
GUIA PARA 
ESTUFAGEM 
DE CARGA EM 
CONTÊINER REEFER
APRESENTAMOS UM GUIA COMPLETO 
QUE AUXILIE NO CARREGAMENTO 
DO CONTÊINER, PERMITINDO UM 
MELHOR ACONDICIONAMENTO DE 
SUA CARGA.

Tratamento prévio dos produtos
Os produtos perecíveis devem ser tratados adequadamente antes 
da consolidação para assegurar que permaneçam na cadeia de 
frio e preservar a qualidade da carga. Mesmo que a temperatura, 
ventilação e umidade sejam ideais durante a viagem, os produtos só 
chegarão em perfeitas condições se o tratamento anterior for bem 
realizado.

Refrigeração prévia dos produtos 
Os contêineres refrigerados foram desenvolvidos para manter 
a temperatura dos produtos. Portanto, é necessário que a 
temperatura de embarque exigida seja fixada antes de consolidar 
os produtos. É muito importante que o produto tenha sido resfriado 
antes da estufagem, atendendo à temperatura em que deverá 
permanecer dentro do contêiner durante toda a sua viagem. A 
refrigeração prévia e adequada terá um efeito positivo sobre a vida 
útil do produto final, em comparação com produtos que não tenham 
sido previamente refrigerados.



Durante a consolidação dos seus produtos refrigerados
Quando a temperatura ambiente é mais quente do que a carga, 
operar o contêiner reefer com as portas traseiras abertas 
esquentará a carga, graças à introdução do ar quente do ambiente. 
Quando o ar quente e úmido entra no recipiente, o ar refrigerado 
escapa pela porta de trás e a umidade se condensa na serpentina, 
transformando-se em gelo. Quando a consolidação é finalizada 
e a portas fechadas, o contêiner reefer pode funcionar ainda por 
algumas horas com uma serpentina de resfriamento parcialmente 
congelada. Mas isso reduzirá seu efeito de resfriamento e colocará 
a carga em perigo. O ideal é que o processo de estufagem seja 
realizado em uma área controlada com temperatura menor ou igual 
ao da carga já resfriada ou utilizando um túnel frio entre a câmera 
frigorífica e o contêiner, que evite a entrada de ar quente.

Ao estufar um contêiner refrigerado é importante considerar o 
tipo de produto e a embalagem que está sendo utilizada.
Isso irá ajudá-lo a decidir qual o melhor padrão de estufagem para a 
sua carga com base na necessidade de fluxo de ar livre ao redor ou 
entre os produtos.
Como regra geral, cargas congeladas pré-refrigeradas só exigem 
a circulação de ar livre em volta do produto, enquanto produtos 
refrigerados, como frutas e legumes frescos, exigem que o ar flua 
através da carga. 
Ao carregar sua carga em contêiner refrigerado há dois padrões 
recomendados a seguir:

1| Organização em blocos
A organização em blocos geralmente é utilizada para cargas soltas 
que não estão paletizadas. Dependendo do produto que está sendo 
carregado e das caixas que estão sendo usadas, um bloco trançado 
(imagem A) ou com padrão de chaminé (imagem B) são comumente 
usados para a organização em blocos.

Imagem A: Bloco trançado Imagem B: Padrão de chaminé



2 | Produtos refrigerados
A embalagem tem uma função muito importante na manutenção 
da qualidade do produto, uma vez que permite que eles respirem 
corretamente e o ar circule, evitando danos. O material de embalagem 
deve ser capaz de suportar manuseio severo (carga e descarga), a 
umidade, o peso e a altura da pilha, entre outros. As embalagens 
utilizadas são caixas de madeira, papelões e sacos.

As embalagens para frutas e legumes frescos exigem orifícios 
simétricos na parte superior e na parte inferior (o número e tamanho 
dos furos dependem do tipo de produto a ser embalado). Estes orifícios 
permitem que o fluxo de ar possa circular facilmente desde a parte 
inferior, permitindo que o ar fresco passe através de toda a carga.

A carga nunca deve ser alocada sobre a linha vermelha, caso contrário, 
o ar não pode circular adequadamente.

Para as cargas paletizadas, os cartões sobre os paletes devem ser 
colocados de modo que o fluxo de ar flua e suba entre os cartões sem 
restrições.

Os cantos de cada embalagem de cartão devem estar apoiados 
diretamente pelo palete. Os orifícios de ventilação devem ser alinhados 
para permitir que o ar passe livremente através de toda a carga e se, os 
paletes estão embalados em plástico para proporcionar estabilidade, 
não se deve cobrir a parte inferior e superior do palete / embalagem. 



Imagem C: Exemplo de cargas paletizadas carregadas com segurança.
O acondicionamento paletizado proporciona flexibilidade nos padrões 
de carregamento com seis opções recomendadas:

Imagem D: Seis  
opções de carregamento 
recomendadas para  
o acondicionamento  
em paletes.



Imagem E: Acondicionamento paletizado 
dentro de um contêiner. 

Imagem F: Exemplos de estufagem 
incorreta de contêineres refrigerados.

Produtos congelados
Os procedimentos corretos de embalagem ajudarão a proteger a carga 
congelada durante o transporte. Os produtos congelados não precisam 
de orifícios de ventilação na parte superior e inferior das embalagens 
de papelão. O ar que flui em torno da carga é suficiente para remover o 
calor que entrou no contêiner.

As embalagens devem ser empilhadas diretamente uma sobre a outra 
para dar firmeza nos cantos. Se estiverem paletizadas, os cantos de 
cada embalagem devem ser apoiados pelos paletes.

O material de embalagem deve ser capaz de suportar uma pilha com 
peso de até 2,4 metros.

A estiva de produtos congelados é mais simples do que de produtos 
refrigerados. Só é necessária uma estiva em um bloco sólido, não 
deixando qualquer espaço entre as embalagens / caixas ou entre a 
carga e as paredes do contêiner.  No entanto, é muito importante que 
a carga seja estivada abaixo da linha vermelha, pois isso permite que 
o ar refrigerado circule em torno da carga uniformemente, mantendo, 
portanto, os produtos congelados à temperatura exigida.

Finalmente, para o transporte de produtos congelados, é necessário 
manter os ventiladores de ar fresco fechados e o higrômetro  
deve estar na posição off (desligado).

  
 



Imagem G: Vista lateral de 
um contêiner refrigerado 
estufado corretamente.

Imagem H: Carregamento 
e fluxo de ar no interior de 
contêineres refrigerados



Imagem I: Vista superior 
de estufagem de um 
contêiner refrigerado

Nossas inspeções pré-viagem (PTI)

Um dos principais objetivos dos nossos equipamentos refrigerados é 
proporcionar aos nossos clientes o melhor serviço de transporte, que 
atenda às suas exigências. Realizamos uma inspeção completa pré-
viagem (PTI) de cada contêiner refrigerado antes de liberá-lo para um 
cliente. Esta inspeção inclui:

Limpeza para eliminar a sujeira e odores
 
Verificação para garantir que o interior do contêiner esteja adequado 
para recebimento de cargas alimentícias

Verificações para garantir que as máquinas estejam funcionando de 
acordo com o padrão da indústria

Certificação de que a temperatura do contêiner é reduzida para o ponto 
correto selecionado

 



ºF ºC ºF ºC ºF ºC ºF ºC 

-31.0 -35.0 -1.0 -19.3 29.0 -1.7 59.0 15.0

-30.0 -34.4 0.0 -17.8 30.0 -1.1 60.0 15.6

-29.0 -33.9 1.0 -17.2 31.0 -0.6 61.0 16.1
-28.0 -33.3 2.0 -16.7 32.0 0.0 62.0 16.7

-27.0 -31.8 3.0 -16.1 33.0 0.6 63.0 17.2

-26.0 -32.2 4.0 -15.6 34.0 1.1 64.0 17.9

-25.0 -31.7 5.0 -15.0 35.0 1.7 65.0 18.3

-24.0 -31.1 6.0 -14.4 36.0 2.2 66.0 18.9

-23.0 -30.6 7.0 -13.9 37.0 2.8 67.0 19.4

-22.0 -30.0 8.0 -13.3 39.0 3.3 68.0 20.0

-21.0 -29.4 9.0 -12.8 39.0 3.9 69.0 20.6
-20.0 -28.9 10.0 -12.2 40.0 4.4 70.0 21.1

-19.0 -29.3 11.0 -11.7 41.0 5.0 71.0 21.7
-18.0 -27.8 12.0 -11.1 42.0 5.6 72.0 22.2

-17.0 -27.2 13.0 -10.6 43.0 6.1 73.0 22.8

-16.0 -26.7 14.0 -10.0 44.0 6.7 74.0 23.3

-15.0 -26.1 15.0 -9.4 45.0 7.2 75.0 23.9

-14.0 -25.6 16.0 -8.9 46.0 7.9 76.0 24.4

-13.0 -25.0 17.0 -8.3 47.0 9.3 77.0 25.0

-12.0 -24.4 18.0 -7.8 48.0 9.9 78.0 25.6

-11.0 -23.9 19.0 -7.2 49.0 9.4 79.0 26.1

-10.0 -23.3 20.0 -6.7 50.0 10.0 80.0 26.7

-9.0 -22.8 21.0 -6.1 51.0 10.6 81.0 27.2

-8.0 -22.2 22.0 -5.6 52.0 11.1 82.0 27.8

-7.0 -21.7 23.0 -5.0 53.0 11.7 83.0 28.3

-6.0 -21.1 24.0 -4.4 54.0 12.2 84.0 28.9

-5.0 -20.6 25.0 -3.9 55.0 12.8 85.0 29.4

-4.0 -20.0 26.0 -3.3 56.0 13.3 86.0 30.0

-3.0 -19.4 27.0 -2.8 57.0 13.9

-2.0 -18.9 28.0 -2.2 58.0 14.4

Temperature convertion chart | Celsius and Fahreinheit

Formulae: C=5/9 (F-32); F=9/5 C+32


