescado será

cada vez mais dependente da disponibilidade dos produtos da aquacultura e sua
capacidade de adequação às exigências do mercado consumidor.

Figura 3 – Produção Mundial de Pescados – pesca extrativa e aquacultura
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Fonte: FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture (2014)

Considerando o aspecto comercial, o peixe é um produto muito heterogêneo,

e as diferenças podem ser originadas por espécies, áreas de produção, métodos de
captura ou cultivo, práticas de manejo e higiene. As inovações e melhorias no

processamento, transporte, distribuição, marketing e alimentos ciência e tecnologia
têm facilitado o comércio e consumo de uma variedade expandida de espécies e

formas de produtos. Alterações nas espécies consumidas são também devido ao
crescimento dramático na produção aquícola, que é também ligada ao aumento da
demanda por peixes e produtos da pesca.

O mercado de espécies como camarões, salmão, bivalves, tilápia e

pangassius foi impulsionado pelas ofertas da aquacultura, considerando a redução
em seus preços e o forte aumento da sua comercialização.

A aquacultura também desempenha um papel na segurança alimentar através

da produção significativa de algumas espécies de água doce de baixo valor, que são
destinados principalmente para a produção nacional, também através da agricultura

integrada. Em 2012, a aquacultura contribuiu com cerca de 49 por cento da saída de
pesca para o consumo humano - um crescimento impressionante em comparação
com os seus 5 por cento em 1962 (figura 4).

Figura 4 – Contribuição relativa da pesca extrativa e aquacultura para o consumo
humano
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Fonte: FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture (2014)

Nas últimas décadas, o consumo médio per capita aparente de alimentos

também tem crescido, e os padrões alimentares globais tornaram-se mais

homogêneos e globalizados. Tais mudanças foram o resultado de vários fatores,
incluindo o aumento dos padrões de vida, o crescimento populacional, a urbanização

rápida e as oportunidades para o comércio e as transformações na distribuição de

alimentos. Estes padrões de mudança estimularam a demanda crescente por
produtos alimentares proteicos, designadamente a carne, o peixe, o leite, os ovos,
bem como vegetais, com uma redução da quota de alimentos básicos, como raízes

e tubérculos na dieta (figura 5). A disponibilidade de proteína aumentou em geral,
mas este aumento não foi distribuído de forma igual. O fornecimento de proteína
animal continua permanecer significativamente maior nos países desenvolvidos

industrializados e outros do que em países em desenvolvimento. No entanto, depois
de ter atingido um nível elevado de consumo de animais proteína, as economias
mais têm sido cada vez mais desenvolvidas, atingindo níveis de saturação e são

menos reativos do que os países de baixa renda para o crescimento da renda e
outras alterações.

Figura 5 – Fornecimento global de alimentos – carne e peixe
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Fonte: FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture (2014)

Em seu estudo The State of World Fisheries and Aquaculture (2014), a FAO

registra que uma porção de 150 g de peixe pode fornecer cerca de 50-60 por cento
das necessidades diárias de proteínas para um adulto. Em 2010, os peixes foram

responsáveis por 16,7 por cento da ingestão de proteína animal pela população
mundial e de 6,5 por cento de toda a proteína consumida. Além disso, os peixes

alimentaram mais de 2,9 bilhões de pessoas, respondendo por quase 20 por cento
de sua ingestão de proteína animal, e 4,3 bilhões de pessoas com cerca de 15 por

cento desta proteína. Proteínas de peixe podem representar um componente
nutricional essencial em alguns países densamente povoados, onde os níveis totais
de consumo de proteína podem ser baixo.

Sob o ponto de vista nutricional, o pescado possui características específicas

que o fazem um alimento benéfico. Entre estas características sobressaem as
seguintes:

 Rico em proteínas de alta qualidade e de rápida digestibilidade;

 Rico em lisina e aminoácidos essenciais. A lisina constitui mais do que 10%

da proteína do pescado enquanto o arroz tem só 2,8%. Isto faz com que o
pescado seja um complemento adequado para as dietas ricas em
carboidrato características dos pobres;
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 Rico em micronutrientes que geralmente não são encontrados em

alimentos básicos. Por exemplo, é uma importante fonte de vitaminas A e
D, caso suas gorduras forem ingeridas. Também contem tiamina e

riboflavina (Vitaminas B1 e B2). É fonte de ferro, fósforo e cálcio. O
pescado marinho é fonte de iodo.

 O pescado também contribui com ácidos graxos necessários ao

desenvolvimento do cérebro e do corpo. O peixe gordo é rico em ácidos
graxos poli-insaturados, especialmente ômega-3.

A Produção global de peixes global tem crescido de forma constante nos

últimos cinco décadas, com abastecimento de peixe para consumo humano

aumentando a uma taxa média anual de 3,2%, ultrapassando o crescimento da
população mundial em 1,6%.

Em grande número de países o pescado é uma fonte relevante de emprego,

lucro e moeda externa. Diferenças em quantidade consumida dependem da

disponibilidade e custo de peixes e outros alimentos alternativos, da renda média

disponível e da interação de vários fatores sócio- econômicos e culturais. Esses fatores
incluem tradições alimentares, gostos, demanda, níveis de renda, safras, preços,

infraestrutura de saúde e meios de comunicação. O consumo aparente per capita
anual de peixe pode variar de menos de 1 kg num país para mais de 100 Kg em
outro.

O indicador consumo per capta aparente (CPA) de peixe aumentou de uma

média de 9,9 kg em 1960 para 19,2 kg em 2012 (figuras 6 e 7). Este impressionante

desenvolvimento tem sido impulsionado por uma combinação de crescimento
populacional, incrementando a sua renda e urbanização, e facilitado pela forte
expansão da produção de peixes e por canais de distribuição mais eficientes.
Figura 6 – Fornecimento global de alimentos em números – carne e peixe
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Fonte: FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture (2014)

Figura 7 – Fornecimento e utilização global de pescados

Fonte: FAO - The State of World Fisheries and Aquaculture (2014)
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4.1.2 Mercado Brasileiro
Desde 2009 foi disponibilizado gratuitamente através do acesso à internet o

portal Aliceweb, Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior –
Mercosul, visando a disseminação das estatísticas de comércio exterior dos quatro

países membros do Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foi
desenvolvido e é mantido pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Esta é a fonte
oficial para análise evolutiva do mercado brasileiro.

Nos últimos dez anos, o consumo (CPA) mais que dobrou no Brasil. Só de

2012 para 2013, o consumo no país cresceu quase 25% ultrapassando o mínimo
estabelecido pela OMS que é de 12 Kg/habitante/ano. Segundo o Ministério da
Pesca e Aquicultura (MPA), em 2014 a população brasileira consumiu em média

14,5 quilos de pescado por habitante/ano (Anexo A). Esse número é alvo de muitas
críticas, que pontuam a dificuldade de estimar com razoável precisão o volume de

produtos oriundos de pesca extrativa e disponibilizada para o mercado de modo
formal e informal, base para a construção do indicador CPA (Anexo B).

Embora o consumo nacional ainda seja baixo quando comparado ao consumo

médio global, a balança comercial nacional de pescado encontra-se em déficit desde

2006, tanto em valores monetários quanto em volume comercializado (figuras 8 e 9).
Segundo dados registrados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em 2014,

a importação de pescados atingiu 1.539.609 Mil USD (369.089 ton), enquanto a

exportação do produto nacional atingiu apenas 233.453Mil USD (403.091 ton), o que
representa déficit de aproximadamente 1.306.156Mil USD (369.089 ton) e elevação

de 8%, em relação ao déficit computado em 2013, que era de aproximadamente
1.208.703Mil USD (ALICEWEB, 2015).

Figura 8 – Balança Comercial Brasileira do Pescado
Exportações

Ano

2014
2013

Volume
(ton)

34.002
37.019

Valor
(USD Mil)

233.453
243.309

Importações

Volume
(ton)

403.091
418.511

Valor
(USD Mil)

1.539.609
1.452.012

Balança Comercial

Volume
(ton)

- 369.089
- 381.492

Valor
(USD Mil)

- 1.306.156
- 1.208.703

29
2012

42.746

237.285

364.001

1.234.810

- 321.255

2010

35.008

246.806

279.813

1.000.911

- 244.805

2011
2009
2008
2007
2006

39.746
38.607
47.947
61.576
80.699

250.902
232.148
357.304
342.099
388.456

344.100
239.390
218.421
209.713
180.369

1.251.395

- 997.525

- 304.354

- 1.000.493

714.658

- 200.783

- 482.510

561.288

- 148.137

- 219.189

682.829
445.303

- 170.474
- 99.670

Fonte: ESTATÍSTICAS CONEPE. Relatório Anual (2015)

Figura 9 – Desempenho das Importações de Pescado no Brasil

- 754.105

- 325.525
- 56.847

30

Fonte: ESTATÍSTICAS CONEPE. Relatório Anual (2015)

Esses dados apontam que parte do consumo nacional vem sendo

amplamente suprida por meio de importações de pescados. Infelizmente, parte

dessa exigência do mercado não pode ser suprida por produtos nacionais, como no

caso do bacalhau e do salmão. Essas são espécies exóticas, e os custos de
produção seriam economicamente inviáveis em condições tropicais.

Segundo o MPA, a produção brasileira de pescado extrativo (pesca)

estacionou por volta das 800 mil ton/ano, ao passo que a aquicultura demonstra
crescimento (figura 10).

Figura 10 – Produção Brasileira de Pescado
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Fonte: Barbalho (2015)

A FAO comparou o volume de negócios gerados a partir das fontes de

proteína animal (figura 11), demonstrando que o crescimento das exportações
mundiais de proteína animal vem sendo impulsionado pela contribuição significativa

do pescado. Por outro lado, quando confrontamos esta evolução com o
Desempenho das Importações de Pescado no Brasil (figura 9) e com o valor das

exportações brasileiras de proteína animal (figura 12), confirmamos que estamos
perdendo oportunidade de produzir e ofertar pescado de origem nacional.
Figura 11 – Exportações mundiais de proteína animal

Fonte: Barbalho (2015)
Figura 12 – Valor das exportações brasileiras de proteína animal
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Fonte: Barbalho (2015)

O Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura – CONEPE, entidade de

representação nacional da classe empresarial da pesca e da aquacultura, que
agrega sindicatos e associações da cadeia produtiva da pesca e da aquacultura,

publicou o resultado da análise dos dados do portal Aliceweb para avaliação da
Balança Comercial Brasileira de Pesca para o ano de 2014 (figura 13), onde o Chile

confirma a liderança como maior fonte de importação de pescado, em valor (563,79
Milhões USD ; 36,62%) e em volume (91.607 ton; 22,73%).

Neste mesmo período, a quantidade importada do Chile com a Nomenclatura

Comum do Mercosul (NCM) 03021400 - Salmão do Atlântico Fresco representou

quase 80% deste volume (72.367,9 ton), o que equivale a uma média de 73 carretas

transportando semanalmente 19.000Kg de salmão do atlântico fresco para o
mercado brasileiro.

Figura 13 – Importações brasileiras de pescado por país de origem
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Fonte: ESTATÍSTICAS CONEPE. Relatório Anual (2015)

Constatando-se, portanto, a importância do Salmão Fresco rodoviário para o

Mercado Brasileiro, evolui-se a análise para o cenário técnico, quando se visa
proporcionar ao produto as melhores condições para a sua preservação.
4.2 Abordagem Cadeia do Frio
O Brasil, em virtude de sua situação geográfica, mantém historicamente

acordos de transporte internacional terrestre, principalmente rodoviário, com quase
todos os países da América do Sul.

O Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre entre os Países do Cone

Sul, que contempla os transportes ferroviário e rodoviário, inclui Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai.

Tais acordos buscam facilitar o incremento do comércio, turismo e cultura

entre os países, no transporte de bens e pessoas, permitindo que veículos e

condutores de um país circulem com segurança, trâmites fronteiriços simplificados
nos territórios dos demais.

34

A evolução dos transportes internacionais terrestres se faz através de

negociações conjuntas periódicas visando atender as crescentes necessidades das
partes, pela incorporação dos avanços tecnológicos e operacionais, pelo maior grau
de segurança e pela maior agilidade dos procedimentos aduaneiros e imigratórios.

Assim, o mercado de movimentação dos fluxos internacionais de bens e

pessoas torna-se cada vez mais dinâmico, competitivo e seguro, para as empresas
nacionais dos diferentes países. Ressalte-se que o transporte terrestre doméstico de
cada país não pode ser executado por empresas estrangeiras.

Complementarmente aos acordos básicos citados, têm sido estabelecidos

acordos específicos no Mercosul, como o de Transporte de Produtos Perigosos e o
Acordo sobre Trânsito.

Com a implantação da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,

em fevereiro de 2002, as competências para negociação e aplicação dos acordos e
seus desdobramentos passaram para seu âmbito de atuação.

Os atos legais e regulamentares, os procedimentos operacionais e as

informações estatísticas sobre o Transporte Internacional Terrestre encontrados na

página da ANTT, registram a existência de 256 empresas brasileiras habilitadas para
a operação de transporte rodoviário internacional para o Chile, com uma frota de
24.550 veículos. Por outro lado, 253 empresas chilenas estão habilitadas para a

operação de transporte rodoviário internacional para o Brasil, com uma frota de
5.948 veículos.

O aumento do consumo de alimentos refrigerados e congelados vem sendo

observado nas últimas décadas, provocado pelas vantagens da evolução do estilo
de vida moderno, tais como a facilidade e agilidade no preparo, a preservação das

propriedades sensoriais, físicas e organolépticas, o aumento da validade, entre
outros, alavancados pela exigência dos consumidores que buscam produtos de
qualidade.

Estes fatores provocam alterações no setor, ocasionando o aumento de

demanda também para o controle dos processos, da regulamentação e da
fiscalização para este tipo de cadeia de suprimento que envolve o controle da

temperatura (COULOMB, 2008). Este tipo de cadeia de suprimentos é conhecido
como cadeia do frio.

Segundo Silva (2010), cadeia do frio é um termo relativamente novo que

surgiu na década de 80 e vem se desenvolvendo a partir dos princípios gerais da
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cadeia de suprimentos integrados a conservação da temperatura adequada ao
ambiente. Este ambiente pode ser climatizado, refrigerado e/ou congelado. São
conceitos da Cadeia do Frio:

 O Instituto Internacional de Refrigeração (IIR, 2004) descreve a cadeia de
frio como todo o processo de armazenamento, conservação, transporte,

distribuição e manipulação de produtos, incluindo o controle da temperatura
baixa;

 Heap (2006) define a cadeia do frio como sendo uma cadeia de transporte

e armazenagem entre a sua produção inicial e o consumo final, referindose a produtos perecíveis que necessitem de controle de temperatura;

 Lopes (2007) define a cadeia do frio como um sistema de resfriamento que

controla a temperatura à qual o produto deve ser exposto, desde a sua
coleta ou logo após o abate do animal, até o consumo final. Propõe o
entendimento de uma rede cooperativa entre produtor, atacadista e

consumidor, na qual o ambiente adequado deve ser mantido a mercadoria
comercializada;

 Pereira et al. (2010) definem cadeia do frio como uma cadeia que
compreende todo processo de armazenamento, conservação, distribuição,

transporte e manipulação dos produtos, porém que nestes processos
ocorram o controle e a manutenção da temperatura adequada para garantir
e assegurar a qualidade da carga.

O desafio da cadeia do frio é assegurar à mercadoria transportada um

ambiente adequado e contínuo ao longo do seu percurso, garantindo sua qualidade

durante todos os processos envolvidos como armazenamento, distribuição,
transporte e manipulação dos produtos, até o consumidor final (IIR, 2004). Nestes

processos as condições ambientais devem satisfazer as especificações da carga

que têm como variável chave a temperatura. Dependendo do tipo de carga
transportada, outros parâmetros de controle devem ser monitorados, tais como

umidade, atmosfera modificada, pressão etc., a fim de preservar as características
intrínsecas do produto manipulado.

Qualquer rompimento do frio pode ocasionar danos à qualidade do produto,

por isso assegurar este parâmetro se torna fundamental. A cadeia do frio, portanto,
caracteriza-se

como

uma

cadeia

de

suprimentos

complexa,

pois

agrega
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competências como refrigeração, segurança alimentar, tecnologia de controle de
temperatura, entre outros (PEREIRA et al. 2010; IIR, 2004).

Para Silva (2010) as mercadorias que utilizam a cadeia do frio são produtos

alimentícios, produtos farmacêuticos, cosméticos, películas fotográficas e de filmes,

além de obras de arte e produtos relacionados ao patrimônio cultural e flores. A
gestão da cadeia do frio está relacionada à especificidade da mercadoria

manipulada, que requer um ambiente adequado. O foco deste trabalho são os
produtos alimentícios, mais especificamente o pescado fresco e o seu transito
internacional.

Segundo Coulomb (2008) a crescente demanda por alimentos frescos,

refrigerados e congelados tem impulsionado mudanças no mercado global de
produtos que

utilizam a

cadeia do frio.

Fatores que alavancaram este

desenvolvimento são as mudanças nos hábitos alimentares ocorrido nos últimos

anos, e consumidores se tornando mais exigentes. Estas mudanças afetaram por
sua vez a forma de produzir, comercializar e distribuir produtos, principalmente
gêneros alimentícios (COYLE, 2001). Em contrapartida tiveram como principal

consequência o aumento nas importações e exportações de cargas refrigeradas,
avanços tecnológicos para acompanhar este crescimento, além de gerar inúmeros
empregos indiretos devido a crescente terceirização de serviços voltados para
logística: armazenagem, distribuição, transporte etc. (SILVA, 2010).

A crescente procura e consumo de produtos refrigerados e congelados exige

o maior controle dos processos envolvidos na cadeia do frio, sendo o transporte um

dos fatores determinantes de sucesso ou não. O transporte é um processo
estratégico e passou por constantes transformações no Brasil nos últimos dez anos,

quando se observou o surgimento do operador logístico, que são empresas
especializadas no gerenciamento e execução de atividades logísticas, em todo ou

parte da cadeia de abastecimento (MEDEIROS, et al., 2008). Observa-se, portanto,
que a procura por operadores logísticos para serviços na cadeia frio está
aumentando em função de suas técnicas e especialidade no processo de transporte.

As inovações tecnológicas acompanharam todos esses avanços, que

motivaram a evolução dos conceitos na prestação de serviços, que provocaram
mudanças operacionais significativas no setor com a evolução de sistemas de

qualidade, melhorias e surgimento de operadores logísticos especializados no setor
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e com alto nível de serviço (Silva, 2010). Também houve avanço no processo de

transporte, melhorando a oferta de produtos perecíveis, o desenvolvimento de
embalagens que possibilitaram o aumento da vida útil do produto, estimulando

novos canais de distribuição que possibilitaram o alcance de mercados em regiões
distantes (COYLE et al., 2001).

Os alimentos em geral são de alta sensibilidade e dependendo do ambiente

nos quais são submetidos apresentam grau elevado de deterioração química,
fisiológica e biológica. Segundo Neves Filho (1997), quanto menor a temperatura
aplicada ao ambiente, menor será a velocidade das reações bioquímicas, as
atividades enzimáticas, reações químicas e atividades microbianas, responsáveis

pela deterioração dos tecidos de origem animal e vegetal. O produtor especifica os
limites adequados de temperatura, considerando que temperaturas mais altas ou
mais baixas podem provocar danos ao produto final.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

(2009) o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo.
Cerca de 40% da produção agrícola não consegue chegar ao seu destino final em

condições adequadas para o consumo humano. Segundo Neves Filho (1997) há

parâmetros importantes que devem ser controlados ao longo da cadeia, de forma a
controlar as perdas, que tem origem:

 física - produzidas por agentes como a luz, o calor, a umidade e ações
mecânicas;

 química - oxigênio, gás carbônico e contaminante anômalo;

 biológica - ação de enzimas, microrganismo, insetos e outros parasitas.
De acordo com a temperatura especifica requerida para manter sua qualidade

de cada alimento, os mesmos podem ser classificados como produtos resfriados ou
congelados. A figura 14 apresenta as possíveis classificações, bem como suas

especificações térmicas. O beneficiamento térmico, além de preservar a qualidade
física e sensorial, garante a segurança alimentar do produto.
Figura 14 – Tipos de resfriamento
Tipo do Produto
Congelados

Característica

-25°C para sorvetes e -18°C para outros.
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Resfriamento Pleno
Resfriamento Mediano

Resfriamento Exótico/Climatização

Entre 0°C e 1°C para carne bovina fresca e carne de frango, insumos
cárneos, vegetais e algumas frutas.

5°C para produtos pastosos e para a maioria dos derivados do leite.
Entre 10°C e 15°C para batata, ovos, frutas exóticas e banana.

Fonte: Silva (2010)

Para Baptista (2006), o crescimento de microrganismos patogênicos durante

o transporte de produtos alimentares constitui um fator de risco muito importante que
deve ser observado na definição das condições apropriadas de transporte.
Diferentes tipos de microrganismos podem se desenvolver nos produtos alimentares.
Atendendo aos fatores intrínsecos dos produtos alimentares que afetam o
crescimento microbiano (atividade da água, acidez, composição química dos

alimentos, estrutura biológica, potencial de oxidação-redução) e aos requisitos
específicos de cada microrganismo, cada produto alimentar é susceptível ao

desenvolvimento de um conjunto específico de microrganismos patogênicos. Existe

igualmente um conjunto de fatores extrínsecos que afetam o crescimento

microbiano: temperatura, umidade relativa e composição do meio. De entre estes, a
temperatura é o fator mais importante pois a manutenção da temperatura abaixo de
determinados valores constitui uma barreira ao crescimento dos microrganismos em
geral e dos patogênicos em particular.

Responsável pela qualidade ou pela perda de qualidade do produto em

função da temperatura e das variações ocorridas ao longo do percurso realizado, o
desempenho térmico do veículo é de extrema importância. Dois fatores podem
influenciar o desempenho térmico de veículos refrigerados: as características do
processo de transporte e as características específicas ao veículo refrigerado.

Características do processo de transporte podem influenciar o desempenho

térmico de veículos refrigerados, como embarque e desembarque; tempo e número
de abertura de portas, e características dos roteiros de entrega.

O processo de embarque e desembarque dos produtos alimentícios no

veículo é fator de atenção para o seu transporte, pois é o momento onde a porta do

veículo fica aberta para as atividades de carregamento ou de descarregamento das
mercadorias. Neste instante ocorrem as trocas de calor entre a massa de ar interna
e externa, provocando as variações de temperatura no ambiente interno do veículo.
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A temperatura inicial da carga ao ser carregada no veículo é crucial para um

embarque adequado. O produto deve estar com a temperatura especificada exigida,
para evitar que o veículo seja utilizado para resfriar a mercadoria.

A temperatura inicial do veículo antes do carregamento também tem

influencia direta para um embarque adequado. A câmara frigorífica deve ser
resfriada até a temperatura ideal para a carga que será transportada.

Estes fatores são relatados nos trabalhos de Estrada-Flores e Eddy (2006) e

Pereira et al (2010), além de apresentarem problemas como esperas excessivas nas

plataformas de embarque, processos lentos de carregamento e de entrega da
mercadoria, permanecendo tempos longos de porta aberta. Estes fatores ocasionam
elevações de temperatura além do permitido.

Heap (2006) propõe que durante o processo de transporte, os produtos a

serem distribuídos devem, obrigatoriamente, ter suas temperaturas reduzidas antes
de entrarem na câmara do veículo, pois o sistema de refrigeração instalado nessa
câmara não é dimensionado para reduzir a temperatura dos produtos frigorificados.

O SEST/SENAT (2009) sugere que o produto deve ser carregado no veículo à

temperatura correta para que o sistema de refrigeração consiga desempenhar
corretamente a sua função, que é manter a baixa temperatura dos produtos
transportados.

Antes de iniciar o carregamento dos produtos, deve-se verificar se o sistema

de refrigeração da carroceria está funcionando adequadamente e se não há a

necessidade de se realizar um degelo da serpentina. A carroceria deverá ser pré-

resfriada antes do início do carregamento por um período suficiente para que a
temperatura interna esteja uniforme à temperatura de transporte (IIR, 1976).

De acordo com a NBR 14701 (ABNT, 2001), o transporte de produtos

alimentícios é realizado utilizando diferentes câmaras frigoríficas, que deverão ser

capazes de manter a temperatura do produto no valor desejado. Deve-se

obrigatoriamente reduzir e estabilizar a temperatura interna da carroceria por pelo
menos 15 minutos antes da entrada do produto alimentício, além de se utilizar

instrumentos para registro contínuo da temperatura do ar interno e indicação desta
temperatura durante o transporte. O aumento da temperatura da superfície do

produto alimentício congelado até -15 ºC pode ser tolerado, desde que a
temperatura do centro térmico continue a -18 ºC, de modo que a redução da

temperatura superficial deve ser feita rapidamente. Segundo Baptista (2006), a
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norma NBR 14701 regula, mas não resolve todos os problemas encontrados no
transporte frigorificado de alimentos.

Uma vez que a porta do compartimento refrigerado do veículo por qualquer

motivo é aberta, ocorre troca de ar frio interno pelo ar quente e úmido do ambiente
externo (IRR, 1986). A abertura desnecessária de portas ou mesmo um período

longo de carregamento ou descarregamento pode ocasionar um aumento elevado
da carga térmica. O equipamento de refrigeração não possui capacidade

instantânea suficiente para retirar a carga térmica proveniente da entrada do ar
quente do ambiente externo entre uma abertura e outra durante as entregas. O ar

frio, pela sua densidade maior, escapa pela parte inferior do veículo formando uma
neblina branca e em seguida ocorre a entrada de ar quente pela parte superior do
veículo. Isto pode provocar grandes variações de temperatura no interior do veículo.

Por esse motivo, é importante que a entrada de ar do ambiente externo seja evitada

ao máximo. Visando a eficácia dos sistemas, sugere-se a redução do tempo de

abertura de porta e a redução do número de entregas por veículo, a fim de respeitar

a capacidade frigorífica do equipamento e consequentemente assegurar a
temperatura limites da carga (NEVES FILHO, 2010).

A figura 15 elaborada por Rodrigue e Craig (2010) mostra os pontos críticos

de grande variação da temperatura no processo de transporte e de armazenamento

destacando os elos de transição entre os processos e aponta os pontos críticos
onde a temperatura limite não é respeitada.

Observa-se que na primeira transição a carga sofre um brusco aumento de

temperatura, ultrapassando o limite superior da temperatura requerida pelo produto
analisado. Isto ocorre devido à abertura de porta que possibilita a troca de calor

entre o ambiente interno e externo e, consequentemente, causa o aumento da
temperatura do veículo. Isto pode ser observado fortemente nos processos de carga

e descarga. Já na segunda transição é possível observar que a temperatura durante
o armazenamento diminuiu bruscamente, porém, quando a carga é transferida para

o veículo e realiza as entregas durante o roteiro de transporte tem, novamente, a sua
temperatura elevada.

Figura 15 – Comportamento da temperatura entre os elos da cadeia do frio
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Fonte: Silva (2010), Adaptado de Rodrigue e Craig (2010)

Quando o produto alimentício é submetido a este tipo de ambiente, no qual a

temperatura ambiente do veículo além de ultrapassar os limites térmicos superiores
e inferiores oscila com a abertura de porta em função das entregas, ocorrem danos e
perdas de qualidade como redução do peso, perda de água, modificação de cor,

alteração de textura, etc. Este fato aponta a importância do monitoramento e da
manutenção da temperatura nestes elos de transição considerados mais críticos.

A frequente abertura de portas do veículo pode acarretar na perda de

eficiência do sistema de refrigeração do veículo. Ocorre uma formação de gelo no
evaporador que reduz o desempenho do sistema de refrigeração e aumenta a

necessidade da realização de degelos, especialmente em ambientes com umidade
relativa alta (ESTRADA-FLORES; EDDY, 2006). Essa formação de gelo pode

dificultar a troca de calor entre a superfície da serpentina e o ar circulado dentro da
câmara, podendo bloquear totalmente a passagem de ar pela serpentina (NEVES
FILHO, 2010).

Um trabalho que retrata o ganho de temperatura durante a abertura de porta

em entregas de mercadorias refrigeradas e congeladas é de Pereira, et. al (2010).
Ele realiza um estudo para entender o comportamento da temperatura durante

roteiros de entrega. O trabalho elabora gráficos do comportamento de paradas do

veículo para descarga e os ganhos de temperatura (figura 15). Nota-se que o ganho
de temperatura é cumulativo durante as entregas. Os longos roteiros de entrega

também são responsáveis pela dificuldade do sistema de refrigeração retomar a
temperatura ideal. Observa-se também que o desligamento do veículo, durante o

42

momento de espera para o descarregamento, contribuiu para a elevação da
temperatura na câmara frigorífica.

Figura 16 – Histórico de variação de temperatura

Fonte: Pereira et al. (2010)

O roteiro de entregas também é ponto crítico para a manutenção da

temperatura no transporte. Quanto maior o número de entregas em um roteiro, maior
será o número de paradas e, consequentemente, maior o gradiente térmico ganho
neste processo.

Características específicas do veículo refrigerado podem influenciar o seu

desempenho térmico, como o equipamento de refrigeração, a capacidade do
condensador, o isolante térmico, etc..

Os veículos utilizados para este tipo de transporte geralmente são mais

pesados que os convencionais e também consomem mais combustível, isto
acontece em função do peso extra do equipamento necessário para realização da
refrigeração.

Apresentam significativas contribuições para a operação no mercado

brasileiro a Norma NBR 15457 (Norma Brasileira Regulamentadora) e o acordo ATP
– Agreements on the International Carriage of Perishable Food-stuffs. Eles fazem

referência aos veículos refrigerados regulando parâmetros necessários para
desempenho de carrocerias termicamente isoladas.
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A norma NBR 15457 surgiu a partir de estudos realizados pelo IBF (Instituto

Brasileiro do Frio), e também através do seu comitê técnico do setor produtivo como

ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e
Aquecimento) e ANFIR (Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos

Rodoviários). Com apoio da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) eles
desenvolveram um estudo na área que se transformou na norma ABNT NBR 15457
conhecida como “Carrocerias Termicamente Isoladas – Desempenho Térmico”.

O acordo relacionado ao transporte internacional de produtos perecíveis e aos

equipamentos específicos utilizados neste tipo de transporte, o ATP, foi assinado na
década de 70 em Genebra e atualmente é uma referência na área. Tem por

objetivo criar procedimentos para as caixas isotérmicas e equipamentos que
garantam a qualidade do produto transportado, e fazem uma classificação deste

tipo de equipamento com o objetivo de padronizar termos na área e definir limites
(ATP, 1970).

O ATP classifica os veículos utilizados neste tipo de transporte (refrigerado e

congelado) em quatro grupos de acordo com o seu coeficiente global de transmissão
térmica e também a capacidade de manter a temperatura do veículo: veículos

isotérmicos, veículos refrigerados, veículos frigoríficos e veículos caloríficos. Os
veículos isotérmicos são classificados como uma caixa isotérmica normal (IN)

quando apresentam um coeficiente global de transmissão térmica K igual ou inferior
0,7 W/m2.ºC. Quando o K for igual ou inferior a 0,4 W/m2.ºC ele é classificado como
caixa isotérmica reforçada, IIR (ATP, 1970).

Os veículos refrigerados são aqueles que sem recurso mecânico ou de

absorção conseguem manter a temperatura desejada em seu interior quando a

temperatura exterior atinge 30°C. Este tipo de veículo utiliza uma fonte de frio como

gelo hídrico, neve carbônica, e placas eutéticas. Estes sistemas conseguem manter
a temperatura baixa no período de no mínimo 12 horas, sem serem reabastecidos.
Dependendo da temperatura que este sistema consegue manter, ele pode ser
classificado em quatro classes de veículo refrigerado:

 Classe A: temperatura interior máxima de +7°C

 Classe B: temperatura interior máxima de -10°C

 Classe C: temperatura interior máxima de - 20°C
 Classe D: temperatura interior máxima de 0°C

44

Uma observação para estas classes é que para classe B e C, o coeficiente K

deverá ser sempre menor ou igual a 0,40 W/m2.ºC para conseguir manter este nível
de temperatura mínima.

Os veículos frigoríficos possuem uma caixa isotérmica atrelada a um

equipamento que gera frio mecânico e possibilita a redução da temperatura e a

conservação do frio mesmo a uma temperatura exterior de 30°C. Este grupo é
dividido em 6 classes, apresentadas a seguir:

 Classe A: temperatura interior entre +12°C e 0°C.

 Classe B: temperatura interior entre +12°C e -10°C.

 Classe C: temperatura interior entre +12°C e -20°C.
 Classe D: temperatura interior inferior a 0°C.

 Classe E: temperatura interior inferior a -10°C.
 Classe F: temperatura interior inferior a -20°C.

Observa-se que para as classes B, C, E e F para atingirem a temperatura

desejada é necessário que o seu coeficiente K seja menor ou igual a 0,40 W/m2.ºC.

Considerando parâmetros de operacionalidade, Ashrae (1994) classifica os

veículos refrigerados em três grupos: veículo de transporte de longa distância;

veículo de transporte de curta ou média distância; e veículos de distribuição de

produtos alimentícios (figura 17). O autor também faz a classificação por
funcionalidades da temperatura: veículos para produtos congelados (atingem a
temperatura de -18 ºC); produtos frescos (atingem temperaturas entre 0ºC a -2 ºC);

produtos perecíveis (atingem temperaturas entre 0 a 5 ºC); e ar-condicionado
(atingem temperaturas entre 13 a 21 ºC).
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Figura 17 – Classificação dos Veículos de transporte conforme operacionalidade

Distribuição

Longa
Distância

Fonte: Ashrae (1994)

Os veículos de transporte e também de curta ou média distância geralmente

são veículos semirreboques, figura 18.

Figura 18 – Veículo semirreboque com baú frigorífico e unidade de refrigeração

Fonte: Material publicitário Thermo King
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O sistema de distribuição de ar dentro de um semirreboque frigorífico é de

grande importância, pois é responsável pela distribuição de carga fria ao longo do
veículo, garantindo temperaturas uniformes. De acordo com Ashby (1995) existem
dois métodos principais de circulação de ar em veículos refrigerados, que são

detalhados nas figuras 19 e 20: o superior (top-air delivery) e o inferior (Ceiling ducts
delivery). A circulação superior é a mais convencional e reforçada pela característica

de construção do sistema onde acontece a circulação de ar no sentido horário no
interior do veículo. Já a inferior vem sendo bastante empregada, mas tem limitação

de extensão de veículo devido ao alcance e uniformidade da temperatura. A

circulação acontece no sentido anti-horário e é caracterizada pela corrente de ar
com a forma de um retângulo.

Figura 19 – Circulação de ar em veículo refrigerado, com entrada de ar pelo topo

Fonte: Baptista (2006)
Figura 20 – Circulação de ar em veículo de refrigerado, com entrada de ar pela base
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Fonte: Baptista (2006)

Baptista (2006) afirma que para obter uma melhor circulação de ar e

uniformidade de temperatura do produto são importantes os seguintes fatores:

 Os dutos de ar devem ser usados para assegurar a entrada de ar para a
parte de trás do veículo e para assegurar uma igual distribuição;

 Deve ser deixado um espaço livre entre as portas traseiras e a carga para
permitir uma adequada circulação de ar. Um bom carregamento depende

de tal passagem de ar. De forma a garantir a passagem de ar, é

recomendada a existência de canais abertos incorporados nas portas
traseiras;

 A camada superior deve ser carregada de forma a possibilitar o adequado
regresso do ar para o evaporador;

 O ar frio deve circular pelos lados da carga para absorver o calor conduzido

pelas paredes. Para as paredes com nervuras são aconselhadas tiras ou
batentes nas paredes laterais para permitir a circulação do ar entre as
paredes e a carga;

 Os apoios das portas traseiras devem prevenir o deslocamento da carga;

 O projeto do piso deve fornecer uma adequada circulação de ar. Pode ser
um chão de barras “T” como na figura 21, ou outros tipos de piso com
calhas.

Deve existir um anteparo na frente para permitir o regresso do ar ao

evaporador. Alguns veículos possuem um anteparo falso com uma tela de metal ou
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orifícios no fundo para a passagem de ar de saída. Em alguns veículos, são
colocados paletes com as longarinas verticais, entre a parede de anteparo e o início
da carga.

Figura 21 – Perfil em “T” no piso de veículo de transporte

Fonte: Baptista (2006)

Para Tassou et al. (2009) o sistema de distribuição de ar em um veículo

semirreboque é estruturado a partir do ventilador que é localizado a frente do

evaporador. Ele insufla o ar frio através de um duto localizado ao longo da parte
superior interna da superfície do caminhão, possibilitando que o ar infiltre nas
paredes laterais, ao longo do piso, e também entre os paletes e/ou caixas da carga

organizadas ao longo do veículo, conduzindo o ar quente de volta para o

evaporador, onde é novamente recomeçado o ciclo de distribuição de ar. Ainda os
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autores fazem uma ressalva a cargas resfriadas, como frutas e verduras, onde o
fluxo de ar deve passar ainda pelas embalagens vazadas e conduzir o calor da

respiração que representa uma importante parcela do calor da carga transportada. O
sistema descrito por Tassou et al. (2009) pode ser visualizado na figura 22, que
apresenta o sistema de circulação de ar em um veículo semirreboque.

Figura 22 – Sistema de distribuição de ar em veículo semirreboque

Fonte: Silva (2010) adaptado de Tassou, De-Lille e Ge (2009)

O sistema de refrigeração de maior utilização em veículos refrigerados é por

compressão de vapor, segundo Silva (2010). No entanto, existem outras formas de
obtenção do frio como: o movido a diesel, a motor elétrico, acoplada ao motor do

caminhão, de criogenia, e placas eutéticas. Para Heap (2006) os sistemas movido a
diesel e a motor elétrico funcionam independentes, sendo o primeiro sistema
utilizado para veículos de médio e grande porte, ou seja, destinado a roteiros de

longas distâncias. Já o segundo sistema funciona de forma estacionária. O terceiro
sistema, unidade acoplada ao motor do caminhão, é dependente sendo utilizada
para roteiro de curta distância. Este sistema é interrompido quando o veículo é
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desligado nas paradas para a carga e descarga de mercadorias, devendo se tomar

maior atenção nesta parte do processo para não se perder o frio. Estes três
primeiros sistemas são obtidos a partir da compressão de vapor, utilizando um fluido
refrigerante.

Para Silva (2010) tem sido cada vez mais frequente a combinações desses

três sistemas de refrigeração e outros arranjos híbridos com o objetivo de melhorar o

processo de transporte e consequentemente ter uma maior eficiência do sistema.
Gás refrigerante do tipo HFC (hidrofluorcarbono) tem sido muito utilizado para a
refrigeração de veículos rodoviários podendo operar independente do motor do

veículo ou podendo operar acoplados ao motor do caminhão, durante a fase de
deslocamento do veículo. Na fase estática do veículo, a unidade de refrigeração

pode operar por meio de energia elétrica, enquanto aguarda para descarregar (IIR,
2003).

O sistema de criogenia utiliza normalmente o gás CO2 na forma líquida é

também chamado de sistema de perda total, devido à completa exaustão do gás. É

utilizado para transporte de alto valor agregado, devido ao custo elevado (TASSOU
et al, 2008). Por último o sistema eutético muito utilizado no transporte de produto
congelado (como sorvetes e produtos que exigem temperaturas muito baixas).

Neves Filho (2006) afirma que para se obter um melhor desempenho no

processo de transporte de mercadorias refrigeradas e congeladas é necessário dar
atenção a alguns fatores como:

 Adequação dos equipamentos de refrigeração com as dimensões da
carroceria do veículo;

 Verificação do tipo de sistema a necessidade da temperatura requerida
pela carga;

 Refrigeração do veículo antes do carregamento da mercadoria;

 Alocação das mercadorias que não bloqueie o fluxo de ar, tanto das
paredes quanto do piso;

 Utilização de um duto para conduzir o ar insuflado por ventiladores;
 Sistemas adequados de vedação das portas;

 Utilização de cortinas de ar para diminuir a gradiente de calor com a
abertura de portas;
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 O desligamento do aparelho de refrigeração enquanto as portas estiverem
abertas;

 Utilização de divisórias para entregas com múltiplas temperaturas;

 A utilização de prateleiras para reduzir as vibrações e choques quando a
carga não for paletizada.

Um estudo realizado por Cruz (2009) objetivou acompanhar e analisar os

processos necessários à certificação de veículos destinados ao transporte de

produtos perecíveis. O estudo realizou dois ensaios simulados em laboratórios para
classificar e certificar dois veículos. Os resultados foram comparados, visando
análises de viabilidade.

Dois casos apresentam o comportamento da distribuição do ar no veículo

conforme a configuração de dois diferentes sistemas de refrigeração. Sistema A

convencional, e sistema B de conduta com duas aberturas de insuflação (figura 23).
O primeiro obteve um bom resultado, no entanto este sistema de circulação de ar

está condicionado pelo forte efeito de desidratação que induz, fazendo- se
necessário uma velocidade do ar mais baixa através de duas (ou mais) aberturas

localizadas no teto, na parte posterior do compartimento. Já o sistema B apresentouse mais eficaz garantindo níveis mais admissíveis da velocidade do ar na zona útil.
Ele apresentou-se uniforme, sem conseguir melhorar a distribuição da grandeza na
zona crítica descrita.

Figura 23 – Desempenho térmico de veículo refrigerado com variação de sistemas

V1 Veículo Convencional e V2 Veículo com duas aberturas de insuflação
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V1

V2

Fonte: Cruz (2009)

Tso et al. (2002) mostra o desempenho térmico de veículo em função de suas

especificidades, através de um estudo experimental sobre o calor e as

características de transferência de massa no corpo de um veículo refrigerado para
três casos: sem uma cortina de ar; com cortina de ar da ventoinha; e com cortina de
tiras de plástico. Verificou-se que o uso de uma cortina de ar pode auxiliar a

diminuição do gradiente de temperatura com a abertura de porta na ordem de 40 a
11%.

Neves Filho e Silveira (2010) mostram o desempenho do veículo em função

da característica proveniente de alguns parâmetros específicos. Eles compararam o
desempenho térmico de uma carroceria sem isolamento com uma carroceria com

isolamento. Eles concluem que a carroceria com isolamento apresenta um melhor
desempenho térmico, apesar de apresentar grande variação da temperatura nos
diferentes pontos analisados.

Estrada-Flores et al. (2006) buscam entender o comportamento da

temperatura no interior de veículos de transportes durante entregas de mercadorias

através de pesquisa de campo. Os autores, com o objetivo de questionar a
regulamentação Australiana para transporte de alimentos perecíveis, responsável

por fornecer recomendações de temperaturas máximas e mínimas necessárias
durante o processo para transportadores e operadores logísticos, realizaram o

monitoramento da temperatura no interior do veículo de transporte durante dois
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casos reais de entregas de alimentos perecíveis. O primeiro caso monitorado e

avaliado é um caso de roteiro de entrega de carga perecível em centro urbano

realizado por um veículo de transporte refrigerado. Já o segundo caso monitorou e
avaliou um roteiro de entrega de exportação de peixe congelado em um contêiner.

Os dois estudos de roteiros de entregas de mercadorias refrigeradas e congeladas
foram realizados com o objetivo de melhor entender as variáveis envolvidas no

processo que provocam a variação e oscilação da temperatura no interior do meio

de transporte utilizado e, desta forma, propor melhorias para a regulamentação
Australiana.

O primeiro caso avaliado, modo geral, mostrou um aquecimento rápido do

veículo com a abertura de portas no processo de entrega das mercadorias, havendo

aquecimento rápido dos produtos que permaneceram no veículo durante o
descarregamento, devido a baixa capacidade de refrigeração do veículo utilizado.

O segundo caso mostrou que há falha na instalação de refrigeração do

recipiente, o que provocou um aumento rápido da temperatura do produto
transportado.

Os dois casos mostraram, portanto, que é necessário uma maior atenção no

processo de transporte por diferentes tipos de modais e que a capacidade térmica
não foi suficiente para manter a temperatura necessária de qualidade.

Pereira et al. (2010) trazem um estudo de campo. Os autores estruturaram

um sistema de monitoração e analisaram uma distribuidora de alimentos perecíveis
refrigerados e congelados, com o objetivo de verificar o efeito da entrada de carga

térmica no ambiente refrigerado de câmaras frigoríficas durante o transporte de

produtos resfriados/congelados, considerando a influência das aberturas das portas
da câmara na alteração da temperatura interna do ambiente frigorificado.

O estudo de caso foi realizado com a colaboração de uma empresa brasileira

de grande porte fabricante de alimentos congelados e resfriados. O período de

monitoramento foi o mês de agosto e setembro do ano de 2007 e as rotas de

entregas abrangeram a região do interior do estado de São Paulo. O
acompanhamento do transporte foi realizado desde o centro de distribuição da
empresa até os clientes finais da cadeia. O funcionamento deste sistema de

refrigeração foi possível por meio do uso de um compressor acoplado ao eixo do

motor do caminhão. Assim, conforme a rotação do eixo do motor variava uma
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mudança na rotação do eixo do compressor acoplado também era observada. O
caminhão era bipartido e foi equipado com 11 sensores de temperatura.

A análise dos dados obtidos durante os sete dias de monitoramento, tanto da

temperatura interna quanto da temperatura externa do sistema, indica que quanto

maior o número de entregas em um roteiro, maior foi a entrada de ar quente e úmido

proveniente do ambiente externo. Fato este que provoca a concentração de água no
condensador e, consequentemente, prejudica a operação do sistema. Também

notou-se que algumas paradas do motor ocorreram durante a espera pela
autorização de entrega no local, isto ocorre devido à decisão dos motoristas em
economizarem combustível.

O aumento da temperatura em função da abertura de porta é agravado

também por outros fatores como:

 o tempo de duração das entregas. Quanto maior foi a duração das
entregas, maior foi a carga térmica proveniente do ambiente externo, o que
dificultou o trabalho do sistema de refrigeração durante as retomadas de
temperatura;

 o tempo de parada do motor aguardando o exagerado tempo de espera
pela autorização para o descarregamento: Este fato agravou ainda mais o
processo;

 o motor do caminhão desligado durante a entrega (porta aberta). Segundo

os autores é uma prática positiva, pois diminuiu a troca excessiva de ar

entre os ambientes interno e externo durante a abertura das portas da
câmara. Isto pôde ser observado em todas as entregas.

 o tempo disponível para a retomada das temperaturas pelo sistema de
refrigeração entre o final da última entrega do dia e a chegada ao centro de

distribuição. Aconteceu mais rapidamente em função do funcionamento
continuo do sistema de refrigeração e da câmara estar vazia (figura 24).
Figura 24 – Histórico de variação de temperatura no sexto dia de monitoração
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Fonte: Pereira et al. (2010)

No geral o trabalho elaborado por Pereira et al. (2010) avaliou as condições

de funcionamento do processo urbano de distribuição, como também analisou o

efeito térmico da abertura de portas. Foi observado que há forte incremento da

temperatura quando há a abertura de porta durante as entregas e também a

influência do número de paradas na variação da temperatura. Por outro lado, muitas
vezes os veículos são obrigados a esperar antes da entrega da carga ao varejista, e
nessas ocasiões é comum parar o motor, parando assim a refrigeração.

Este tipo de teste é importante para detectar pontos de atenção na prática da

cadeia de frio local, que indicam os aspectos técnicos e logísticos que necessitam de

melhorias operacionais. Por exemplo, a distribuição conjunta de produtos
refrigerados e congelados na forma como tem sido realizada em vários casos no

Brasil deve ser revista, uma vez que os resultados de desempenho são
frequentemente pobres.

Baptista (2006) aponta como principais perigos em termos de segurança

alimentar no transporte de produtos alimentares:

 Desenvolvimento microbiano por exposição do produto a uma temperatura
elevada na carga, durante um tempo excessivo;

 Desenvolvimento microbiano por inadequado arrefecimento prévio do
produto e do veículo de transporte;

 Desenvolvimento microbiano por inadequada manutenção da temperatura
durante o transporte;
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 Desenvolvimento microbiano por exposição do produto a uma temperatura
elevada na descarga, durante um tempo excessivo;

 Contaminação física devido à má manutenção da estrutura do veículo de
transporte;

 Presença de água no veículo de transporte que promova condições mais
favoráveis ao desenvolvimento microbiano no produto;

 Contaminação por perda da hermeticidade das embalagens, derivada da
má manipulação;

 Contaminação

química

resultante

contaminantes (incluindo odores);

da

presença

de

substâncias

 Contaminação (microbiológica, física ou química) devido à falta de higiene
dos veículos de transporte;

 Contaminação (microbiológica, física ou química) devida à falta de higiene
dos locais de carga ou descarga.

Como Medidas Preventivas:

 Efetuar a carga do produto em condições de temperatura adequadas;

 Assegurar a estabilização térmica do produto à sua temperatura de
conservação antes da expedição do produto;

 Colocar a carga no veículo de forma a permitir uma adequada circulação
do ar;

 Verificar a temperatura do produto à carga;

 Verificar as temperaturas do veículo durante a recepção do transporte para
carga;

 Verificar a temperatura do veículo durante o transporte;

 Calibrar os instrumentos utilizados na monitoração de temperaturas no
transporte;

 Assegurar a manutenção do sistema de refrigeração do veículo;

 Verificar a temperatura do produto no momento da sua recepção;

 Efetuar a descarga do produto em condições de temperatura adequada;

 Após a descarga, colocar o produto armazenado em câmaras na
temperatura correspondente a sua conservação;

57

 Verificar o estado de manutenção do veículo durante a recepção para
carga;

 Verificar o adequado estado de higiene do veículo durante a recepção para
carga;

 Cumprir as boas práticas de manipulação de forma a assegurar a
integridade das embalagens dos produtos alimentares;

 Utilizar embalagens adequadas para assegurar uma proteção eficaz do

produto durante a realização, em condições normais, das operações de
transporte e distribuição;

 Evitar sobrecargas, limitando a altura de sobreposição de embalagens no
transporte;

 Assegurar o cumprimento dos programas de limpeza, desinfecção e
manutenção dos veículos;

 Assegurar o cumprimento dos programas de limpeza, desinfecção e

manutenção dos locais de carga e descarga de produtos alimentares, e de
todas as outras áreas onde ocorre a manipulação de produtos alimentares.

Na Monitoração do transporte:

 Controle da temperatura do veículo durante a recepção para carga;

 Controle do estado de manutenção e de higiene do veículo durante a
recepção para carga;

 Controle da temperatura dos locais de carregamento;
 Controle da temperatura do produto durante o carregamento;

 Controle da temperatura do veículo de transporte no momento de saída do
transporte;

 Controle da temperatura do ar no veículo durante o transporte;
 Controle da temperatura do produto durante a recepção;

 Controle do estado de higiene do veículo durante a recepção;
 Controle do estado de integridade das embalagens;

 Controle do cumprimento dos programas de limpeza, de desinfecção e de
manutenção dos veículos;
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 Controle do cumprimento dos programas de limpeza, de desinfecção e de

manutenção dos locais de carga e descarga de produtos alimentares, e de
todas as outras áreas onde ocorre a manipulação de produtos alimentares;

 Supervisão das práticas de manipulação na carga e descarga de produtos
alimentares.

Para estas atividades de monitoração deve-se manter registros das:

 Temperaturas monitoradas (temperatura do veículo no momento da

recepção para carga; temperatura dos locais de carga; temperatura do

produto durante o carregamento; temperatura do veículo de transporte no

momento de saída do transporte; temperatura do ar no veículo durante o
transporte; temperatura do produto durante a recepção);

 Atividades de manutenção e higienização de veículos de transporte, de

locais de carga e descarga e de outras áreas onde os produtos alimentares
são manipulados;

 Ocorrências/não conformidades observadas nos veículos de transporte,
locais de carga e descarga;

 Falhas no cumprimento de boas práticas, nomeadamente na manipulação
de produtos alimentares, nas atividades de manutenção, de limpeza e de
desinfecção;

 Ações corretivas estabelecidas.

Ações Corretivas:

 A não aceitação do veículo de transporte em condições críticas (estado de
manutenção, higienização inadequada);

 O restabelecimento das condições higiênicas do veículo;

 O restabelecimento do bom funcionamento do veículo de transporte;
 A adequação da temperatura de transporte ao produto a transportar;

 A não recepção de produto quando o transporte não cumprir com as
especificações. Devolução do produto ao fornecedor;
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 O restabelecimento imediato da temperatura, caso se verifique uma

elevação da temperatura de refrigeração, sem que sejam alteradas as
características do produto;

 A segregação das embalagens de produto que se encontrem danificadas;
 O restabelecimento das boas práticas de manipulação;

 O restabelecimento de boas condições de higiene nos locais de carga e

descarga e noutras áreas onde ocorre manipulação dos produtos
alimentares;

 O restabelecimento do programa de limpeza e desinfecção.
4.3 Abordagem Ferramentas de Qualidade
Miguel (2006) propõe a utilização das ferramentas da Qualidade, como

suporte ao desenvolvimento da qualidade ou ao apoio à decisão na análise de
determinado problema. Mata-Lima (1999) completa afirmando que o grande
potencial delas, está quando são utilizadas para a identificação das raízes dos
problemas e para a solução destes.

Contudo, Mata-Lima (2007) afirma que aplicação das ferramentas de

identificação da causa dos problemas exige que haja um debate entre as partes

interessadas e que a decisão se fundamente em resultados da análise dos registros
de informações relevantes, visitas de estudo, reuniões técnicas, inquéritos e
entrevistas, entre outros.

As Sete Ferramentas Tradicionais da Qualidade, de acordo com Miguel

(2006) e Vieira (1999), são: fluxograma, diagrama de causa-efeito (espinha de peixe

ou diagrama de Ishikawa), histograma, diagrama de Pareto, diagrama de correlação,
gráfico de controle e folha de verificação.
O

diagrama

de

causa-efeito

foi

a

ferramenta

escolhida

para

o

desenvolvimento deste trabalho. A ferramenta consiste em uma forma gráfica usada

como metodologia de análise para representar fatores de influência (causas) sobre
um determinado problema (efeito). Também é denominada de Diagrama de

Ishikawa, devido ao seu criador, ou Diagrama Espinha de Peixe, devido à sua forma

(MIGUEL, 2006). O diagrama de causa-efeito, ilustrado na figura 25, pode ser
elaborado perante os seguintes passos:

 Determinar o problema a ser estudado (identificação do efeito);
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 Relatar sobre as possíveis causas e registrá-las no diagrama;

 Construir o diagrama agrupando as causas em “6M” (mão-de-obra,
método, matéria-prima, medida e meio-ambiente);

 Analisar o diagrama, a fim de identificar as causas verdadeiras;
 Correção do problema.

Basicamente, o resultado do diagrama é fruto de um brainstorming (significa

tempestade de ideias), ou seja, pensamentos e ideias que cada membro de um

grupo de discussão expõe sem restrições e democraticamente, sendo o diagrama, o
elemento de registro e representação de dados e informações (MIGUEL, 2006).
Figura 25 – Diagrama Ishikawa

Fonte: Campos (1992)

A literatura consultada confirmou a necessidade da utilização constante de

metodologia capaz de garantir a gestão da qualidade da cadeia do frio, considerada

a sua relevância para o perfeito acondicionamento e manutenção das características
dos produtos transportados.

O ambiente de elevada competição visando a maior eficiência e o menor

custo do produto vendido, desafia a criatividade dos profissionais das empresas de

processamento e de logística. Estes, por sua vez, provocam o desenvolvimento de
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novas ferramentas e tecnologias visando manter a liderança e a sustentabilidade no
mercado.
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5 RESULTADOS
A partir da visão do problema da variação da temperatura no processo de

transporte de salmão fresco, definiu-se o cenário de estudo para um caso real,
sendo programado e executado com a colaboração de um produtor/exportador de

salmonídeos, uma transportadora internacional e um processador/importador que
utiliza o salmão fresco como matéria prima para a sua linha de produtos, realizando-

se o levantamento das condições operacionais reais do transporte frigorificado
internacional de alimentos perecíveis resfriados.

O resultado é descrito com base nos atributos previamente mencionados:

origem, destino e roteiro de transporte; região e clima; veículo de transporte;

equipamento de refrigeração, carga transportada, sensores de temperatura, sensor
de posicionamento e embalagem primária.
5.1 Origem, destino e roteiro de transporte
As condições do transporte foram monitoradas durante todo o trajeto de

pouco mais de 4 mil Km, de 12/03/15 até 23/03/15, perfazendo um roteiro de 11 dias
desde a planta produtora exportadora localizada em Quellon – Chile até a planta

processadora importadora localizada em Osasco – SP, Brasil. O trajeto é

representativo e prevê a passagem nas fronteiras Chile / Argentina e Argentina /
Brasil, onde ocorre o processo aduaneiro (figura 26).
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Figura 26 – Trajeto Quellon-Chile a São Paulo-Brasil

Trajeto
Quellon – São Paulo

Fonte: Google

5.2 Região e Clima
Analisa-se o cenário típico para o trajeto do transporte rodoviário do salmão

inteiro fresco. A estação do ano escolhida foi o verão, que no hemisfério sul ocorre
de 21 de dezembro a 20 de março do ano seguinte, quando as temperaturas

chegam a registrar seus valores de máxima, com umidade relativa em torno dos
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70%, nuvens e cobertura de 40% (períodos de sol), com estimativa de temperatura
mínima de 18° C e máxima temperatura de 28° C.
5.3 Veículo de Transporte
O veículo de transporte utilizado foi uma carreta da marca Scania, modelo G

380 A6x2, movido a diesel, potência maxima 380 hp (@ 1900 rpm), acompanhado
por uma câmara frigorífica da marca Randon, modelo SR Frigorífico Duralumínio, de

dimensões externas com 14,70 m de comprimento, 2,60 m de largura e 4,24 m de
altura desde o chão, constituída por painéis tipo “sanduíche” de densidade média de

40 kg/m3, com lâminas de fibra de vidro e recheio de poliuretano. Paredes, teto e
piso da câmara de 70 mm de espessura e com volume interno útil de 87,23 m³.
Possui piso em alumínio perfil “T”, com altura de 32mm, possibilita maior circulação

de ar frio em toda a caixa de carga, garantindo temperatura uniforme. O uso do
poliuretano atende as especificações dos órgãos certificadores, pois não contem

CFC (poluente que afeta a camada de ozônio), além de ser retardante a chama, ou
seja, mesmo quando exposto ao fogo o mesmo não se propaga. Figuras 28 a 30.
Figura 27 – Veículo de Transporte. Unidades de medida em mm

Fonte: Material publicitário Scania
Figura 28 – Veículo de Transporte
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Fonte: Material publicitário Randon

Figura 29 – Veículo de Transporte

Fonte: Material publicitário Randon
Figura 30 – Veículo de Transporte Utilizado – Carreta e Câmara Frigorífica

Fonte: Fotografia - Elaborado pelo autor
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5.4 Equipamento de Refrigeração
O equipamento de refrigeração que compunha o sistema de refrigeração da

câmara frigorífica é da marca Thermo King, modelo SB-200 Whisper Edition. Unidade

de alta capacidade, montagem frontal, alimentada a diesel, para resfriamento e

aquecimento, com capacidade de 51.000 Btu/h, a 2ºC e de 32.000 Btu/h, a -18ºC.
Compressor TK 430L, com fluxo de ar de 5.940 m³/h. Utiliza o refrigerante R-404A.
5.5 Carga Transportada

A carga refrigerada selecionada para o transporte foi o Salmão Eviscerado

Premium Com Cabeça. O veículo foi abastecido com o volume liquido de 19.000Kg,
com distintos calibres, conforme figura 31, perfazendo um total de 668 caixas de
produtos distribuídos de forma homogênea, permitindo uma boa circulação de frio.

Figura 31 – Dados do Embarque 40104538
Fecha de
Producción

Calibre

12/03/2015

Atlán HON Prm
3,6-4,5 kg
Atlán HON Prm
4,5-5,4 kg

Total

Atlán HON Prm
5,4-6,4 kg

Suma de
Cantidad de
Cajas

Suma de
Kilos Netos

Suma de
Kilos Brutos

143

3.976,7

5.137,8

310

8.965,8

11.483,0

215

6.057,5

7.803,3

668

19.000,0

24.424,2

Fonte: Resumo da lista de produtos embarcados

5.6 Embalagem Primária

O produto Salmão Atlântico Inteiro Fresco Premium Eviscerado com Cabeça

foi envolto em folha plástica, sendo adicionado um volume de gelo em torno dos 5,0
Kg, sendo acondicionado em embalagem primária de isopor, ilustrada na figura 32,

com peso líquido médio de 30Kg e com as seguintes medidas: 2,5 cm de espessura
e 25 x 89 x 42 cm (altura x largura x profundidade).

Figura 32 – Embalagem primária
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Fonte: Fotografia - Elaborado pelo autor

5.7 Sensores de Temperatura
Já é rotina o envio de um sensor de temperatura (termógrafo) interno à

embalagem primária, de forma a registrar a evolução de temperatura do produto no
decorrer do transporte. Este sensor é posicionado no centro da carga.

O modelo TempTale4, da marca Sensitech (figura 33), possui carcaça

resistente a água, capacidade de armazenamento de até 920 dados, podendo

operar dentro da faixa de -30 a +70 oC, com temperatura alvo pré-programada para 1 a +1 oC e com intervalo de amostra pré-programada para 45 minutos. Um relatório
gerencial é emitido ao final do trajeto. Figura 34.

Figura 33 – Termógrafo TempTale 4

Fonte: Material publicitário Sensitech
Figura 34 – Relatório gerencial TempTale 4
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Fonte: Leitura do Termógrafo BC431022V0

Para o levantamento analítico proposto por esse trabalho, foram adicionados

sensores de temperatura internamente às caixas primárias de isopor, perfazendo um

total de 15 caixas preparadas para registrar o histórico de temperatura do produto
desde o carregamento na origem até o respectivo descarregamento no destino.

Externo à carreta foram posicionados 2 sensores de temperatura, sendo um

do lado esquerdo e outro do lado direito da carroceria. Os sensores internos foram
distribuídos conforme figuras 35 e 36:
Figura 35 – Vista Superior da carreta
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Iní

Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 36 – Vista do fundo da carreta

Cen

Fun
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Fonte: Elaborado pelo autor

JUNTO AO PRODUTO – 15 termógrafos:

• seção transversal 1 (2ª coluna/fileira)
 2 na 1ª linha/fiada
 1 na 5ª linha/fiada
 2 na 8ª linha/fiada

• seção transversal 2 (7ª coluna/fileira)
 2 na 1ª linha/fiada
 1 na 5ª linha/fiada
 2 na 8ª linha/fiada

• seção transversal 3 (12 coluna/fileira)
 2 na 1ª linha/fiada
 1 na 5ª linha/fiada
 2 na 8ª linha/fiada

EXTERNO À CAMARA FRIGORÍFICA – 2 termógrafos

 1 na superfície externa, lateral esquerda da carreta
 1 na superfície externa, lateral direita da carreta

71

Coletados os dados, utiliza-se a ferramenta Excel para o tratamento

estatístico como ferramenta para análise crítica e tomada de decisões.
5.8 Sensor de Posicionamento

Os veículos da transportadora são monitorados via satélite através de

rastreador “Autotrac”, 24 horas por dia, de segunda a domingo (figura 37). O

monitoramento é realizado por empresa terceirizada e homologada pela seguradora
para prestar serviços de rastreamento e monitoramento dos para veículos da

empresa. A frota da transportadora possui os seguintes itens instalados: Kit Básico,

Sensores de porta Carona / Motorista, Sensor de Desengate, Sensor de Porta de
Baú, Teclado Alfa-Numérico (Teclado Livre) e Trava de Baú.

Figura 37 – Animação do sensor de posicionamento GPS

Fonte: Transportes Gral

Registros históricos de posicionamento global, Relatório analítico do Veículo

MHL-6414, de 12/03/2015 a 23/03/2015, no Apêndice A.
5.9 Análise dos dados de temperatura

O Box Plot foi a ferramenta escolhida para representar a distribuição dos

conjuntos de dados coletados, com base em alguns de seus parâmetros descritivos,

quais sejam: a mediana (q2), o quartil inferior (q1), o quartil superior (q3) e do
intervalo interquartil (IQR = q3 - q1).
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A figura 38 apresenta o Box Plot, destacando suas principais características:
Figura 38 – O Box Plot e suas principais características
Outlier
Cerca Superior
= Q3 + 1,5 (Q3-Q1)
Quartil Superior (Q3)
Mediana (Q2)
Quartil Inferior (Q1)
Cerca Inferior
= Q1 - 1,5 (Q3-Q1)

Fonte: Adaptado pelo autor

A linha central da caixa marca a mediana do conjunto de dados. A parte

inferior da caixa é delimitada pelo quartil inferior (q1) e a parte superior pelo quartil
superior (q3). As hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do

quartil inferior até o menor valor não inferior a q1 - 1.5 IQR e do quartil superior até o
maior valor não superior a q3 + 1.5 IQR. Os valores inferiores a q1 - 1.5 IQR e
superiores a q3 + 1.5 IQR são representados individualmente no gráfico sendo estes
valores caracterizados como outliers.

As quantidades q1 - 1.5 IQR e q3 + 1.5 IQR delimitam, respectivamente, as

cercas inferior e superior e constituem limites para além dos quais, como visto, os
dados passam a ser considerados outliers.

O Box Plot permite avaliar a simetria dos dados, sua dispersão e a existência

ou não de outliers nos mesmos, sendo especialmente adequado para a comparação
de dois ou mais conjuntos de dados correspondentes às categorias de uma variável
qualitativa.

Partindo do princípio de que independentemente do ponto na cadeia do frio

em que ocorrer uma elevação da temperatura haverá redução das características do
produto, sendo esta perda cumulativa e sem possibilidade de recuperação, avaliouse o histórico de dados de alguns embarques, escolhidos ao acaso.
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Cumprindo o procedimento adotado pelo exportador em seus programas de

Garantia da Qualidade, um termógrafo é colocado dentro da caixa de isopor em

contato com o produto, sendo identificada e posicionada juntamente com outras
centenas de caixas no interior da câmara frigorífica. O seu conteúdo é reconhecido

pelos agentes do mercado securitário e transportadores como “puxa-saco” ou “dedo

duro”, uma vez que registra a evolução da temperatura durante todo o trajeto, sendo
frequentemente utilizado como contraprova para os casos de evidências de perda de
frio ou em casos de sinistro.

Partindo-se da leitura ótica do termógrafo, chegou-se aos gráficos da

evolução da temperatura do produto no decorrer do trajeto. Importada as séries de
dados para o Excel, construiu-se uma máscara que possibilitasse a melhor
comparação entre os embarques escolhidos, considerando-se:

 A Quantidade de Pontos Amostrados, sabendo-se que o equipamento é
pré-ajustado para leituras a cada 45 minutos;

 Atendimento aos limites de temperatura para o transporte, estipulados pelo
produtor/exportador, sendo: Limite Superior de Controle (LSC) de 1oC e o
Limite Inferior de Controle (LIC) de -1 oC;

 A duração do trajeto em dias;

 O tempo em minutos das ocorrências superiores ao LSC, importante uma
vez que aquece o gelo contido na embalagem do produto, transformando o
mesmo para o estado líquido. Além da temperatura superior sobre o
produto, a água auxilia no seu comprometimento irreversível;

 O tempo em minutos das ocorrências inferiores ao LIC, importante uma vez
que provoca o congelamento do produto;

 Tratamento estatístico objetivando avaliar:

o Temperatura Máxima do produto durante o trajeto.
o 3º Quartil - Temperatura em 75% do trajeto.

o 2º Quartil, ou Mediana – Temperatura em 50% do trajeto.
o 1º Quartil – Temperatura em 25% do trajeto.

o Temperatura Mínima do produto durante o trajeto.
o Temperatura Média do produto durante o trajeto.
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o O desvio padrão, que demonstra como ocorreu a distribuição da
variável temperatura. Este dado demonstra o grau de equilíbrio do
sistema de resfriamento da câmara frigorífica.

Gerou-se as estatísticas para o conjunto de dados conforme descrito abaixo,

e na mesma sequência: 1º Quartil, Mínimo, Mediana, Máximo e 3º Quartil.

Na figura 39 compara-se os cenários de diferentes embarques, utilizando-se a

ferramenta gráfica Box Plot. Analisando os resultados obtidos a partir da leitura dos
termógrafos de embarques anteriores 20140822 (leia-se 22/08/2014), 20141003,

20141007, 20141029, 20141107, 20141122, 20141125 e 20150205 com o
embarque atual (AGV1107J10), confirma-se o valor da ferramenta para comparar e
qualificar a temperatura média do produto durante o trajeto e a sua respectiva

estabilidade. Identifica-se, portanto, o desequilíbrio no sistema de refrigeração da
câmara frigorífica durante os quase 11 dias de trajeto do embarque 20141007

(7/10/2014), dado que houve 19 ocorrências de leitura onde o produto apresentou

temperaturas fora do limite superior de controle definido pelo produtor exportador (1
C), perfazendo um período superior a 14 horas (855 minutos) nestas condições. Por

o

outro lado, houve 114 ocorrências representando pouco mais de 3,5 dias (5130
minutos), em que a temperatura do produto esteve abaixo do limite inferior de

controle recomendado (-1 oC). O elevado desvio padrão e a representação gráfica
(Box Plot) confirmam o desequilíbrio apontado.

O sistema mais equilibrado foi o embarcado sob o número 20140822

(22/08/2014), que além de ter sido o mais rápido, manteve uma maior estabilidade
na distribuição de temperatura do produto.

O Sistema Integrado de Gestão do Processador/Exportador (Anexo C)

registra o processo produtivo do Embarque 40104538, onde foi ativado o dispositivo
AGV1107J10.
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Figura 39 – Gráfico Box Plot contribui na análise comparativa

Fonte: Elaborado pelo autor

Nos termógrafos externos foram apontados 680 registros de temperatura

coletados durante o trajeto, sendo 340 para cada termógrafo (figura 40). A
temperatura máxima registrada no percurso foi de 47,4 oC e a mínima de 3,2 oC, o

que demonstra que os sistemas de refrigeração enfrentam grandes desafios para a

manutenção da estabilidade da temperatura recomendada no interior das câmaras
frigoríficas.

A lateral esquerda (BBJ31041Z0) esteve um pouco mais exposta às trocas de

calor, com temperatura média de 22,03 oC, acima da mesma variável do lado direito
(AN331063A0), com 21,65 oC.
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Figura 40 – Termógrafos Externos: Laterais Esquerda e Direita

Fonte: Elaborado pelo autor

Os dispositivos internos foram posicionados conforme figuras 41 e 42.
Figura 41 – Posicionamento dos Termógrafos Internos

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 42 – Identificação dos dispositivos por chave alfanumérica própria do
fabricante
ID
BAG3102WF0
AHN3104721
BDW3108HG0
BCT11031M0
BC43102ZV0

Código
ISE
ISD
ICC
IIE
IID

BDW3108HT0
BC331031N0
AHN3106A41
BDW310A6S0
BCM3100SC0

FSE
FSD
FCC
FIE
FID

AM83106880
BDW310A810
AGV1107J10
AKV3106C90
BCM3100TC0

CSE
CSD
CCC
CIE
CID

Seção Transversal
Inicial da Carreta
Inicial da Carreta
Inicial da Carreta
Inicial da Carreta
Inicial da Carreta
Central
Central
Central
Central
Central

Fonte: Elaborado pelo autor

Final
Final
Final
Final
Final

da
da
da
da
da

da
da
da
da
da

Carreta
Carreta
Carreta
Carreta
Carreta

Carreta
Carreta
Carreta
Carreta
Carreta

Posicionamento
Superior Esquerda
Superior Direita
Central
Inferior Esquerda
Inferior Direita
Superior Esquerda
Superior Direita
Central
Inferior Esquerda
Inferior Direita

Superior Esquerda
Superior Direita
Central
Inferior Esquerda
Inferior Esquerda

Visando garantir a manutenção das características do produto durante o

processo de transporte, constata-se que o exportador executou o carregamento do
veículo de forma a permitir uma adequada circulação do ar. Todavia, a carga chegou
ao seu destino final em condições que contrariam esta expectativa. Figuras 43 e 44.
Figura 43 – Embarque

Fonte: Registro del Sistema Integrado de
Gestion. Anexo C.

Figura 44 – Desembarque

Fonte: Fotografia do autor

Registra-se a falta de 4 caixas quando do processo de recebimento no cliente

importador. Confrontadas com a lista de caixas embarcadas, identificou-se 2 caixas
que continham termógrafos posicionados na última fileira próximo à porta do baú

frigorificado - BDW3108HT0 (FSE – Final da Carreta, Superior Esquerda) e
BC331031N0 (FSD – Final da Carreta, Superior Direita). Este fato não compromete

78

o experimento, uma vez que obtivemos a medição de outras 3 caixas posicionadas
na última fileira, todavia lamenta-se a sua ocorrência.

Aplica-se a ferramenta de análise comparativa Box Plot para os dados

coletados

nos

dispositivos

BCT11031M0,

BC43102ZV0,

BDW3108HG0,

BAG3102WF0 e AHN3104721, posicionados juntamente ao produto e localizados

em embalagens embarcadas nas posições iniciais, ou seja, na frente do veículo e
mais próximos do equipamento de frio. Registra-se como ponto importante a

quantidade de medições de temperatura abaixo do limite inferior recomendado pelo

produtor (-1 oC e 1 oC), demonstrando a tendência de excesso de frio oferecido pelo

sistema. Ainda, o posicionamento de maior temperatura média na posição inicial
inferior direita (IID): -0,82 oC. Figura 45.

Figura 45 – Termógrafos Internos. Seção transversal no início da carreta

Fonte: Elaborado pelo autor

Os produtos embarcados do centro (Figura 46) para o final (Figura 47) da

carreta confirmaram a tendência de temperatura menor que o recomendado pelo
processador. Constata-se na inspeção de recebimento que os produtos se
evidenciavam com rigidez e com uma fina camada de gelo na sua superfície,
característicos de pré-congelamento.
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Analisadas as três seções transversais do início (figura 45), centro (figura 46)

e final da carreta (figura 47), observa-se que os sensores de temperatura dos

produtos posicionados mais elevados têm uma menor temperatura e um maior
desvio padrão. De forma complementar, pode-se observar que há uma maior

estabilidade de temperatura quanto mais inferior for o posicionamento do produto na
carreta.

Figura 46 – Termógrafos Internos. Seção transversal no centro da carreta

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 47 – Termógrafos Internos. Seção transversal no final da carreta

Fonte: Elaborado pelo autor

O painel da figura 48 apresenta a diferença média de temperatura para cada dia

de viagem, tendo-se como base de referência o centro gravitacional da carga (CCC).

15/03 dom
16/03 seg
17/03 ter

18/03 qua

0,71 -1,03 -0,80 0,00

N/A

0,38

-1,66 -0,80 -2,04 0,18

0,49

-1,71 -0,99 -2,29 0,20
-1,63 -1,63 -3,08 0,14
-1,60 -1,75 -3,27 0,15
-1,57 -0,81 -2,04 0,09

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 48 – Gradiente de Temperatura (referência do centro gravitacional da carga)
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A temperatura média do produto no centro de gravidade da carga (CCC), no

dia 19/março, foi de -1,78 oC. Por um lado identificou-se uma temperatura média
inferior a este valor em 2,37 oC quando comparada com a temperatura média do
produto posicionado na caixa da seção transversal superior direita do início da

carreta (ISD). Por outro lado, identificou-se uma temperatura média superior em 1,03
C a esse valor quando comparada com a temperatura média do produto

o

posicionado na caixa da seção transversal inferior direita do centro da carreta (CID).
O resumo do gradiente de temperatura com base a referência ao centro gravitacional
da carga (CCC) é apresentado na figura 49.

Figura 49 – Resumo do Gradiente de Temperatura
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Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando a distribuição de temperatura no interior da câmara frigorífica da

carreta, avaliou-se a dispersão da temperatura dos produtos com relação ao ponto

central - CCC. O gráfico de cores significa que, quanto mais vermelho, maior a
temperatura média naquela região, quando comparada com a temperatura no eixo
central da carreta. De forma complementar, quanto mais verde, menor a temperatura
daquela região, quando comparada com a temperatura no eixo central da carreta.

Os maiores gradientes positivos, com temperatura média mais baixa que o

eixo central, foram observadas na superfície lateral direita (média de -2,04 oC e pico
de -3,27 oC). Já os maiores gradientes negativos, com temperatura média mais alta

que o eixo central, foram observadas no início inferior direito (0,75 oC) e no centro
inferior direito (0,75 oC). Seguindo esse mesmo eixo inferior direito, constatou-se um

menor gradiente (0,11 oC) para o final inferior direito. Quando da abertura da carreta,
constatou-se que as caixas de isopor naquela região se movimentaram com o
decorrer do trajeto e obstruíram o canal de retorno do ar refrigerado naquela região
(figura 51).

Como maiores desvios da temperatura no centro de gravitacional da carga

(CCC) identificou-se o CID em 19/03, com temperatura média do produto superior
em 1,03 oC ao CCC, e o ISD no dia 23/03, com temperatura média do produto

inferior 3,27 oC ao CCC. De onde afirma-se que o gradiente de temperatura média
do produto neste trajeto variou 4,30
gravitacional da carga.

C (1,03+3,27) a partir do seu centro

o

Este resultado de gradiente de 4,30 oC, maior que o dobro entre os limites de

temperatura definidos pelo produtor/exportador de 2 oC (LIC de -1 oC e LSC de 1 oC)
implica em que, mesmo garantindo a adequação da temperatura do produto no
centro de gravidade da carga, haverá momentos em que o produto estará fora do
range estabelecido em algum local da carga.

Observa-se, ainda, a importância do posicionamento do único termógrafo

colocado nos carregamentos convencionais, considerando o comportamento e a
distribuição da variável temperatura em uma carga de 19000 Kg líquidos de produtos
(650 caixas).

Adiciona-se a este resultado a eventual quebra de expectativa do cliente final

quanto às características de frescor, observadas as evidências históricas percebidas
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visualmente no momento do recebimento dos produtos quanto à aparência física

(textura da carne, cor das guelras e gelo/água na caixa), como também as
evidências sensoriais (odor), as intercorrências de quebra de caixas, provocando a
necessidade de revisão parcial/total do lote transportado em planta processadora
com Serviço de Inspeção Federal (SIF/MAPA) e as intercorrências onde algumas
embalagens dos produtos chegam em condições críticas para o consumo humano.

5.10 Análise de Causas Prováveis
Constatando-se que o frio não é uniformemente distribuído no interior da

câmara frigorífica durante o trajeto e identificado o gradiente de temperatura,

realizou-se a análise crítica dos resultados obtidos no processo de transporte.
Discute-se o comportamento e a distribuição da temperatura real do produto, de
acordo com o seu posicionamento físico no interior da câmara frigorífica.

Considera-se os pilares do Meio Ambiente, dos Materiais, das Medidas, do

Método, da Mão de Obra e das Máquinas e identifica-se, a partir de discussões

(Brainstorming) realizadas com o grupo de interessados, as causas de maior
potencial de risco, construindo-se o diagrama de Ishikawa (diagrama de causa-efeito
ou “espinha de peixe”). Figura 50.

Figura 50 – Causas prováveis para o problema

ANÁLISE DAS CAUSAS

1

Estradas danificadas
(escorregadias, buracos,
neve)

2

Meio ambiente

4

Método

Falhas no Processo
de Carregamento
para Embarque

Falhas no Projeto do
da Embalagem Individual

3

Materiais

5

Mão de obra

Falhas na Condução do
Conjunto Veícular
(negligência, imperícia,
imprudência)

Falhas no Processo de
Aferição e Calibração
Medidas

6

Máquinas

Falhas Mecânicas do
Conjunto Veicular

Fonte: Discussões com os grupos multidisciplinares de interessados

Problema

desequilíbrio do
gradiente
de temperatura
o frio não é
uniformemente
distribuido no interior
da câmara frigorífica
durante o trajeto
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Comenta-se as causas prováveis para o problema, priorizando aquelas de

maior potencial de risco:

Meio Ambiente - Estradas danificadas(escorregadias, buracos, neve).

Embora tenha-se baixo controle sobre este ponto crítico, deve-se registrar as

condições das estradas no Chile, Argentina e Brasil como uma causa de elevado

potencial de risco, considerando-se esta uma importante restrição para o processo
logístico.

O transporte de carga perecível tem prioridade nos tramites aduaneiros.

Observa-se, todavia, o fator imprevisibilidade do tempo no trajeto, considerando as
duas fronteiras (Chile-Argentina) e (Argentina-Brasil), as frequentes intercorrencias
como greves, manifestações ou alterações nos processos de liberação.

Destaca-se a importância da segurança patrimonial no trajeto. No embarque

estudado registra-se a falta de 4 caixas quando do processo de recebimento no

cliente importador. Embora este fato não comprometa o estudo, esta ocorrência não
vem a ser um caso isolado.

Materiais - Falhas no Projeto da Embalagem Individual. Há importantes

restrições no Projeto dos Conjuntos Veiculares que exigem a atenção do projeto de
embalagem individual e do processo de estiva. Se por um lado os processadores e
exportadores chilenos utilizem o mesmo modelo de embalagem individual, por outro
lado há evidencias de que o projeto pode ser revisado e melhorado:

 quantidade de caixas quebradas por embarque, expondo o produto a
condições diferentes das recomendadas pelo produtor.

 a movimentação das caixas durante o trajeto obstruem o fluxo de
distribuição adequado para a circulação do ar frio.

 a utilização de folhas de isopor sobre o perfil em “T” do piso do veículo de
transporte altera as características do projeto inicial, proporcionando a

redução do impacto do calor transferido pelo subsistema de frenagem do
veículo para o produto.

Medidas - Falhas no Processo de Aferição e Calibração. Inexiste um Plano

de Aferição e Calibração. Apesar do direcionamento do transporte internacional de

produtos alimentícios perecíveis receber contribuições da ATP ou do Acordo sobre
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Transporte Internacional Terrestre entre os Países do Cone Sul, estes vem a ser

apenas acordos. Portanto, a inexistência de regras simples, claras e objetivas para a
operação do agente transportador internacional considerando, por exemplo, a

obrigatoriedade de aferição e calibração periódica dos seus equipamentos de frio
ainda é um problema para a cadeia do frio, sem solução prevista para o curto e
médio prazos.

Constata-se com frequência o ajuste do equipamento do sistema de

refrigeração para os limites de -15 a -12 oC, de forma que a temperatura do produto

seja mantida de acordo com as recomendações do produtor, no interior das
embalagens individuais (-1 oC a 1 oC). Certamente o ajuste necessário para um
conjunto veicular novo difere do ajuste para um conjunto veicular de 10 anos de
vida, sem registros de aferição e calibração.

Ponto relevante para o embarque estudado, a primeira leitura do Sensor de

Posicionamento (GPS) trouxe dados incoerentes com a rota executada pelo conjunto

veicular de 12 a 23/03/15. O provedor dos sistemas registra que, após uma análise

mais detalhada, essa dificuldade se encontrava no computador de bordo do veículo

que foi trocado no dia 24/08/2015 na filial de Itajaí. Este fato evidencia que o

conjunto veicular operou descalibrado por 8 meses. Desconhece-se quando iniciou o
desvio na calibração do sistema.

Método - Falhas no Processo de Carregamento para Embarque. Este é um

ponto crítico de controle para o processo, uma vez que a cadeia de frio é incapaz de
recuperar perdas anteriores, sendo sua prioridade a manutenção das características

do produto no trajeto. O processo de carregamento para embarque e a respectiva

estiva são de responsabilidade do produtor e exportador, sendo frequentemente

auditados pela autoridade sanitária chilena SERNAPESCA (Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura) e pelos programas internacionais de qualidade assegurada.

Mão de Obra - Falhas na Condução do Veículo (negligência, imperícia,

imprudência). A falha humana na condução dos conjuntos veiculares, composta de

carreta (popularmente conhecida como cavalo mecânico), equipamento de
refrigeração e veículo frigorificado (popularmente conhecida como carreta baú) de

longe é a causa provável de maior risco potencial para provocar o problema. A
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negligencia (sabia que deveria fazer e não fez), a imperícia (falta de perícia) e a

imprudência (falta de cuidado) são os grandes ofensores. Cita-se alguns pontos
relevantes:

 os dois eventos citados na introdução deste trabalho que provocaram a
perda total da carga para a empresa importadora nos últimos 24 meses
foram provocados por falha humana.

 as longas jornadas de trabalho na direção, os períodos de descanso pouco
ou não observados, a ansiedade para retornar para casa após longa

ausência, os imprevistos no decorrer do trajeto e as agendas de
compromissos futuros contribuem para uma condução ofensiva do conjunto
veicular, reduzindo a atenção nas manobras, lombadas, curvas, pontes,
trevos e buracos.

 a motivação econômica torna atrativo o desligamento situacional do
equipamento de frio visando economizar combustível.

 a figura do “agregado” evidencia a prática corriqueira da quarteirização, o
que amplia os riscos da operação, dificultado o controle e a padronização
dos serviços contratados.

Máquinas - Falhas Mecânicas do Conjunto Veicular: Cavalo Mecânico,

Carreta Baú e Equipamento de Refrigeração. A motivação econômica torna atrativo

o funcionamento do conjunto o máximo período de tempo possível. As figuras 51, 52

e 53 apresentam os sistemas, os sub-sistemas e os seus respectivos itens de
verificação, que demandam avaliação periódica preventiva e corretiva conforme
orientação dos fabricantes.
Cavalo Mecânico

Figura 51 – Subsistema Cavalo Mecânico e seus itens mais relevantes
Subsistemas
Arrefecimento

Diferencial
Direção

Itens
Bomba da água
Radiador
Reservatório de água
Tubulação e mangueiras
Válvula termostática
Arruela de Encosto
Planetária
Rolamentos
Bomba de óleo
Caixa de direção
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Elétrico

Filtros
Freios

Ponteira de Direção
Alternador
Bateria
Chicote
Fusíveis
Motor de arranque
Painel de controle
Sensores
Filtro de ar
Filtro de diesel
Filtro lubrificante
Diafragma
Lonas de freio
Molas
Patim

Reservatõrio de pressão
Tambor
Injeção

Válvula mestra

Bico injetor

Bomba injetora

Mangueiras e tubulações
Lubrificação
Motor

Tanque de combustivel

Bomba de óleo
Carter

Pescador
Bloco

Cabeçote
Coxim

Transmissão

Virabrequim

Caixa
Eixo

Engrenagens

Fonte: Adaptado de Pelegrini (2013)

Sincronizado

Equipamento de Refrigeração

Figura 52 – Subsistema Equipamento de Refrigeração e seus itens mais relevantes
Subsistemas
Arrefecimento

Carcaça

Itens
Bomba da água
Mangueiras e tubulações
Radiador
Reservatório de água
Válvula termostática
Carcaça
Termômetro
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Compressor

Elétrico

Filtros
Injeção

Correias
Flexíveis de sucção
Polias
Selo
Alternador
Bateria
Fusíveis
Motor de partida
Partida de controle
Sensores
Filtro de ar
Filtro de diesel
Filtro lubrificante
Bico injetor
Bomba injetora

Bomba injetora auxiliar

Manqueiras e tubulações
Lubrificação
Motor

Reservatório de combustível

Bomba de óleo
Carter

Pescador
Anéis

Bloco

Cabeçote
Camisa
Coxim
Pistão

Plaquetas

Fonte: Adaptado de Pelegrini (2013)

Virabrequim

Baú Refrigerado

Figura 53 – Subsistema Baú Refrigerado e seus itens mais relevantes
Subsistemas
Caixa de carga do furgão frigorificado
Chassi
Eixos
Freios

Itens
Borrachas e vedações de isolamento
Paredes do baú
Tunel de frio
Chassi
Cubo
Eixo
Rodas
Diafragma
Lonas de freio
Molas
Patim
Reservatório de ar
Tambor de freio
Válvula mestra
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Instalações e componentes elétricos
Instalações Pneumáticas
Suspensão

Fonte: Adaptado de Pelegrini (2013)

Faróis
Fiação
Lâmpadas
Balão de ar
Grampo
Molas
Pino de balancera
Tirante

A identificação das possíveis causas de variação da temperatura contribui

fornecendo elementos que provoquem a discussão dos interessados, desafiando-os
a promover uma contínua revisão dos seus recursos produtivos e processos,
promovendo o desenvolvimento de medidas para diminuir o risco de ocorrência de
eventos que possam afetar a qualidade do produto perecível transportado.

Considerando as limitações do meio ambiente com estradas danificadas

(escorregadias, buracos, neve), propõe esse trabalho, como ações de melhoria, a
indicação de um programa de Treinamento e Capacitação dos Motoristas de forma a

manter uma condução defensiva da carreta, redobrando a atenção nas manobras,

lombadas, curvas, pontes, trevos e buracos. Concomitantemente, a identificação de
indicadores históricos que demonstrem com critérios objetivos o cuidado na direção

do veículo, como a quantidade de caixas quebradas, o estado de arrumação das
caixas dos produtos quando do processo de recebimento, a análise de temperatura

no interior do veículo durante o trajeto (evitando o desligamento ocasional do
equipamento de frio visando a economia de combustível). Esses itens poderiam

formar um Programa de Incentivos, que por um lado seja alvo para a avaliação
periódica do Treinamento e Capacitação dos Motoristas e, por outro lado, seja alvo
de premiação dos profissionais com melhor desempenho.

Frequentemente observa-se o custo do frete como o único ou o principal

critério utilizado na escolha de um agente transportador. Como esse critério
definitivamente não implica na garantia das recomendações de qualidade para o
transporte do produto, sugere-se concatenar os itens do Programa de Incentivos
para qualificar as empresas fornecedoras do serviço de transporte.

Uma outra ação de melhoria seria a utilização de espaçadores nas fileiras de

baixo do final da carreta, de modo a permitir a adequada circulação do ar refrigerado
durante todo o trajeto. Sugere-se a utilização de canos PVC que implicam em baixo
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investimento econômico, facilmente dimensionados, de fácil limpeza e podem ser
reutilizados.
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6 CONCLUSÕES
A expansão do mercado global de alimentos tem alterado os padrões

alimentares, sendo atualmente o pescado a carne mais demandada mundialmente.

As fontes oriundas da pesca extrativa vêm demonstrando o atingimento dos

limites sustentáveis ao redor das 100 milhões de toneladas por ano, sendo a
aquacultura uma alternativa viável, que vem crescendo e atualmente contribui com
cerca da 50% da demanda para o consumo humano.

Sob o ponto de vista nutricional, as características específicas do pescado o

tornam imprescindível para a dieta humana. Sob o ponto de vista econômico, o

Brasil registra uma balança comercial há anos deficitária (- USD 1,3 Bilhões somente
em 2014). Apesar da liderança mundial nas exportações de bovinos (USD 7,2

Bilhões), frangos (USD 8,08 Bilhões) e suínos (USD 1,6 Bilhões), os pescados
contribuíram com apenas USD 234 Milhões em 2014.

Constata-se, portanto, a oportunidade que tem o Brasil na exploração

adequada dos seus recursos naturais, investindo na aquicultura como fonte
produção de alimentos, geração de trabalho e de divisas.

Neste mesmo ano de 2014, observa-se o Chile superando a China e se

despontando como a principal fonte de fornecimento de pescados para o Brasil,
como também a representatividade do salmão fresco com participação de quase

80% dos pescados importados do Chile no período, contabilizando um volume
médio equivalente a 73 carretas/semana. Pescado proveniente de aquicultura.

Considerando a restrição econômica do transporte de salmão fresco por via

aérea (quatro vezes mais caro que o transporte rodoviário) e a restrição técnica do

transporte marítimo (duração do trajeto supera o tempo de vida do alimento
perecível), o transporte rodoviário ainda é a única opção disponível.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação

(2009) o Brasil está entre os países que mais desperdiçam alimentos no mundo.

Identifica-se no controle da variável temperatura o processo crucial para a garantia
das características do produto durante o trajeto, buscando-se evitar as perdas
provocadas pela deterioração química, fisiológica e/ou biológica.
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Considerando que o agente transportador vende a disponibilidade da variável

de controle temperatura, além da coleta e do transporte, contribuiu este trabalho

para propor a utilização de uma ferramenta metodologia comparativa prática
analisando o controle desta variável histórica no decorrer do trajeto – Box Plot.

Independentemente do ponto na cadeia do frio em que ocorrer uma elevação

da temperatura haverá redução das características do produto, sendo esta perda
cumulativa e sem possibilidade de recuperação, propõe este trabalho o mapeamento
da distribuição de temperatura no equipamento de transporte refrigerado, sendo

programado e realizado com a ajuda dos principais interessados: processador,
transportador e importador.

Levantou-se a ordem de grandeza do gradiente de temperatura média do

produto no trajeto Chile-Brasil em 4 oC, tomando-se como base o centro
gravitacional da carga (CCC), resultado esse maior que o dobro entre os limites de
temperatura definidos pelo produtor/exportador de 2 oC (LIC de -1 oC e LSC de 1

oC). Conclui-se que, mesmo garantindo a adequação da temperatura do produto no
centro gravitacional do veículo, haverá momentos em que o produto estará fora dos
limites estabelecidos pelo produtor/exportador em algum local da carga.

Observa-se, ainda, a importância do posicionamento do único termógrafo

colocado nos carregamentos convencionais, considerando o comportamento e a
distribuição da variável temperatura em uma carga de 19000 Kg líquidos de produtos
(650 caixas).

Consideradas as expectativas dos clientes finais, muitos questionam a

instabilidade e/ou a imprecisão dos controles, uma vez que são frequentes os
recebimentos ora com produtos semi-congelados ora com produtos com sinais de
vencimento (odor, coloração, textura).

Para identificar as causas prováveis da variação de temperatura foi construído

um diagrama de Ishikawa, sendo apresentadas as causas prováveis de maior
relevância. As falhas humanas na condução dos conjuntos veiculares (carreta,
equipamento de refrigeração e veículo frigorificado) se destacam como a causa

provável de maior risco potencial para provocar o problema do desequilíbrio do

gradiente de temperatura. Foram apontados alguns exemplos onde a negligencia, a
imperícia ou a imprudência caracterizam-se como grandes ofensores. Outro ponto

relevante é a inexistência de um órgão regulador que obrigue a certificação periódica
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dos veículos e seus respectivos equipamentos de frio, ainda uma lacuna sem
solução prevista para o curto e médio prazos.

A indicação de um programa de Treinamento e Capacitação dos Motoristas

atrelado a um Programa de Incentivos, fomenta o alinhamento operacional visando
motivar a atenção redobrada nos pontos críticos observados. Um programa de

Qualificação de Fornecedores de Transporte possibilita a orientação de compra
atrelado a quesitos tão importantes quanto o custo do serviço. A utilização de
espaçadores de PVC nas fileiras de baixo do final da carreta, de modo a permitir a

adequada circulação do ar refrigerado durante todo o trajeto é uma outra sugestão
de melhoria. Embora paliativos, estão no campo de controle dos agentes
interessados, que precisam fazer a sua parte para diminuir o risco de ocorrência de
eventos que possam afetar a variação de temperatura.

No campo de influencia, cabe aos agentes interessados reunirem-se em

agremiações ou associações de classe para discutirem os riscos da inexistência de

um órgão regulador que obrigue a certificação periódica dos conjuntos veiculares
que transportam alimentos perecíveis. A precariedade do modelo de relação

comercial entre contratantes e contratados para a execução do transporte rodoviário
internacional é outro ponto importante que coloca em risco a missão de manter
adequadamente as características dos produtos.

Como próximos passos, sugere-se a aplicação das ações sugeridas, bem

como o planejamento e a programação de novo experimento, objetivando a análise
comparativa dos resultados obtidos. Propõe-se, ainda, um estudo aprofundado para
a modelagem do sistema, possibilitando a análise dos dados através de simulação
de variáveis ao longo do trajeto, correlacionando as influências do ambiente
externo sobre o ambiente da câmara refrigerada e, por consequência, sobre o

produto. São alvos de pesquisa os atributos como a escolha do material e o
respectivo dimensionamento da embalagem, a quantidade de gelo junto ao

produto, a utilização de embalagens com atmosfera modificada, a composição e
dimensionamento do material do veículo, as especificações e características do
equipamento de frio, entre outros.
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APÊNDICE A

ONIX SAT, Relatório Analítico Veículo MHL-6414

Registros históricos de posicionamento global, de 12/03/2015 a 23/03/2015, 3p.
Figura 01 – Relatório Analítico por Veículo

Fonte: Sistema OnixSat

Na primeira leitura do Sensor de Posicionamento (GPS) evidencia-se a leitura

ocorrências, a saber:

Trajeto de 876Km desde Uruguaiana até União da Vitória, com duração de 22

minutos. Caso possível, a velocidade média do conjunto veicular seria de 321Km/h.
Figuras 02 e 03.

Trajeto de 838Km desde General Carneiro até Uruguaiana, com duração de

18 minutos. Registra-se um deslocamento em sentido contrário (Brasil-Chile) e, caso
possível, a velocidade média do conjunto veicular seria de 251Km/h. Figuras 02 e
04.
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Figura 02 – Pontos de Atenção para o Relatório Analítico por Veículo

Fonte: Adaptado de Relatório OnixSat

Figura 03 – Trajeto Uruguaiana – União da Vitória

Fonte: Adaptado de Google
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Figura 04 – Trajeto General Carneiro - Uruguaiana

Fonte: Adaptado de Google

Solicita-se análise detalhada do agente transportador e respectiva ação

corretiva da assistência técnica do conjunto GPS.

Revisam-se os documentos do embarque, levantam-se os pontos de fronteira

e reescreve-se o trajeto. Figuras 05 e 06.
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Figura 05 – Trajeto Revisado – território internacional
DATA/HORA

CIDADE

PAÍS

Maullín

Chile

Puerto Varas

Chile

12/03, qui, 18:09

Quellón - Ponto de Partida

13/03, sex, 01:05

Puerto Montt

12/03, qui, 23:25
13/03, sex, 22:50
14/03, sáb, 06:15
14/03, sáb, 06:45
14/03, sáb, 07:10
14/03, sáb, 07:45
14/03, sáb, 19:40
15/03, dom, 12:55
15/03, dom, 13:49
15/03, dom, 16:55
15/03, dom, 19:05
15/03, dom, 20:18
16/03, seg, 08:26
16/03, seg, 09:05
16/03, seg, 10:35
16/03, seg, 10:51
16/03, seg, 11:35
16/03, seg, 13:21
16/03, seg, 13:50
16/03, seg, 14:50
16/03, seg, 15:50
16/03, seg, 16:20
16/03, seg, 16:50
16/03, seg, 17:50
16/03, seg, 18:21
16/03, seg, 18:50
16/03, seg, 19:20
16/03, seg, 19:50
17/03, ter, 00:00
17/03, ter, 09:16
17/03, ter, 10:13
17/03, ter, 10:50
17/03, ter, 11:53
17/03, ter, 13:30
17/03, ter, 14:34
17/03, ter, 15:36

Chile

Chile

Frutillar

Chile

Osorno

Chile

Lácar

Argentina

Confluencia

Argentina

Rio Negro
Puyehue
Picún Leufú

Chile

Chile

Argentina

Avellaneda

Argentina

Caleu Caleu

Argentina

Pichi Mahuida

Argentina

Hucal

Argentina

Toay

Argentina

Catriló

Argentina

Guatraché
Capital
Pellegrini

Trenque Lauquen

Argentina

Argentina
Argentina

Argentina

Pehuajó

Argentina

9 de Julio

Argentina

Carlos Casares

Argentina

Bragado

Argentina

Suipacha

Argentina

Chivilcoy
Mercedes

San Antonio de Areco

Argentina

Argentina

Argentina

Zárate

Argentina

Gualeguaychú

Argentina

Colón

Argentina

Federación

Argentina

Islas Del Ibicuy
Concepción del Uruguay
Concordia

Monte Caseros

Paso de Los Libres

Fonte: Elaborado pelo autor

Argentina
Argentina

Argentina

Argentina

Argentina
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Figura 06 – Trajeto Revisado – território nacional
DATA/HORA

CIDADE

17/03, ter, 18:36

Uruguaiana – RS

19/03, qui, 12:41

São Borja – RS

19/03, qui, 12:03
19/03, qui, 13:36
19/03, qui, 14:36
19/03, qui, 16:10
19/03, qui, 16:36
19/03, qui, 17:06
19/03, qui, 17:41
19/03, qui, 18:41
19/03, qui, 19:06
19/03, qui, 19:37
19/03, qui, 20:02
19/03, qui, 21:06
21/03, sáb, 18:28
21/03, sáb, 19:07
21/03, sáb, 19:38
21/03, sáb, 20:34
22/03, dom, 06:43
22/03, dom, 06:50
22/03, dom, 07:43
22/03, dom, 08:43
22/03, dom, 09:08
22/03, dom, 10:54
22/03, dom, 12:23
22/03, dom, 13:22
22/03, dom, 13:49
22/03, dom, 14:53
22/03, dom, 15:19
22/03, dom, 20:39

PAÍS

Brasil

Itaqui – RS

Brasil

Santo Antônio das Missões – RS

Brasil

São Luiz Gonzaga – RS
Coronel Barros - RS
Bozano – RS

Panambi – RS

Palmeira das Missões – RS

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Sarandi – RS

Brasil

Trindade do Sul – RS

Brasil

Ronda Alta - RS

Brasil

Nonoai – RS

Brasil

Vargem Bonita – SC

Brasil

Chapecó – SC

Brasil

Água Doce – SC

Brasil

União da Vitória – PR

Brasil

General Carneiro – PR

Brasil

Paulo Frontin – PR

Brasil

Lapa – PR

Brasil

Araucária – PR

Brasil

São Mateus do Sul – PR
Contenda – PR

Campina Grande do Sul – PR

Brasil

Brasil

Brasil

Cajati – SP

Brasil

Miracatu – SP

Brasil

Juquiá – SP

Juquitiba – SP

Itapecerica da Serra – SP

Osasco - SP, Destino Final

Fonte: Elaborado pelo autor

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil
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Temperatura no Eixo da Carga
Revisa-se a distribuição de temperatura nos eixos inferior esquerdo, central e

inferior direito no dia posterior ao embarque (13/mar) e no dia anterior ao
desembarque (22/mar). Objetiva-se constatar diferenças da temperatura da carga no
início e/ou no final do trajeto.

Figura 01 – Eixo Inferior Esquerdo

II

CIE

FIE

Fonte: Adaptado de Baptista (2006)

Figura 02 – Distribuição de temperatura em 12 e 23/mar no Eixo Inferior
Esquerdo

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 03 – Eixo Central

ICC

CCC

FCC

Fonte: Adaptado de Baptista (2006)

Figura 04 – Distribuição de temperatura em 12 e 23/mar no Eixo Central

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 05 – Eixo Inferior Direito

IID

CID

FID

Fonte: Adaptado de Baptista (2006)

Figura 06 – Distribuição de temperatura em 12 e 23/mar no Eixo Inferior Direito

Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE C

Referência Rápida do Posicionamento dos Termógrafos
Facilita-se a identificação nominal dos termógrafos a partir das figuras abaixo.
ISE
ISD
ICC
IIE
BAG3102WF0 AHN3104721 BDW3108HG0 BCT11031M0

IID
BC43102ZV0

CSE
CSD
AM83106880 BDW310A810

CCC
AGV1107J10

CIE
CID
AKV3106C90 BCM3100TC0

FSE
FSD
BDW3108HT0 BC331031N0

FCC
FIE
FID
AHN3106A41 BDW310A6S0 BCM3100SC0

Figura 41: Posicionamento dos Termógrafos Internos
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ANEXO A
Consumo Aparente de Pescado
Fonte: PESCADO na alimentação escolar. Ministério da Pesca e Aquicultura, 07
jul.
2014.
Disponível
em
<http://www.mpa.gov.br/infraestrutura-efomento/fomento/147-pescado-na-alimentacao-escolar>.
O consumo per capita aparente (CPA) é aferido através do levantamento da
produção nacional (PN), incluídas as importações (IMPO) e excluídas as
exportações (EXPO), sendo o volume total dividido pela população brasileira (POP).

Para o cálculo, foi utilizada a conversão de todo o volume de pescado para o seu
equivalente em peso vivo, ou seja, peso bruto, conforme tabela a seguir:

Os enlatados/conservas tem um sistema de conversão diferenciado, pela “Alice
Web”:

- Para 125g de sardinha em conserva (01 lata tradicional de sardinha) são utilizados
175g in natura;

- Para 170g de atum em conserva (01 lata tradicional de atum) são utilizados 233g in
natura.
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Consumo per capita aparente nacional para os períodos de 1996 a 2010.
FONTE: MDIC e IBGE (formulação própria)

Através da Figura acima, pode-se notar que o Consumo Per Capita Aparente de
Pescado no país em 2010 foi de 9,75 Kg/hab/ano, com crescimento de 8% em
relação ao ano anterior. Do total consumido nesse ano, 66% foi produzido no Brasil.

Consumo per capita aparente comparado à produção de pescado nacional entre 1996 e 2010.
FONTE: MDIC e IBGE (formulação própria)
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No período de 2003 a 2010 observa-se um Consumo Per Capita Aparente médio de

7,7 kg/hab/ano. Destaca-se certa estabilidade na proporção entre o consumo de

produtos nacionais e importados no período de 2006 a 2009, cerca de 70% e 30%,
respectivamente. Em 2010, a participação da produção nacional cai para 66%,
enquanto a da importação se eleva a 34%.

Porcentagem indicativa da origem do pescado consumido no Brasil de 2000 a 2010.
FONTE: MDIC e IBGE (formulação própria)
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ANEXO B

Abertura da Feira Nacional do Camarão 2014, ministro da Pesca, Eduardo
Lopes, 11 de novembro de 2.014

Fonte: PESCA terá mais crédito em 2015, garante ministro. Câmara de Dirigentes
Lojistas
de
Fortaleza,
11
nov.
2014.
Disponível
em
<http://www.cdlfor.com.br/portal/index.php/pg/14832/dn-pesca-tera-mais-credito-em2015-garante-ministro >.
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