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Soluções de impressão e etiquetagem

Automação dos processos de 
pesca e aquicultura



A automação está a transformar organizações e empresas de todo o tipo e dimensão, influenciando todos os 
processos e departamentos. Os setores da pesca e da aquicultura não são exceção, desde o mar ou viveiros à 
comercialização do produto, a transformação de processos por meio do uso de ferramentas de software, 
dispositivos de impressão e seus consumíveis pode ajudar a reinventar processos produtivos e comerciais e 
com isso aumentar produtividade e reduzir custos.

Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Todas as soluções de rotulagem para 
os setores de pesca e aquicultura

Portugal e Espanha continuam a ser dos principais produtores industriais de produtos da pesca na União Europeia.  Liderando o ranking 
europeu à frente da Dinamarca e do Reino Unido.

A oferta da Toshiba inclui uma ampla gama de soluções para a automação de todos os processos nos setores de pesca e aquicultura, desde 
o mar ou os viveiros até a comercialização do produto:

 · No mar ou nos viveiros, rotulagem do produto
 · No mercado de peixes, rotulagem do produto à venda
 · Na indústria de processamento, rotulagem de produtos, logística, etc.
 · No marketing de produtos, conformidade com os regulamentos de rotulagem de exportação, automação de processos e 

personalização dos envios



Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Automação de todos os processos até a 
comercialização do produto

Capturar marcação
Antes de ser comercializado, o pescado deve ser devidamente rotulado de acordo com as regulamentações europeias e nacionais. O 
processo pode ser realizado no próprio navio ou no mercado de peixes antes da venda.

As impressoras de etiquetas de mesa BA400 e B-EX4T são uma excelente solução, graças à sua autonomia em consumíveis. Os rótulos 
utilizados devem resistir ao frio e à água, o uso de ribbon premium cera com uma percentagem de resina garante a durabilidade da 
impressão, sem tornar o produto mais caro nesta primeira rotulagem. Essas etiquetas, ou a própria caixa, podem conter uma etiqueta RFID 
que permite que os dados sejam lidos à distância ou sem que a etiqueta seja visível.

As informações obrigatórias devem aparecer no rótulo 

 · Nome comercial e nome científico
 · Método de produção
 · Área de captura
 · Artes de pesca
 · Descongelado
 · Data de duração mínima e data de validade

A indicação de alergénios também é obrigatória para os produtos não embalados, os que são embalados para venda imediata e os que são 
embalados a pedido do consumidor no local de venda. No entanto, os países da UE podem tomar medidas a nível nacional sobre a «forma» 
como esta informação deve ser apresentada. Se não houver uma lista de ingredientes, a presença de alergénios deve ser indicada como: 
‘contém...’. É claro que isso não é necessário se o nome do alimento se referir claramente a um ou mais alergénios.

A identificação dos recipientes utilizados para o transporte do pescado com rótulos sintéticos permitirá o controle da sua limpeza antes do 
reaproveitamento, sem afetar a legibilidade dos rótulos. O ribbon resina permitirá que etiquetas sintéticas sejam impressas com total 
segurança, podendo ser utilizado ribbon  cera resina premium caso não seja necessária grande resistência de impressão.

A utilização de etiquetas RFID nas caixas, além de permitir o controle automático da mercadoria, automatizando processos e tornando o 
trabalho mais eficiente, ajuda a evitar perdas desconhecidas.

A utilização de uma impressora de 6 polegadas permitirá a impressão das etiquetas padrão utilizadas para a identificação das paletes e a 
impressão das etiquetas de maior largura para identificação do produto.

Opcionalmente, pode ser indicado

 · Data de captura ou coleta
 · Data de desembarque
 · Porto de desembarque de produtos da pesca, etc.



Rotulagem eficiente

Produto ultracongelado
El A rotulagem dos alimentos ultracongelados deve incluir o nome 
de venda, as palavras “ultracongelado” e a identificação do lote. As 
demais informações obrigatórias variam de acordo com o 
consumidor a quem o produto em questão se destina.

Consumidores finais, restaurantes, hospitais e cantinas

 · Data de duração mínima
 · Período durante o qual o destinatário pode armazenar os 

produtos ultracongelados
 · Temperatura de armazenamento e equipamento de 

armazenamento necessário
 · Além disso, deve incluir uma indicação clara, como ‘não congelar 

novamente após o descongelamento’

Aquicultura
Produtos cuja origem seja a criação em cativeiro, a aquicultura, 
devem obedecer aos mesmos padrões de rotulagem dos produtos 
de origem selvagem.

Os produtos cuja origem é a aquicultura devem indicar essa origem 
e o país de produção no rótulo.

A linha BA400 e B-EX4T de impressoras de etiquetas desktop são 
uma excelente solução graças à sua autonomia em consumíveis. Os 
rótulos utilizados devem resistir ao frio e à água, o uso de ribbon 
premium cera com uma percentagem de resina garante a 
durabilidade da impressão, sem tornar o produto mais caro nesta 
primeira rotulagem. Essas etiquetas, ou a própria caixa, podem 
conter uma etiqueta RFID que permite que os dados sejam lidos à 
distância ou sem que a etiqueta seja visível.

Durante as diferentes fases de produção, as impressoras portáteis 
Toshiba B-FP3D serão úteis, facilitando a manutenção, limpeza, 
rastreabilidade, tarefas analíticas, etc. para os operadores em 
qualquer ponto do viveiro podendo imprimir etiquetas ou 
documentos de um terminal portátil, Tablet ou do Toshiba PCx 800 
touch PC semi-industrial .

Os rígidos controles sanitários, a alimentação recebida durante a 
criação reflete-se na rastreabilidade do produto.

O uso de etiquetas RFID em áreas de reprodução, em contentores 
de rações para alimentos, contentores de transporte, tanques, 
armadilhas, tabuleiros, etc. ajuda a automatizar processos e 
aumentar a segurança.

Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Trabalho de laboratório
Todas as empresas envolvidas no setor da pesca possuem 
laboratórios para o controle dos produtos antes de sua 
comercialização, especialmente as empresas de aquicultura e os 
fabricantes de produtos com peixes, crustáceos ou moluscos.

A linha de impressoras desktop Toshiba B-FV4 é usada por técnicos 
de laboratório para imprimir etiquetas de análises, amostras, etc. 
Para trabalhos de campo ou de laboratório, o uso de impressoras 
portáteis permitirá imprimir qualquer tipo de documentação ou 
etiquetar as amostras colhidas para análise posterior. 

Outras

 · Quantidade líquida
 · Identidade do fabricante, embalador ou vendedor

As impressoras industriais Toshiba da linha B-EX4 estão 
preparadas para trabalhar em câmaras frigoríficas, o que as torna 
uma solução perfeita para embarque ou processamento de peixes. 
O ribbon  resina Toshiba é adequado para impressão de etiquetas 
sintéticas que devem resistir a processos de congelamento. Se a 
impressão for feita em etiquetas de papel, o uso de fita de cera 
resina premium Toshiba é recomendado.



Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Rotulagem eficiente

Plantas de tratamento de frutos do mar, moluscos e 
crustáceos
Assim que as amêijoas, mexilhões, lingueirões, ostras, etc. tenham 
sido recolhidos. eles não são adequados para consumo ou 
processamento sem serem limpos. Durante a purificação de 
bactérias, toxinas, sedimentos e areia são removidos.

O produto que entra na estação de tratamento deve ser registrado 
para garantir a sua rastreabilidade.

 · Origem do produto (área de coleta e coleta)
 · Quantidade coletada
 · Processos de depuração
 · Quantidade negociada

Todas as empresas envolvidas no processo de cobrança à venda 
devem manter registos dos documentos gerados pelas inspeções / 
verificações / auditorias dos órgãos oficiais de controle, bem como 
os planos de ação elaborados pela indústria para corrigir 
deficiências e evidências do acompanhamento destes. O objetivo 
final é garantir a qualidade do produto comercializado e a 
segurança para o consumidor.

O software comercializado pela Toshiba para impressão de 
etiquetas incorpora uma série de funcionalidades para auxiliar na 
rastreabilidade do produto. O software pode gerar um registo para 
cada etiqueta impressa com informações do operador, data e hora 
e informações impressas. Dessa forma, há um registo de todos os 
produtos rotulados. Apenas utilizadores autorizados poderão 
aceder a essas informações, além disso, níveis de utilizador podem 
ser estabelecidos para que um operador possa fazer x coisas e 
precise de um gerente para realizar determinadas ações.

O uso da tecnologia RFID na estação de tratamento  permitirá 
automatizar todo o processo, controlando a entrada e saída da 
mercadoria, a passagem por cada processo, o pessoal que realizou 
o processo, etc.

Produto embalado
Os produtos embalados e / ou processados devem incluir no rótulo 
a lista de ingredientes com uma referência clara ao nome de 
quaisquer vestígio de alergénio que possam conter, se houver risco 
de contaminação cruzada. Esta referência deve ser destacada 
tipograficamente (por exemplo, com um tipo de letra diferente ou 
com uma cor de fundo diferente), para que seja claramente 
distinguível do resto da lista de ingredientes.

O software de design de etiquetas que temos para as impressoras 
de etiquetas Toshiba permite-nos automatizar este processo para 
que tenhamos total garantia de que os nossos produtos estão 
etiquetados sem erros, indicando alergénios ou vestígios destes.

As impressoras de etiquetas industriais Toshiba B-EX4T1 e B-EX6T1 
são as impressoras com maior autonomia do mercado, 75% mais 
que as impressoras da concorrência graças ao uso de ribbon extra 
longo de 800m. Essas impressoras possuem um economizador de 
ribbon, de forma que nas áreas pré-impressas das etiquetas do 
produto onde não se deseja imprimir o material, avance sem 
desperdiçar ribbon.

O uso de etiquetas RFID ou etiquetas em caixas ou paletes 
automatiza todos os processos de entrada e saída (câmeras, 
depósitos, etc. ) obtendo uma visão e controle total sobre o stock 
disponível, datas de fabricação, consumo preferencial, etc.



Regulamentos de rotulagem para 
produtos da pesca e da aquicultura

Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

A informação a ser mostrada ao consumidor depende de vários aspectos, por exemplo, se é um produto transformado ou não e se é um 
produto embalado ou não. Dentro de cada variedade há informações obrigatórias e outras voluntárias.

As informações obrigatórias devem estar disponíveis e facilmente acessíveis. Se for alimento embalado, deve constar diretamente na 
embalagem ou num rótulo colado a ela. E se forem produtos não embalados, podem ser expostos de diversas formas: Por meio de 
etiquetas, quadros, pósteres ou elementos semelhantes.

Deve ser indicado em local de destaque, de fácil visibilidade. Não pode ser apresentado de forma oculta, encoberto ou separado por 
qualquer outra indicação ou imagem, e deve ser impresso na embalagem ou no rótulo, para garantir a legibilidade. 

Produtos não processados (e alguns transformados)
Os produtos podem ser embalados ou não:

Informação obrigatória

 · Nome comercial e nome científico
 · Método de produção
 · Área de captura / País e massa de água / País de produção
 · Artes de pesca
 · Descongelado (se for o caso)
 · Data de duração mínima e data de caducidade
 · Alergénios (principalmente para embalagens

Informação voluntária

 · Data de captura ou coleta
 · Data de desembarque
 · Porto de desembarque de produtos pesqueiros
 · Mais informações sobre artes de pesca
 · Bandeira do estado em que o navio está navegando
 · Informações ambientais, éticas ou sociais
 · Técnicas e práticas de produção
 · Informações ou conteúdo nutricional
 · Outra informação

Outros requisitos para produtos embalados

 · Origem, país e opcionalmente a área de produção
 · Lote de produto
 · Lista de ingredientes
 · Quantidade de ingredientes
 · Quantidade líquida (peso líquido)
 · Condições de conservação e uso
 · Nome ou nome da empresa e endereço da empresa de alimentos
 · Como usar (se necessário)
 · Informações nutricionais (em 13 de dezembro de 2016)
 · Embalagem em atmosfera protetora
 · Data de congelamento ou data do primeiro congelamento
 · Água adicionada (se representar mais de 5% do peso)
 · Adicionadas proteínas de origem animal diferente
 · “Feito de pedaços de peixe”
 · Marca de identificação: país e estabelecimento autorizado
 · Data de embalagem, para bivalves vivos

Produtos processados da pesca e da aquicultura
Requisitos semelhantes se aplicam a alimentos processados, como 
produtos enlatados ou compostos, embebidos, etc. Esses 
produtos podem ser embalados ou não.

Etiqueta impressa con la 
impressora Toshiba B-EX4T1



Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Fase de Comercialização

Além disso, o uso de ribbon de 800 m permitirá uma autonomia 
muito maior do que as impressoras com ribbon de 450 m, 
resultando numa solução mais económica do que a impressão 
térmica direta graças ao fato de que a vida útil da cabeça é 
duplicada com o uso de ribbon.

Tecnologia RFID uma aliada
De grande ajuda para a identificação unitária do contentor ou da 
caixa, para o ponto de venda, logística de embalagens em lotes e 
produtos premium, informações sobre o produto na loja, Auto 
atendimento, vending, etc.

Este tipo de etiqueta pode ser codificada 
e impressa com os dados que você deseja 
nas impressoras industriais. 
Logicamente, o uso de etiquetas RFID é 
perfeitamente compatível com o uso de 
códigos de barras para o ponto de venda, 
códigos bidimensionais para leitura pelo 
cliente no seu telemóvel e etiquetas com 
realidade aumentada.

Além de um design de etiqueta atraente, o uso de tecnologia RFID 
ou códigos QR também pode ser útil na comercialização do nosso 
produto. A colocação da etiqueta RFID pode variar dependendo do 
uso e do produto a ser identificado, e pode ser aplicada no 
recipiente, embalagem, palete , etc.

Automatização de envios
EO último processo é a comercialização do produto, graças à 
impressora desktop são impressas as etiquetas de envio de 
qualquer empresa de transporte e logística. A impressora permite 
imprimir a partir da maioria das aplicações do mercado graças às 
suas emulações de linguagem de impressora interna e suas 
diferentes interfaces de comunicação.

A Toshiba possui um modelo específico para e-commerce, perfeito 
para a comercialização de nosso produto diretamente do produtor 
ao consumidor. A impressora frente e verso permite imprimir a 
etiqueta com os dados de envio de um lado e, do outro lado, 
informações sobre o conteúdo da caixa, guia de remessa, 
condições de compra, etc.

Além disso, especialmente desenhada para os departamentos de 
marketing de cooperativas ou empresas de comercialização, a 
solução Form & Label que permite combinar, numa única etapa, 
todos os documentos de envio numa única folha: Etiqueta de envio, 
guia de remessa, etiqueta de devolução e informações 
promocionais, propostas de fidelidade, pontos, descontos, 
pesquisas, sorteios ...

A etiquetagem automática Toshiba APLEX4 
aumenta o distanciamento pessoal 
evitando a etiquetagem manual

Uma vez que o produto está pronto para ser comercializado, as 
caixas e paletes podem ser etiquetadas facilmente usando o 
aplicador automático de etiquetas APLEX4 da Toshiba, evitando 
erros manuais e aumentando o rendimento da produção.



Soluções recomendadas para a 
atividade pesqueira e aquícola

Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Etiquetado de capturas
 · Impressoras semi-industriais BA400 ou industriais B-EX4T1, 

para identificação das capturas e recipientes usados.
 · Impressoras portáteis B-FP2D e B-FP3D para etiquetagem e 

documentação.
 · Rótulos e etiquetas RFID para automação de processos e evitar 

perdas desconhecidas.

Produto ultracongelado
 · Impressoras industriais B-EX4T1 e B-EX6T1 com etiquetas 

sintéticas que resistem a processos de congelamento.
 · Impressoras portáteis B-FP2D e B-FP3D para impressão de 

documentação de coleta e gestão de rastreabilidade.
 · Etiquetas e etiquetas RFID para controlar o movimento das 

caixas e sua correta limpeza.

Aquicultura
 · Impressoras semi-industriais BA400 para etiquetagem de caixas 

reutilizáveis.
 · Impressoras industriais B-EX6T1 para etiquetagem de 

recipientes ou grandes caixas reutilizáveis.
 · Impressoras portáteis B-FP2D e B-FP3D para etiquetagem 

interna e gestão de rastreabilidade.
 · Etiquetas RFID e etiquetas para etiquetar caixas reutilizáveis 

para limpeza adequada.

Rotulagem no laboratório
 · Impressoras de mesa B-FV4T para etiquetar amostras e material 

de análise.
 · Impressoras semi-industriais BA400 para etiquetagem de 

controle de captura.
 · Impressoras portáteis B-FP2D e B-FP3D para controle de 

etiquetagem e impressão de documentação.
 · Etiquetas e etiquetas RFID para automação de processos de 

controle.

Produto embalado
 · Impressoras semi-industriais BA400 ou B-EX4T1 industriais para 

etiquetagem de produtos.
 · Impressoras industriais B-EX6T1 para impressão de etiquetas de 

paletes.
 · Aplicador automático de etiquetas APLEX4 para etiquetagem em 

linha, contato ou sopro, de caixas e produtos.
 · Etiquetas RFID e etiquetas para etiquetagem de produtos, para 

clientes que necessitem, controle de produtos (entradas e 
saídas, tempos de armazenamento na câmara, etc ).

Estações de tratamento de crustáceos, moluscos e 
crustáceos
 · Aplicador automático de etiquetas APLEX4 para etiquetagem em 

linha, contato ou sopro de caixas e paletes .
 · Impressoras industriais B-EX4T1 para etiquetar caixas e paletes .
 · Impressoras industriais B-EX6T1 para etiquetagem de paletes .
 · Etiquetas RFID e etiquetas para etiquetagem de produtos, para 

clientes que necessitem, controle de produtos (entradas e 
saídas, tempos de armazenamento na câmara, etc ).

Para rotulagem de remessa de comércio eletrônico
 · APLEX4 Aplicador de etiqueta automático para etiquetagem 

online com dados de envio do cliente.
 · Impressora dupla-face DB-EA4D para impressão de etiqueta de 

envio e nota de entrega, tudo na mesma etiqueta.
 · Solução Form & Label , para impressão de etiquetas de remessa, 

guias de remessa e informações comerciais em cores, tudo na 
mesma etiqueta inteligente e com apenas um dispositivo de 
impressão.

 · Impressoras industriais B-EX4T1 para impressão de etiquetas de 
transporte.

 · Etiquetas, etiquetas frente e verso, formulário e etiqueta e 
etiquetas RFID para controlar as entradas e saídas dos produtos.

Fitas de impressão originais da Toshiba 
 · Essencial para imprimir qualquer tipo de etiqueta.



Porquê Toshiba?

As impressoras de etiquetas Toshiba são a solução perfeita para automatizar os processos da actividade dos sectores da pesca e da 
aquicultura, desde a captura ou produção à comercialização dos produtos, tornaram-se as impressoras de etiquetas e códigos de barras 
Toshiba na escolha de rotulagem líder em todo o mundo.

Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

 · Experiência com mais de 35 anos, com grande presença nos 
sectores da pesca e da aquicultura em Espanha, e serviço pós-venda 
para atender qualquer incidente técnico. 

 · Ampla rede de distribuidores oficiais em todo o território nacional 
para oferecer assistência técnica imediata aos equipamentos 
Toshiba.

 · Atendimento em 24 horas. Armazém em Portugal e Espanha com 
stock e disponibilidade imediata de impressoras, ribbon, acessórios 
e peças de reposição.

 · Qualidade Toshiba reconhecida mundialmente. Equipamento 
robusto e durável.

 · Formação direta e contínua apara operadores de produção e de 
manutenção dos nossos equipamentos.

 · Vasta gama de consumíveis originais da Toshiba em stock 
a preços muito competitivos.

 · Economizador de ribbon. Sistema que economiza ribbon em áreas 
sem impressão, prolonga a vida útil da cabeça e protege as etiquetas 
RFID, sendo capaz de evitar o contato entre o cabeça e o chip uma 
vez gravado.

 · Autonomia máxima, ribbon extra longo (ribbon) de 800 m. 
A fita AG6E com os seus 800 m de comprimento permite que as 
impressoras Toshiba B-EX4T1 e B-EX6T1 desfrutem da maior 
autonomia de impressão do mercado. 75% mais, do que usar  
ribbon de 450 m.

 · Baixo custo de propriedade (TCO). O menor custo de propriedade 
do mercado graças à longa vida das cabeças até 100 km de 
impressão média, o facto das impressoras serem modulares, 
influencia muito, tendo apenas que fazer o investimento  
necessário e não sobredimensionando o equipamento  
em antecipação às necessidades futuras.



Soluções de impressão para os setores de pesca e aquicultura

Sobre Toshiba Tec

A Toshiba Tec é um fornecedor líder de soluções de tecnologia que 
opera em vários setores, desde escritórios, industriais, logísticos, 
retalho e ambientes educacionais.

Com sede no Japão e mais de 80 subsidiárias em todo o mundo, a 
Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a transformar a 
maneira como criam, registam, partilham, gerem e exibem 
informações.

Toshiba Tec Spain Imaging Systems  

As características técnicas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e / ou produtos são marcas comerciais e / 
ou marcas registadas de seus respectivos fabricantes em seus mercados e / ou países. Todos os direitos reservados. Copyright © TOSHIBA TEC.

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e 
organizações irão criar, registar, registar e partilhar as suas 
ideias e dados.

Para a Toshiba, as organizações mais bem-sucedidas são aquelas 
que comunicam informações de forma mais eficaz. A Together 
Information visa transmitir ao mercado e aos seus clientes que 
tem uma oferta integrada de soluções específicas para os seus 
negócios e, ao mesmo tempo, deixar claro o seu compromisso 
com o cliente, com o seu futuro e com o planeta.

Sobre JÁJÁ Printing Solutions

JÁJÁ c/ uma a área logística de mais 2.000 m2 na Z. Industrial 
de Sto. Tirso no Porto, Lisboa e Aveiro para o servir. JÁJÁ em 
Portugal desde anos 80 e a TOSHIBA a nível internacional 
lideram o mercado equipamentos de transferência térmica, 
Identificação Automática e de soluções de etiquetagem 
Identificação e impressão.

Distribuidor em Portugal da empresa Japonesa TOSHIBA, o
maior construtor mundial de equipamentos de impressão e
leitura de códigos de barras e RFiD.

JÁJÁ PRINTING SOLUTIONS

Zona Industrial do Alto da Cruz, Rua B- nº 151
4780-739 SANTO TIRSO Portugal
P: +351 252 860 370 * F: +351 252 860 379 * E: contact@jaja.pt

Web
www.JAJAprintingsolutions.com
www.facebook.com/JAJAprintingsolutions




