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RESUMO 

 

O consumo de água em indústrias frigoríficas é elevado em função das práticas de higiene 

exigidas pelas autoridades sanitárias para a manutenção da qualidade dos produtos gerados 

nesses estabelecimentos. Estimar o consumo de água neste setor industrial permite o 

conhecimento das características da indústria e, consequentemente, a implantação de medidas 

de uso racional de água. O objetivo do estudo realizado foi estimar o consumo de água no 

processo produtivo de um frigorífico de bovinos, com abate médio de 550 cabeças/dia, 

localizado no estado de Rondônia, na região Norte do Brasil. Da mesma maneira, as fontes de 

abastecimento de água da indústria foram identificadas. O processo produtivo industrial foi 

descrito, bem como foram identificados e quantificados os pontos de consumo de água dos 

setores que o compõem. Assim, foram propostas medidas de uso racional de água no processo 

produtivo da indústria em questão. O consumo de água foi estimado para os principais setores 

do processo produtiva, sendo realizada de maneira diferenciada para os setores providos e 

desprovidos de hidrômetros. Para os primeiros (Abate, Bucharia, Triparia e Miúdos) realizou-

se a estimativa do consumo de água através de dados sistematizados de leitura dos 

hidrômetros presentes nos setores referidos, analisando-os estatisticamente. Para os segundos 

(Transporte, Curral, Desossa, Expedição-Embarque de Congelados, Expedição-Embarque de 

Carne com Osso, Subprodutos e Expedição de Couro) a estimativa foi realizada por meio da 

quantificação de equipamentos que demandavam água, como mangueiras e chuveiros, bem 

como outras caracteríticas que influenciavam no consumo de água nos setores em questão. O 

consumo de água total estimado para o processo produtivo do Frigorífico foi de 14.253,34 

m
3
/mês. O maior consumo de água ocorreu no Curral e o menor no setor Expedição de Couro. 

O consumo de água estimado por bovino abatido foi de 996,74l/boi e coincidiu com alguns 

valores disponíveis em literatura. Assim, foram propostas medidas de uso racional de água no 

processo produtivo, que trarão ganhos econômicos, sociais e ambientais para a indústria. Os 

resultados obtidos pretendem servir como referência para indústrias frigoríficas localizadas na 

região Norte e também em outras regiões brasileiras.   

 

Palavras-chave: demanda de água em processos industriais, abate de animais, uso racional de 

água. 



 

 

ABSTRACT 

 

Water consumption in refrigeration industries is high according to the hygiene practices 

required by health authorities to maintain the quality of the products generated in these 

establishments. Estimating water consumption in this industrial sector allows the knowledge 

of the characteristics of the industry and, consequently, the implementation of measures for 

rational use of water. The objective of the study was to estimate the water consumption in the 

production process of a refrigerator of cattle, with average slaughter 550 heads/day, located in 

the State of Rondônia, in the northern region of Brazil. Similarly, water supply sources of 

industry were identified. The industrial production process was described, as well as have 

been identified and quantified the water intake points of its component sectors. Thus, 

measures were proposed for rational use of water in the production process of the industry in 

question. Water consumption was estimated for the main sectors of the productive process, 

being performed in a manner to the sectors provided and devoid of hydrometers. For the first 

(slaughtering, Bucharia, Triparia and kids) the estimate of water consumption through data 

reading of systemized hydrometers present in the sectors referred to, analyzing them 

statistically. For the seconds (transportation, Corral, Boning, Dispatch-Frozen shipment, 

shipment-Shipment of bone-in meat, by-products and Expedition of leather) the estimation 

was performed through the quantification of equipment that demanded water, such as hoses 

and showers, as well as other characteristics that influenced in water consumption in the 

sectors in question. The estimated total water consumption for the production process of the 

refrigerator was .34 14,253 m3/month. The largest water consumption occurred in the corral 

and the smallest in the Expedition of leather. Water consumption estimated by slaughtered 

beef was of 996, 74l/ox and coincided with some values available in literature. Thus, 

measures were proposed for rational use of water in the production process, which will bring 

economic, social and environmental gains for the industry. The results obtained would serve 

as reference to refrigeration industries located in the North and also in other Brazilian regions. 

 

KEYWORDS: water demand in industrial processes, slaughter of animals, rational use of 

water.  
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural de fundamental importância para a manutenção da vida 

na Terra. Países privilegiados como o Brasil, que possui 24% de toda a água doce líquida 

existente no mundo, também podem apresentar problemas de escassez de recursos hídricos. 

Estes problemas podem ser, em menor proporção, por causas naturais ou pelo consumo 

excessivo de água e contaminação das fontes hídricas (FRONZA, 2004; MIERZWA E 

HESPANHOL, 2005). 

No cenário atual, o crescimento populacional acarreta no aumento da demanda de 

alimentos e produtos de origem industrial, intensificando a utilização dos recursos naturais, 

principalmente da água. Isto pode resultar no surgimento de conflitos entre os atores da 

sociedade em função dos usos múltiplos deste recurso, resultando numa disputa por uma 

quantidade cada vez mais limitada deste bem (MIERZWA, 2002).  

A água possui aplicação para consumo humano, atividades industriais, irrigação, 

geração de energia, transporte, aquicultura, preservação de flora e fauna, recreação, 

paisagismo e transporte e assimilação de poluentes (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

Segundo Mierzwa (2002), a utilização da água na assimilação de poluentes pode ser o uso 

menos nobre dado a este recurso natural. 

A água é um insumo imprescindível no setor industrial, sendo que deve estar 

disponível na qualidade e quantidade necessárias para atender aos usos específicos, pois pode 

possuir diversos papéis na mesma indústria (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

O setor industrial é responsável por aproximadamente 22% do consumo mundial de 

água, sendo a irrigação na agricultura e o uso doméstico responsáveis por cerca de 70% e 8%, 

respectivamente (UNESCO, 2009). No Brasil, as atividades industriais representam 14% do 

consumo de água por uso, ocupando o terceiro lugar no consumo deste recurso natural (ANA,  

2002). Metade deste valor é retirada diretamente dos corpos hídricos e grande parte do 

efluente gerado é tratado de maneira inapropriada ou não recebe tratamento (NUNES, 2007). 
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Além do elevado consumo de água, o setor industrial possui o maior potencial de 

poluição dos recursos hídricos, pois gera efluentes que quando não gerenciados de maneira 

correta podem resultar em impactos socioambientais (NUNES, 2007; CARUSO, 2012). O 

lançamento de efluentes gerados pelas indústrias em mananciais é um grave problema, pois 

agrega diversas substâncias nocivas à água, resultando em efeitos prejudiciais aos seres vivos 

(FRONZA, 2004).   

De acordo com Tundisi (2006), as atividades antrópicas demandam grandes volumes 

de água, tendendo a aumentar nos próximos anos. Sendo assim, a minimização deste consumo 

depende do aprimoramento dos mecanismos de gestão, por meio do gerenciamento dos 

recursos hídricos e da aplicação de novas tecnologias, dentre outros. 

O rebanho efetivo de bovinos brasileiro é o segundo maior do mundo, com 

aproximadamente 200 milhões de cabeças, atrás apenas da Índia, que possui um rebanho 

cerca de 60% maior do que o brasileiro (IBGE, 2011; MAPA, 2013).  De acordo com 

Almeida (2009), o Brasil também ocupa o segundo lugar na produção de carne bovina no 

mundo, sendo os Estados Unidos o maior produtor.  

Segundo Krieger (2007), os frigoríficos representam um ramo industrial bastante 

significativo no Brasil. Nestes estabelecimentos há um alto consumo de água, dadas as 

práticas de higiene exigidas pelas autoridades sanitárias, resultando em elevados custos de 

aquisição do recurso hídrico e de energia elétrica para transportar a água nos pontos de 

demanda (PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

Diante do grande consumo de recursos naturais, os empreendimentos estão cada vez 

mais implantando estratégias sustentáveis de Produção mais Limpa (HINZ, VALENTINA e 

FRANCO, 2006). Uma maneira de reduzir o consumo de água no processo produtivo da 

indústria frigorífica pode dar-se através de práticas operacionais que visem o seu uso racional 

de maneira que não se altere a qualidade dos processos (PACHECO e YAMANAKA, 2006; 

KRIEGER, 2007).  

A compreensão da distribuição do consumo de água na indústria é de fundamental 

importância para o gerenciamento desse recurso nos processos produtivos. A partir da 

avaliação do consumo de água, os profissionais podem propor e implantar medidas para o uso 

racional da água, evitando perdas, desperdícios, e minimizando o consumo deste recurso 

natural. Trazendo, assim, benefícios econômicos, sociais e ambientais para a indústria, para o 

meio ambiente e para a sociedade em geral (PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

Mediante o exposto, o presente estudo tem como objetivo estimar o consumo de água 

no processo produtivo de uma indústria frigorífica. Da mesma forma pretende-se descrever o 
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processo produtivo da indústria, dos principais setores que o compõem; identificar as fontes 

de abastecimento de água da indústria; determinar e quantificar os pontos de consumo de água 

por setor no processo produtivo do frigorífico; e propor medidas de uso racional de água no 

processo produtivo da indústria em questão.  

Pretende-se que os resultados obtidos na estimativa do consumo de água na indústria 

frigorífica em estudo sirvam como referência para indústrias frigoríficas localizadas na região 

Norte e também nas outras regiões brasileiras, bem como as propostas para redução do 

consumo de água possam ser replicadas neste setor industrial, trazendo benefícios ambientais, 

econômicos e sociais para todas as partes envolvidas.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS 

 

Os estabelecimentos que possuem instalações completas e equipamentos adequados 

para os processos de abate, manipulação, elaboração, preparo, conservação e armazenamento 

de carne de várias espécies animais, são denominados matadouros-frigoríficos. As instalações 

completas também incluem as unidades de frio industrial. Nestes estabelecimentos ocorre a 

utilização completa, racional e em conformidade com as exigências legais de subprodutos que 

não são utilizados na alimentação humana (BRASIL, 2008). 

De acordo com Pacheco e Yamanaka (2006), o abate de animais é realizado para 

suprir a demanda de carne e seus derivados para o consumo humano.  Os estabelecimentos em 

situação regular são inspecionados e fiscalizados continuamente por órgãos municipais, 

estaduais ou federais, que são responsáveis pela vigilância sanitária do setor de carne e 

derivados.   

As normas de projeto das instalações são estabelecidas pelo Serviço de Inspeção 

Federal (SIF), pelas coordenadorias estaduais ou municipais de inspeção animal. Os 

estabelecimentos que seguem as normas de higiene e saúde do Regulamento da Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) são certificados pelo SIF 

com um selo.  As exigências são mais complexas em nível federal, pois somente um 

estabelecimento com SIF é habilitado para exportar produtos (SENAI, 2003; AMIGOS DA 

TERRA, 2013). Em relação ao abate de animais para exportação de carne, as exigências 

sanitárias são estabelecidas, também, pelo mercado comprador em questão (MAPA, 2006).  

 

1.1.1 Descrição do Processo Produtivo do Abate de Bovinos 

 

 

Em relação ao abate de bovinos, as instalações completas envolvem as etapas 

principais apresentadas na Figura 1 (FRONZA, 2004; PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

No abate de bovinos, o processo produtivo envolve as etapas de recepção dos 

animais nos currais de espera; condução e lavagem dos animais; atordoamento; sangria; esfola 

e remoção da cabeça; evisceração; corte das carcaças, refrigeração, cortes e desossa; e 

estocagem/expedição (SENAI, 2003; PACHECO e YAMANAKA, 2006).  
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Figura 1 - Fluxograma do processo produtivo de abate de bovinos por etapas. 

Fonte: Adaptado de Fronza (2004); Pacheco e Yamanaka (2006). 

 

O Quadro 1 apresenta as características das principais etapas que compõem o 

processo produtivo de abate de bovinos.  

 

Quadro 1 – Características das principais etapas do processo de abate de bovinos. 

Etapa Características 

Recepção/Currais - Banho, descanso e dieta hídrica dos animais 

Condução e lavagem dos animais - Lavagem e condução dos animais até o abate 

Atordoamento/ Insensibilização - Inconscientização dos animais  

Sangria - Os animais recebem um corte no pescoço e o 

sangue é coletado na calha de sangria 

Esfola, remoção do couro e da cabeça - Corte das patas dos animais 

- Remoção do couro através de facas ou por 

processo mecânico 

- Retirada da cabeça 

Evisceração - Abertura das carcaças e remoção das vísceras 

abdominais e pélvicas 

- Condução das vísceras para setores específicos, 

como bucharia, triparia e miúdos 

Corte e lavagem das carcaças - Divisão das carcaças por meio de serra elétrica 

- Corte de aparas de gordura e outras partes 

indesejáveis 

- Lavagem das carcaças 



20 

 

Refrigeração - Refrigeração através de câmaras frias, que 

possuem temperatura entre 0 e 4°C. 

Cortes e desossa - Corte e desossa das carcaças em partes 

padronizadas 

Estocagem/ Expedição - Os cortes e as vísceras passíveis de consumo são 

embaladas e estocados em frio para posterior 

expedição 

Fonte: SENAI (2003); FRONZA (2004); Pacheco e Yamanaka (2006); Dornelles (2009); Amaral 

(2010).   

 

O transporte dos animais até as indústrias frigoríficas ocorre através de caminhões. 

Logo, há a recepção do gado no currais. O gado é inspecionado e de acordo com sua origem, 

separado por lotes (PACHECO e YAMANAKA, 2006). Nos currais de espera, os animais se 

recuperam dos transtornos causados pelo transporte (FRONZA, 2004).  Recomenda-se que os 

animais sejam mantidos nos currais de espera por pelo menos 24 (vinte e quatro) horas em 

descanso, jejum e dieta hídrica (SENAI, 2003).  

Segundo Morelatto e Ternoski (2010), o jejum e a dieta hídrica facilitam a fase de 

evisceração, pois diminuem as chances de contaminação das carcaças em função da redução 

do conteúdo gástrico dos animais; proporcionam maior facilidade na remoção do couro; 

tornam a sangria mais eficiente. 

Logo, o gado é lavado com água clorada por meio de aspersores, que podem ser 

instalados com várias direções para a lavagem. Posteriormente, são conduzidos em fila única 

para a sala de abate (PACHECO e YAMANAKA, 2006).  

A próxima etapa é o atordoamento dos animais, que possui o objetivo de deixar o 

animal inconsciente até o fim da sangria, para que sofrimentos desnecessários sejam evitados 

e para que não ocorra o comprometimento da qualidade da carne (SENAI, 2003; PACHECO e 

YAMANAKA, 2006; AMARAL, 2010; MORELATTO e TERNOSKI, 2010). Uma vez 

atordoado, o animal cai para um pátio e é içado com a ajuda de um guincho e de uma corrente 

presa a uma das patas traseiras, ficando suspenso em trilho aéreo (nória). Nessa fase do 

processo os animais habitualmente vomitam, e este resíduo é removido através de jatos de 

água (PACHECO e YAMANAKA, 2006).  

Após o atordoamento, ocorre o direcionamento dos animais por meio do trilho aéreo 

até a calha de sangria. Aqui, realiza-se um corte no pescoço do animal através de uma faca 

para que o máximo de sangue escorra até a calha, produzindo de 15 a 20 litros de sangue por 

bovino (PACHECO e YAMANAKA, 2006). A sangria deve ser realizada de forma completa 

para que o máximo de sangue seja escoado (BRASIL, 2008). O sangue recolhido é 
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armazenado em tanques, podendo posteriormente ser processado na própria indústria 

frigorífica, para a fabricação de farinha de sangue ou enviado para indústrias.  Nesta 

mesma etapa os chifres são cortados com serra e depois fervidos e secos para a produção de 

farinha ou venda (DORNELLES, 2009).  

A próxima etapa é a esfola, remoção do couro e da cabeça dos animais. Segundo 

Pacheco e Yamanaka (2006), inicialmente as patas dianteiras do animal são cortadas. Os 

mocotós são vistoriados e direcionados para o processamento. Caso não sejam autorizados 

pelo SIF para o consumo humano, devido aos padrões sanitários, são conduzidos para a 

produção de farinha nas graxarias. Para evitar a contaminação da carcaça por resíduos 

excretados, o ânus e a bexiga do animal são amarrados. 

A remoção do couro pode ocorrer manualmente através de facas ou por processo 

mecânico onde um equipamento retira o couro por completo. Essa etapa deve ser realizada 

com cautela para que não haja contaminação da carcaça por pelos e resíduos excretados ainda 

encontrados no couro (DORNELLES, 2009).  O couro pode seguir para curtumes, ser retirado 

por intermediários, ou ser descarnado e/ou salgado no próprio frigorífico com a finalidade de 

ser preservado (PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

O corte do rabo, útero e testículos é realizado manualmente com facas. Logo, ocorre 

a retirada da cabeça. Os miolos, a língua e as bochechas podem ser condicionados para o 

consumo humano (PACHECO e YAMANAKA, 2006).  

Logo, ocorre a etapa de evisceração, onde as carcaças são abertas e são removidas as 

vísceras abdominais e pélvicas, os intestinos, bexiga e estômago. As vísceras retiradas dos 

animais são colocadas em bandejas e inspecionadas pelos funcionários do SIF com o objetivo 

de determinar irregularidades. Vísceras que não cumpram com as normas exigidas para o 

consumo humano, são conduzidas para processamento em graxarias. As partes conformes são 

processadas no frigorífico (BRASIL, 2008; PACHECO e YAMANAKA, 2006).  

As vísceras vermelhas como pulmão, fígado, rins e coração são direcionadas para o 

setor de miúdos. As vísceras brancas como os estômagos e o intestino são encaminhados para 

a sala de bucharia e triparia, respectivamente, onde recebem limpeza para posterior expedição 

(PACHECO e YAMANAKA, 2006; SILVA L., 2011). 

Após estas etapas descritas, as carcaças bovinas são divididas em duas partes através 

de serras elétricas. Nesta fase, as meias carcaças passam pela remoção de gorduras e tecidos 

sem carne e são lavadas com água pressurizada (SENAI, 2003).  

No processo de abate de bovinos, também ocorre a etapa de refrigeração através de 

câmaras frias, que possuem uma temperatura entre 0 e 4°C. Normalmente, as carcaças são 
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resfriadas por um período de 24 a 48 horas, sendo que podem ser embaladas e enviadas para 

expedição, ou direcionadas para a sala de desossa (SENAI, 2003).  

Na etapa de corte e desossa ocorre o corte e a desossa das carcaças em partes 

padronizadas, manualmente por meio de facas, para o comércio ou a produção de produtos 

derivados. A temperatura da sala de desossa varia entre 9-12°C (SENAI, 2003; AMARAL, 

2010). Segundo Pacheco e Yamanaka (2006), as aparas de carne são utilizadas para a 

produção de derivados. Os ossos e partes não comestíveis são direcionados para as graxarias. 

Após as carcaças, os cortes e as vísceras passíveis de consumo serem embaladas, são 

estocados em frio para posterior expedição (DORNELLES, 2009).  

Os efluentes líquidos provenientes das etapas do processo produtivo devem ser 

conduzidos para a Estação de Tratamento de Efluentes da indústria (ETE) (SENAI, 2003).   

 

1.2 A ÁGUA NA INDÚSTRIA 

 

De maneira geral, a água possui as seguintes aplicações na indústria (FIESP e 

CIESP, 2004; MIERZWA e HESPANHOL, 2005; KRIEGER, 2007):  

a) consumo humano - água empregada em atividades domésticas, como a utilização 

em sanitários, cozinhas, refeitórios, bebedouros e vestiários;  

b) matéria - prima - a água aplicada como matéria prima é introduzida ao produto 

final, como nas indústrias de refrigerantes e cervejas, produtos de higiene pessoal, 

limpeza doméstica, alimentos e conservas, cosméticos e fármacos; 

d) outros usos - pode ser utilizada para geração de energia, como fluido de 

aquecimento e/ou resfriamento, em combates a incêndios, na incorporação em 

subprodutos em processos industriais e em rega de áreas verdes.  

A capacidade de produção irá determinar a demanda de água para cada uso na 

indústria.  A quantidade de água necessária para o atendimento das diversas atividades 

industriais também é influenciada por fatores como setor de atividade; processo produtivo 

industrial; tempo de operação das instalações; práticas de operação; características climáticas 

da região; disponibilidade de água; cultura da indústria e da comunidade próxima ao local 

(MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 

Para indústrias alimentícias e farmacêuticas, os padrões de qualidade podem ser mais 

restringentes quando comparados com outras formas de consumo de água, pois a água pode 

ser incorporada ao produto final ou ter contato com a matéria-prima nas fases de 

processamento (MIERZWA e HESPANHOL, 2005). 
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Segundo Andrade e Martyn (1993), a água é de importância vital para as indústrias 

de alimentos, sendo utilizada para várias atividades, como produção de vapor; lavagem de 

pisos e equipamentos; auxiliar de moagem de alguns produtos; branqueamento de produtos; 

preparo de xaropes e salmoura; resfriamento. 

O consumo de água em indústrias alimentícias depende da natureza das matérias-

primas; dos processos industriais; da qualidade da água requerida; do volume dos produtos 

produzidos e das condições locais (ANDRADE e MARTYN, 1993).  Castro (2006) afirma 

que os principais usos da água nas indústrias de alimentos são para higienização de animais 

(em abatedouros), nas instalações físicas e nos equipamentos. A Erro! Fonte de referência 

não encontrada. apresenta o consumo de água em algumas indústrias alimentícias no mundo. 

 

Tabela 1 - Consumo de água em algumas indústrias alimentícias no mundo. 

Indústria/ Produto Unidade de produção Consumo de Água por 

Unidade de Produção 

(L) 

Matadouro, EUA Tonelada de Carcaça 4.000 a 10.000 

Derivados de Carne, Bélgica Tonelada de carne Preparada 200 

Laticínios em Geral, Canadá Tonelada 12.200 

Frangos, EUA Por Ave 25 

Fonte: Adaptado de Mierzwa e Hespanhol, (2005). 

 

De acordo com a Tabela 1, o consumo de água em indústrias alimentícias é elevado, 

com destaque para os matadouros e laticínios, onde os matadouros consomem de 4.000 a 

10.000 L por tonelada de produto produzido e os laticínios 12.200 L por tonelada de produto 

produzido. Assim, estes setores industriais apresentam representatividade quando se trata do 

consumo deste recurso natural.  

Em relação ao consumo de água, os processos produtivos industriais recebem 

influência direta das características das regiões em que estão localizados, como o clima; 

disponibilidade de água; nível de desenvolvimento tecnológico; práticas de gerenciamento; 

custos; grau de conscientização ambiental em relação ao uso da água. Desta forma, há 

variações quando esses dados são comparados com os já existentes em literatura (MIERZWA 

e HESPANHOL, 2005; PACHECO, 2010). 

Segundo Mierzwa (2002), o conhecimento das atividades realizadas nas indústrias 

desempenha um papel importante na realização do gerenciamento hídrico e de efluentes. Pois 

assim, realiza-se a identificação dos principais pontos de demanda de água, da qualidade e 
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quantidade para cada tipo de utilização e também os pontos de captação e geração de 

efluentes da indústria. 

Para que uma avaliação do consumo de água e geração de efluentes possua eficácia, 

é necessária a integração dos seguintes procedimentos de análise das atividades industriais 

(MIERZWA, 2002; MIERZWA E HESPANHOL, 2005; MARTINS, ASTORGA E 

SILVEIRA, 2006; KRIEGER, 2007; LUIZ, 2007): 

a) avaliação dos processos industriais com base nos dados disponíveis na literatura; 

b) levantamento de dados documentais - a análise documental é realizada com base 

nos documentos existentes na indústria em estudo. Nessa etapa ocorre a compreensão 

das atividades praticadas, por meio da reunião dos documentos e dados relacionados à 

captação, ao uso e geração de efluentes, da qualidade e quantidade da água a ser 

utilizada, distribuição, dentre outras características. Exemplos de documentos 

existentes são fluxogramas de processos; leituras de hidrômetros; contas de água e 

energia;rotinas operacionais; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

legislação vigente no setor; dentre outros documentos. 

c) levantamento de campo - nesta fase, são realizadas visitas em campo acompanhadas 

por profissionais da indústria, com o objetivo de verificar se os dados obtidos no 

levantamento de dados documentais são plausíveis e determinar se ocorrem alterações 

nas atividades.  

Segundo Martins, Astorga e Silveira (2006), as informações e dados obtidos nesta 

análise de atividades industriais contribuem de maneira expressiva para desenvolver e 

implementar estratégias de uso racional de água.  

 

1.2.1 Consumo de Água em Indústrias Frigoríficas 

 

Como em várias indústrias de alimentos, os principais aspectos e impactos 

ambientais da indústria de carne e derivados estão relacionados a um elevado consumo de 

água, à geração de efluentes líquidos com alta carga orgânica e a um alto consumo de energia. 

Odor, resíduos sólidos e ruído também podem ser expressivos para algumas indústrias deste 

setor (MACÊDO et. al, 2009).  

A qualidade da água utilizada em frigoríficos deve obedecer aos regulamentos 

sanitários do RIISPOA, que indicam o uso de água fresca e potável, com níveis mínimos de 

cloro livre residual, para praticamente todas as operações de lavagem e enxágue. Os padrões 
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de higiene das autoridades sanitárias resultam no uso de grande quantidade de água e geração 

de efluentes (BRASIL, 2008; PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

A Tabela 2 apesenta algumas características gerais em relação ao consumo de água 

em indústrias frigoríficas e abatedouros, onde cerca de 50% a 70% da água utilizada possui 

uso dependente de práticas de operações, como limpezas e lavagens dos animais, produtos e 

higienização.  

 

Tabela 2 - Características gerais de consumo de água em indústrias frigoríficas. 

Característica Quantidade (%) 

Água aquecida ou quente (40 a 85º C) 40 – 50 

Uso fixo (independente da produção) Cerca de 50 

Uso dependente de práticas de operações 

(limpezas e lavagens dos animais, 

produtos e higienização) 

50 – 70 

Fonte: Adaptado de UNEP, WG e DSD (2002) apud Pacheco e Yamanaka (2006).  

 

De acordo com Pacheco e Yamanaka (2006), os principais usos da água neste setor 

são para consumo animal e lavagem dos animais; lavagem dos caminhões; lavagem de 

carcaças, vísceras e intestinos; movimentação de subprodutos e resíduos; limpeza e 

esterilização de máquinas e equipamentos; limpeza de pisos, paredes e bancadas; geração de 

vapor; e resfriamento de compressores. 

Outro fator importante em relação ao consumo de água em indústrias frigoríficas é o 

desperdício de água, sendo a lavagem de carcaças o processo no qual isto mais ocorre 

(SENAI, 2003). O Quadro 2 apresenta os usos da água e as características dos resíduos 

gerados no processo de abate de bovinos. 

 

Quadro 2 - Práticas de lavagem e resíduos gerados no processo produtivo de abate de bovinos. 

Etapa Usos da Água Caracterização dos Resíduos e 

Efluentes Líquidos Gerados 

 

Recepção/ 

Curral de espera 

- Lavagem de caminhões 

- Banho dos animais 

- Lavagem do curral 

- Esterco 

- Urina 

- Efluente líquido (proveniente do 

banho dos aninais e da lavagem do 

curral) 

Atordoamento - Limpeza de pisos e equipamentos 

- Lavagem de vômito 

- Vômito 

- Urina 

- Efluente líquido proveniente da 

limpeza de pisos e equipamentos 
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Sangria - Lavagem da calha de sangria 

- Esterilização de utensílios 

- Lavagem de vômito 

 

- Vômito 

- Efluente líquido (proveniente da 

limpeza da calha de sangria e da 

esterilização de utensílios) 

Esfola - Limpeza de pisos e equipamentos 

- Esterilização de utensílios 

- Efluente líquido (proveniente da 

limpeza de pisos e equipamentos e 

da esterilização de utensílios) 

Evisceração - Limpeza de pisos e equipamentos 

- Esterilização de utensílios 

- Lavagem de vísceras comestíveis 

- Conteúdo estomacal (rúmen) 

- Conteúdo intestinal 

- Efluente líquido  

(proveniente da limpeza de pisos e 

equipamentos, esterilização de 

utensílios e lavagem de vísceras 

comestíveis) 

Cortes e 

lavagem de 

carcaças 

- Lavagem de carcaças 

- Limpeza de pisos 

- Efluente líquido (proveniente da 

limpeza de pisos e lavagem das 

carcaças) 

Refrigeração - Limpeza de pisos e equipamentos 

 

- Efluente líquido  

(proveniente da limpeza de pisos e 

equipamentos) 

Cortes e desossa - Limpeza de pisos 

- Esterilização de utensílios 

- Efluente líquido (proveniente da 

limpeza de pisos e esterilização de 

utensílios)  

Estocagem/ 

Expedição 

- Limpeza de pisos - Efluente líquido (proveniente da 

limpeza de pisos) 

Fonte: Adaptado de SENAI, 2003; Pacheco e Yamanaka, 2006.  

 

De acordo com Pacheco e Yamanaka (2006), o volume de água consumido em 

frigoríficos ocorre principalmente em função das práticas de lavagem e o maior consumo 

ocorre no abate. 

Segundo Krieger (2007), o consumo total de água por animal abatido é variável entre 

as indústrias frigoríficas, pois o volume consumido depende do tipo de animal abatido, das 

instalações do estabelecimento, das técnicas utilizadas e do processo operacional. Em função 

dessa variação, a comparação do consumo de água entre indústrias é dificultada.  

No Brasil, o consumo de água em uma única unidade industrial de abate de bovinos 

pode chegar a 2.200 litros por cabeça (FORLANI, MEDEIROS e LÉO, 2004; DORNELLES, 

2009). Para frigoríficos de bovinos, o valor estimado de consumo de água pode chegar a 800 

litros por cabeça de animal abatido (BNB, 1999).  

A Tabela 3 apresenta a distribuição percentual do consumo de água no processo 

produtivo de abate de bovinos. 
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Tabela 3 - Distribuição do uso de água em abatedouros (graxaria anexa). 

Etapa/ Setor Consumo total (%) 

Recepção/Curral 7-22 

Abate/ Evisceração/ Desossa 44-60 

Processamento das vísceras 7-38 

Triparia/ Bucharia 9-20 

Graxaria 2-8 

Compressores/ Câmaras frigoríficas 2 

Caldeiras 1-4 

Uso geral 2-5 

Fonte: UNEP, DEPA e COWI 2000, apud Pacheco e Yamanaka, 2006.  

 

De acordo com Pacheco e Yamanaka (2006), as etapas de abate, evisceração e 

processamento das vísceras são responsáveis pelo maior consumo de água em frigoríficos de 

bovinos, sendo utilizada principalmente para limpeza dos produtos e dos locais de 

processamento. 

 

1.3 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

 

Produção mais Limpa, conhecida também por P+L, é definida como a aplicação de 

uma estratégia ambiental integrada e preventiva de forma contínua para processos e produtos, 

objetivando a minimização dos riscos socioambientais (FILHO et. al, 2007). 

A Produção mais Limpa cria técnicas e tecnologias de produção que servem como 

caminho para a gestão sustentável da indústria (SILVA, M. 2012; SENAI, 2003). 

Independente do setor, as estratégias trabalham em melhorias contínuas nas operações, 

necessitando de baixo investimento e minimizando custos para a empresa em questão (FILHO 

e SICSÚ, 2003; FIESP, 2013). 

Quando implantadas, as medidas de Produção mais Limpa proporcionam a 

conservação de matéria-prima e redução de impactos ambientais (MELLO e NASCIMENTO, 

2002).  Segundo Pacheco e Yamanaka (2006), alguns exemplos de medidas de Produção mais 

Limpa são uso racional da água e energia; redução da geração de efluentes; gerenciamento 

dos resíduos sólidos; minimização de emissões atmosféricas e de odor; e minimização de 

ruído.  

As medidas de Produção mais Limpa devem ser focadas nos aspectos ambientais 

mais expressivos, que resultem nos maiores impactos ambientais. Em relação aos 

abatedouros, a demanda de água, o volume e a carga dos efluentes líquidos e o consumo de 
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energia são os mais significativos, seguidos de resíduos sólidos e de emissão de substâncias 

que geram odor (PACHECO e YAMANAKA, 2006). 

‘’Na indústria frigorífica também estão se difundindo ferramentas de gestão e 

tecnologias que levam a um melhor desempenho na produção, bem como práticas que 

permitem melhorar os controles sanitário e ambiental’’ (BUAINAIN e BATALHA, 2007, p. 

27). 

Segundo SENAI (2003), alguns exemplos de medidas de Produção mais Limpa em 

frigoríficos são: 

a) utilizar técnicas de limpeza a seco nos currais, antes da lavagem com água;  

b) minimizar o desperdício de subprodutos por meio da implantação de sistemas 

mecanizados de transporte para as graxarias;  

c) racionalizar o consumo de energia através da utilização de telhas translúcidas.  

Quando estas estratégias são aplicadas em indústrias alimentícias, é de extrema 

importância que os produtos estejam de acordo com as normas sanitárias. Sendo assim, deve 

haver o consenso com autoridades sanitárias de maneira contínua (PACHECO e 

YAMANAKA, 2006).  

Segundo PACHECO e YAMANAKA (2006); FIESP (2013), quando praticadas, as 

medidas de Produção mais Limpa trazem benefícios para a indústria, pois:  

a) reduzem o consumo de matéria-prima, energia, água e desperdícios;  

b) minimizam a produção de resíduos;  

c) melhoram a qualidade da saúde e da segurança do trabalhador; 

d) melhoram a imagem da empresa junto à sociedade em geral; 

e) aumentam a eficiência e competitividade. 

 

1.3.1 Uso Racional de Água na Indústria 

 

O aumento da preocupação com o uso racional da água no Brasil e no mundo 

estimulou às indústrias a implantar tecnologias e processos que busquem reduzir os rejeitos 

gerados e o consumo de água. Desta forma, poderá ser garantida uma relação de harmonia 

entre as atividades antrópicas e os recursos hídricos (FRONZA, 2004; HESPANHOL et. al, 

2006). 

 

A Conservação de Água (uso racional) pode ser definida como as práticas, 

técnicas e tecnologias que propiciam a melhoria da eficiência do seu uso. Conservar 

água significa atuar de maneira sistêmica na demanda e na oferta de água. Ampliar a 
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eficiência do uso da água representa, de forma direta, aumento da disponibilidade 

para os demais usuários, flexibilizando os suprimentos existentes para outros fins, 

bem como atendendo ao crescimento populacional, à implantação de novas 

indústrias e à preservação e conservação do meio ambiente [...] (FIESP e CIESP 

2004, p. 19).  

O setor industrial é um importante consumidor de água. Sendo assim, é de extrema 

necessidade que a utilização da água neste setor ocorra de maneira sustentável, através do uso 

racional e eficaz deste recurso natural (FIESP e CIESP, 2004).   

Segundo Steffanelli e Oliveira (2009), a implantação do uso racional da água deve 

ser realizada de maneira que seja garantida a qualidade da água requerida para as atividades 

antrópicas, sempre com o mínimo de desperdício deste recurso.  

A implantação de uma proposta de uso racional da água no processo produtivo de 

uma indústria trás benefícios econômicos, sociais e ambientais, pois (FIESP e CIESP, 2004; 

PACHECO e YAMANAKA, 2006): 

a) reduz os custos relacionados ao consumo de água e energia; 

b) reduz o consumo, evita perdas e desperdícios de água; 

c) melhora a imagem da indústria socialmente, pois demonstra a conscientização 

ambiental da mesma;  

d) é importante para as práticas de exportação;  

e) as práticas podem ser replicadas em outras indústrias, trazendo benefícios para 

todas as partes envolvidas.  

Segundo Pacheco e Yamanaka (2006), quantificar o consumo de água na indústria é 

o primeiro passo para a implantação de estratégias de uso racional.  É aconselhado que os 

indicadores de consumo de água, como o consumo de água por cabeça e consumo de água por 

tonelada de produto sejam medidos constantemente.  

Algumas estratégias para o uso racional de água em indústrias frigoríficas são 

(PACHECO e YAMANAKA, 2006; MACÊDO et. al, 2009; FILHO, 2008; CETESB, 2013):  

a) utilizar técnicas de limpeza a seco, como raspagem e varrição em pisos, nos currais, 

nos caminhões de transporte de animais, e em outros locais antes de lavagens com 

água; 

b) empregar sistemas de alta pressão e baixo volume para a lavagem com água;  

c) efetuar o esvaziamento das tripas e conteúdos estomacais a seco, para que o 

material removido não faça parte do efluente líquido; 
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d) utilizar sistemas de acionamento automático do fluxo de água, como pedais, 

sensores de presença botões ou outros sistemas nas práticas de lavagem das mãos, 

esterilização de facas e lavagem de vísceras. 

e) substituição de equipamentos de alto consumo de água por equipamentos de menor 

consumo;  

f) realização mensal de campanhas de conscientização do uso racional da água através 

palestras, murais e jornal informativo.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estado de Rondônia possui 52 municípios e os principais estão localizados ao 

longo da BR-364. O estado localiza-se na região norte do Brasil e ocupa uma área de 

237.590,84 km². Com uma população de 1.562.409 habitantes, o estado é o 3° mais populoso 

da região norte, com uma população urbana de 1.149.180 habitantes (IBGE, 2010a). O clima 

predominante no estado é o tropical quente e úmido (SEDAM, 2012).  De acordo com Arcari 

(2010, p. 1), “a economia do estado de Rondônia baseia-se na agricultura (café, cacau, arroz, 

mandioca e milho), no extrativismo da madeira, de minérios e da borracha e principalmente 

na pecuária”.  

O estado de Rondônia possui um rebanho efetivo de bovinos de 12.182.259 cabeças 

(IBGE, 2010b). As indústrias frigoríficas cadastradas pelo Fundo Emergencial de Febre 

Aftosa do Estado De Rondônia (FEFA-RO) totalizam 14 (FEFA-RO, 2012). Rondônia é 

habilitada para exportação de carne bovina, pois praticamente todo o rebanho do estado 

encontra-se livre da febre aftosa (ABIEC, 2009). No terceiro trimestre de 2012, Rondônia 

representou 9% das exportações de carne bovina do Brasil (IBGE, 2012).  

O Frigorífico Tangará LTDA. está localizado no município de Ji-Paraná, região 

central do estado de Rondônia/ Brasil. A cidade é dividida em dois distritos pelo rio Machado. 

As instalações da indústria encontram-se no segundo distrito da cidade, no bairro Jardim 

Capelasso (FIGURA 2).  

 

Figura 2 - Mapa de localização do Frigorífico Tangará em Ji-Paraná/RO. 
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Importante ressaltar que o frigorífico em questão abate unicamente bovinos. No 

presente estudo, o processo produtivo do frigorífico é delimitado aos principais setores da 

indústria, sendo eles: 

a) transporte; 

b) curral; 

c) abate; 

d) bucharia; 

e) triparia; 

f) miúdos; 

g) desossa; 

h) expedição - embarque de congelados; 

i) expedição - embarque de carne com osso; 

j) subprodutos (graxaria); 

k) expedição de couro. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

A metodologia para a coleta de dados documentais e dados em campo para estimar o 

consumo de água da indústria baseou-se principalmente nas obras de Mierzwa (2002), 

Mierzwa e Hespanhol (2005), Martins, Silveira e Astorga (2006), Krieger (2007), Luiz 

(2007). Já a coleta de dados baseada no conhecimento dos funcionários foi baseada na obra de 

Martini (2012).  

Realizou-se a coleta de dados documentais e dados em campo no período de maio a 

dezembro de 2013. As visitas foram sempre acompanhadas pelo engenheiro ambiental e 

também técnico em segurança do trabalho, e ainda contou com a ajuda do gestor ambiental, 

do gerente industrial e do supervisor técnico do frigorífico. Durante as visitas, foram obtidos 

os seguintes dados documentais do frigorífico: 

a) o PPRA do ano de 2013; 

b) as contas de energia consumida pelas bombas de captação de água das diferentes 

fontes de abastecimento, no período de março a agosto de 2013; 

c) os dados de leitura dos hidrômetros dos setores Abate, Bucharia, Triparia e Miúdos, 

no período de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

O levantamento de dados documentais serviu para o conhecimento das atividades 

realizadas pela indústria e como avaliação preliminar do consumo de água nos setores 
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estudados no frigorífico. O levantamento de dados em campo foi de fundamental importância 

para a compreensão do processo produtivo, identificação do uso da água nos setores 

estudados e propostas de uso racional da água. O Quadro 3 apresenta a coleta de dados 

realizada. 

 

Quadro 3 - Cronograma da coleta de dados realizada. 

Visita Data Atividades Realizadas na Coleta de Dados em Campo 

1 03.05.2013 - Diálogo sobre os possíveis estudos a serem realizados na área de estudo 

2 10.05.2013 - Escolha do estudo a ser realizado 

3 06.06.2013 
- Obtenção de contas de energia 

- Conhecimento do PPRA  

4 13.06.2013 

- Obtenção do PPRA da indústria 

- Elaboração do fluxograma do processo produtivo 

- Visita para conhecimento do processo produtivo industrial e registros 

fotográficos  

5 14.06.2013 - Conhecimento das fontes de abastecimento de água da indústria 

6 17.07.2013 

- Análise de contas de energia  

- Identificação dos hidrômetros 

- Registros fotográficos 

7 18.07.2013 

- Quantificação do número de pias, mangueiras, chuveiros, máquinas e 

equipamentos existentes nos setores do processo produtivo industrial 

- Registros fotográficos 

8 22.07.2013 
- Obtenção de contas de energia 

- Registros fotográficos dos usos da águano processo produtivo 

9 31.07.2013 

- Início da elaboração da tabela de consumo de água no processo 

produtivo industrial 

- Elaboração de propostas para o uso racional da água na indústria 

10 05.09.2013 

- Registro fotográfico dos usos da água no processo produtivo industrial 

- Preenchimento da tabela de consumo de água no processo produtivo 

industrial 

- Obtenção de dados dos hidrômetros 

11 19.09.2013 

- Preenchimento da tabela de consumo de água no processo produtivo 

industrial 

- Diálogo sobrea geração de resíduos no processo produtivo da indústria 

12 25.10.2013 
- Obtenção de contas de energia 

- Registro fotográfico do processo produtivo industrial 

13 26.11.2013 
- Obtenção de dados dos hidrômetros 

- Diálogo com funcionários  

14 02.12.2013 

- Registro fotográfico das fontes de abastecimento 

- Identificação in locodas fontes de abastecimento 

- Diálogo com funcionários sobre as fontes de abastecimento 
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2.2.1 Descrição do Processo Produtivo Industrial e Usos da Água 

 

Através do PPRA de março de 2013 da indústria e visitas em campo foi possível a 

obtenção de dados para a descrição e elaboração do fluxograma do processo produtivo do 

frigorífico. Foram realizados registros fotográficos dos setores do processo produtivo e 

diálogos com os encarregados, os quais repassaram informações detalhadas das etapas do 

processo.  

Foi necessária a elaboração do fluxograma do processo produtivo, devido ao fato da 

indústria não possuir esta ferramenta e da importância da mesma para o conhecimento dos 

usos da água no consumo de água em indústrias. 

 O fluxograma do processo produtivo industrial foi elaborado através da ferramenta 

de colaboração visual Lucidchart. Esta ferramenta de diagramação com base em HTML5 

torna a criação de fluxogramas, gráficos, tabelas, esquemas organizacionais de maneira mais 

rápida e fácil.  Sendo que é possível o trabalho junto a um número ilimitado de pessoas para 

criar diagramas online, com alterações instantâneas (GOOGLE CHROME, 2014).  

Através de diálogos com funcionários, observações in loco e registros fotográficos 

foram obtidas informações sobre os pontos de consumo de água nos setores do processo 

produtivo do frigorífico e as atividades realizadas nos setores. Assim, foi quantificado o 

número de máquinas, pias, mangueiras e chuveiros presentes em cada setor. Logo, estes dados 

foram dispostos em tabelas. 

 

2.2.2 Fontes de Abastecimento 

 

Ocorreu a identificação das fontes de abastecimento de água da indústria através de 

diálogos com funcionários, observações in loco e registros fotográficos. As fontes de 

abastecimento de água na indústria em estudo foram identificadas, determinando-se o número 

de fontes, as características que estas possuem e os tipos de captação que se realizam para 

cada uma delas. As contas de energia elétrica da indústria foram obtidas nas visitas realizadas 

durante a coleta de dados. Nestas contas de energia, consta o gasto relacionado com as fontes 

de abastecimento de forma individual.  
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2.2.4 Estimativa do Consumo de Água no Processo Produtivo Industrial 

 

Realizou-se a estimativa do consumo de água do processo produtivo do frigorífico 

por meio da média mensal de 12 meses de consumo de água estimada nos setores providos e 

desprovidos de hidrômetros. A estimativa do consumo de água por bovino abatido foi 

realizada através da divisão do consumo mensal de água estimado para o processo produtivo 

pela média de animais abatidos por mês no período de setembro de 2012 a agosto de 2013 

(EQUAÇÃO I).  

 

                                           

 

Os dados de consumo de água nos setores estudados foram comparados com estudos 

científicos análogos à temática tratada.  

 

2.2.4.1 Setores Desprovidos de Hidrômetros 

 

Para os setores desprovidos de hidrômetros, foi realizado o cálculo do consumo 

médio mensal de água por meio do conhecimento dos usos da água na indústria. Estes setores 

são:  

a) transporte; 

b) curral; 

c) desossa; 

d) expedição - embarque de congelados; 

e) expedição - embarque de carne com osso; 

f) subprodutos; 

g) expedição de couro. 

A estimativa do consumo de água mensal nos setores desprovidos de hidrômetros foi 

realizada levando-se em consideração os principais usos da água nestes setores, que são: 

a) lavagem dos setores; 

b) utilização de chuveiros; 

c) higienização dos funcionários. 

Esta estimativa também foi realizada para os setores providos de hidrômetros, sendo 

importante ressaltar que nestes setores as etapas demandam diversos tipos de equipamentos e 
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máquinas. As equações para a estimativa da lavagem dos setores, uso dos chuveiros e 

higienização dos funcionários encontram-se no Quadro 4. 

  

Quadro 4 – Equações utilizadas na estimativa do consumo de água. 

Prática  Equação 

Lavagem dos setores 

 

Consumo de água = volume de água estimado (m3 / lavagem) 

x 2 (número de lavagens/d) x 26*                             (Equação 2) 

Uso dos chuveiros Consumo de água = volume de água estimado m3 / chuveiro) x 

quantidade de chuveiros x 26*                                 (Equação 3) 

Higienização dos funcionários Consumo de água = número de funcionários x número de 

pausas periódicas x volume de água estimado (m3 / lavagem de 

mãos e botas) x 26*                                                  (Equação 4) 

Nota: O símbolo (*) representa a quantidade de dias de funcionamento da indústria em um mês para o período 

considerado.  

 

 

Realizou-se a estimativa do consumo de água por meio do conhecimento dos 

funcionários com relação a quantos litros de água são utilizados para a higienização de 

funcionários por lavagem de mãos e botas, levando em consideração as pausas periódicas 

diárias realizadas. Para as pausas periódicas dos funcionários, foi considerada a entrada e a 

saída dos funcionários, que ocorrem diariamente e dependem do setor no qual o funcionário 

trabalha. Logo, foi estimado o volume mensal por setor para esta prática.  

A estimativa do consumo de água para lavagem dos setores através de mangueiras e 

pelos chuveiros também foi realizada através do conhecimento dos funcionários. A 

quantidade de chuveiros foi multiplicada pelo volume de água estimado utilizado em cada 

setor diariamente, considerando-se as características dos chuveiros e o tempo de uso dos 

mesmos. Logo, foi obtida a estimativa mensal de volume de água por setor. Para a estimativa 

do consumo de água por lavagem dos setores, foi levado em consideração o conhecimento dos 

funcionários de quantos litros de água são utilizados para cada lavagem de setor diariamente. 

Logo, a estimativa foi realizada para o consumo mensal de água.  

Para a estimativa do consumo de água no Curral, foi considerado o conhecimento do 

gestor ambiental de que o consumo de água do setor é o dobro do Abate. Pois este setor 

possui aspersores, e a estimativa do consumo de água por este equipamento demandaria mais 

tempo de estudo e seria mais complexo.  Assim, para o Curral, foram estimados apenas o 

consumo de água na higienização dos funcionários e o consumo médio mensal do setor.  

Para o setor Transporte, a estimativa do consumo de água foi baseada no volume da 

caixa d´água, que é utilizado o volume total da mesma diariamente para a lavagem dos 

veículos.  
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Na estimativa do consumo de água, as pias não foram consideradas, pois são 

utilizadas constantemente, praticamente a todo o momento nos setores e isto implicaria em 

um período de tempo maior para o estudo. Importante ressaltar que como o frigorífico não 

funciona apenas aos domingos, levou-se em consideração a média de dias de funcionamento 

do mesmo, totalizando 26 dias por mês para o período de setembro de 2012 a agosto de 2013.  

 

2.2.4.2 Setores Providos de Hidrômetros 

 

A avaliação do consumo de água dos setores providos de hidrômetros foi realizada 

através da obtenção de dados de leitura dos hidrômetros por meio de sistema 

computadorizado. Considerou-se o período de um ano para análise dos dados, de setembro de 

2012 a agosto de 2013.  

Os dados mensais de consumo de água dos setores foram tabulados em planilha 

Excel e trabalhados por meio de estatística descritiva e percentuais. Realizou-se a comparação 

entre os consumos dos setores para o período considerado. 

Para a análise estatística, aplicada apenas nos dados dos setores providos de 

hidrômetros, foram utilizados os programas computacionais Excel 2010 e Minitab 16 (Versão 

Demo). Foi realizada análise de variância para verificar diferenças entre as médias, com nível 

de significância de 0,05. Como esta análise mostra apenas se existe diferença entre as médias 

dos setores, mas não evidencia quais diferem entre si, foi necessário utilizar o teste de Tukey 

de comparações múltiplas entre médias para identificar quais médias diferiam entre si.  

 

2.2.5 Propostas de Uso Racional de Água 

 

Com a quantificação do consumo e o conhecimento dos usos da água e também com 

base em bibliografia e averiguações técnicas, foram realizadas propostas de uso racional de 

água para o processo produtivo da indústria. 

A abordagem metodológica relacionada às propostas de uso racional de água foi 

baseada principalmente em Pacheco e Yamanaka (2006) e Krieger (2007).  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O frigorífico estudado conta com uma equipe de 429 funcionários, opera 07h20min 

por dia e o abate médio diário é de 550 cabeças. Esta indústria possui SIF e realiza 

exportações para Líbia, Arábia Saudita, Iraque e outros países.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO INDUSTRIAL E USOS DA ÁGUA 

 

Ainda que o processo produtivo das indústrias frigoríficas seja amplamente 

conhecido, descrevem-se aqui as especificidades do processo produtivo estudado, visando 

ressaltar as características da indústria que podem influenciar no consumo de água. Apontam-

se também os resíduos que são gerados em cada setor em questão.   

 

3.1.1 Setor Transporte 

 

O transporte diário do gado até o frigorífico ocorre através de 33 caminhões. A 

chegada dos veículos transportando os animais ocorre no período da noite e da madrugada. 

Após a descarga e recepção dos animais nos currais de espera, é realizada a lavagem 

dos caminhões pelos próprios motoristas através de duas mangueiras em área especial para 

esta atividade. A água para a lavagem dos caminhões é proveniente da caixa de 

reaproveitamento das águas de descarte da ETA, sendo que é utilizado o volume total desta 

caixa diariamente. Os principais resíduos gerados neste setor são pelos, esterco e urina. 

 

3.1.2 Setor Curral 

 

O frigorífico em estudo possui 16 currais de espera onde os animais são separados 

por lotes. Cada curral possui dimensões que variam entre 30 e 50 m² e inclinação para 

escoamento da água. Os animais recebem banho e passam por dieta hídrica, sendo que 

permanecem nos currais de espera por um período de 12 horas. Os principais resíduos gerados 

são esterco, urina e pelos.   
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No curral a água é utilizada para o banho dos animais, dieta hídrica dos mesmos 

antes do abate e lavagem do setor (FIGURA 3).  Além do chuveiro utilizado para a lavagem 

de equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros equipamentos, e das mangueiras 

utilizadas na lavagem do setor, o curral possui 1 sistema de aspersão e 1 sistema de lavagem 

de mocotós, que são utilizados na lavagem dos animais.  

 

      

Figura 3– Curral no frigorífico Tangará a) curral de espera b) box de lavagem. 

    

3.1.3 Setor Abate 

 

As etapas de atordoamento, sangria, esfola e remoção da cabeça, evisceração, corte e 

lavagem de carcaças fazem parte do setor Abate.  O atordoamento dos animais é realizado por 

meio de uma pistola de ar comprimido. Logo, os animais atordoados são pendurados em 

carretilhas e movimentados por meio de nórias na área de abate. Cada animal recebe um corte 

no pescoço, por meio de faca, e o sangue escorrido é coletado na calha de sangria (FIGURA 

4). O sangue recolhido é vendido para uma indústria especializada na produção de farinha de 

sangue. Após o recolhimento do sangue, são retirados os chifres, o rabo e os mocotós de cada 

animal. 

 

Figura 4 - Calha de sangria. 
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A próxima etapa é a remoção do couro. Inicialmente ocorre a utilização de facas para 

facilitar esta prática.  Logo, o couro é completamente retirado por meio de um rolete. Depois, 

a cabeça do animal é removida e ocorre a abertura das carcaças através de serras, para a 

retirada dos miúdos, do bucho e das tripas. Os buchos, as tripas e os miúdos são enviados para 

a Bucharia, Triparia e Miúdos, respectivamente.  

Neste setor também ocorre a inspeção e lavagem das carcaças de acordo com as 

normas de inspeção sanitária. Uma sala de tratamento de carretilhas também faz parte do setor 

de abate. Nesta sala, é realizada a esterilização das carretilhas através de óleo decapante e 

água.  

As vísceras em conformidade com o SIF são conduzidas para os setores específicos 

onde passam por um rigoroso processo de limpeza e lavagem para posterior congelamento e 

expedição. As peças não-conformes são enviadas para o setor Subprodutos. A Figura 4 

apresenta algumas etapas que fazem parte do setor Abate.  

O uso da água no Abate ocorre para a lavagem de carcaças, por meio de mangueiras. 

Assim, sujidades como pelos, esterco, vômito são eliminadas, impedindo possíveis 

contaminações durante os processos de produção. As mangueiras também são utilizadas para 

a lavagem da calha de sangria.  O sistema de chuveiro existente neste setor é empregado na 

lavagem de EPIs. O uso da água também ocorre na bandeja de evisceração, que conduz as 

vísceras para as áreas de processamento. O fluxo de água nesta bandeja é contínuo, mesmo 

quando ocorrem interrupções no processo produtivo. As figuras 6 e 7 apresentam os usos da 

água no setor Abate. Os principais resíduos gerados neste setor são esterco, sangue, pelos e 

vômito. 

 

      

Figura 5 - Setor abate no frigorífico Tangará a) atordoamento dos animais b) etapas de esfola e 

remoção da cabeça. 
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Figura 6 – Práticas de lavagem no setor Abate a) lavagem da calha calha de sangria b) lavagem de 

carcaças. 

 

 

       

Figura 7 – Usos da água no setor Abate a) sistema de chuveiro b) bandeja de evisceração. 

         

3.1.4 Setor Bucharia 

 

Este setor possui duas salas, uma denominada Bucharia Suja e a outra, Bucharia 

Limpa. Na Bucharia Suja, os estômagos são recepcionados e ocorre a limpeza dos mesmos 

através de máquinas centrífugas. Na Bucharia Limpa, os estômagos provenientes da Bucharia 

Suja recebem limpeza por meio de centrífugas, são cozidos e resfriados em tanques para 

posterior embalagem.  As Figuras 8 e 9 representam o setor Bucharia. A água é empregada 

principalmente na lavagem dos estômagos dos animais por meio de chuveiros, máquinas 

centrífugas e tanques para cozimento e resfriamento (FIGURAS 8 e 9). Os principais resíduos 

gerados neste setor são conteúdos gástricos. 
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Figura 8 - Setor bucharia no frigorífico Tangará a) sala bucharia suja b) salabucharia limpa. 

 

  

Figura 9 - Usos da água na Bucharia a) chuveiro para lavagem dos estômagos b) tanque de cozimento 

e resfriamento de estômagos. 

 

3.1.5 Setor Triparia 

 

Neste setor há o recebimento, limpeza e preparo de tripas, que são vendidas para a 

fabricação de fios cirúrgicos.  A lavagem das tripas é realizada por meio de chuveiros e pelo 

sistema de lavagem de tripas (FIGURA 10). Os principais resíduos gerados são fezes 

provenientes da lavagem das tripas. Assim, o efluente líquido possui grande quantidade de 

matéria orgânica.  

  

Figura 10 - Usos da água na Triparia a) sistema de chuveiros b) sistema de lavagem de tripas.  
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3.1.6 Setor Miúdos 

 

Neste setor é realizado o preparo e a embalagem dos miúdos, como calda, coração e 

fígado, em sala resfriada (FIGURA 11). Neste local também ocorre a desossa de cabeças. A 

limpeza dos miúdos ocorre através de máquinas centrífugas. Neste setor, além dos usos da 

água na higienização de funcionários, lavagem do setor, esterilização de utensílios e 

equipamentos, ocorre a utilização da água principalmente na limpeza e lavagem das vísceras 

(FIGURA 11). O efluente gerado neste setor possui característica gordurosa. 

 

     

Figura 11 - Uso da água no setor de miúdos a) produtos embalados b) centrífuga do setor.  

 

3.1.7 Setor Desossa 

 

Neste setor é realizada a desossa e o empacotamento dos produtos processados. Os 

ossos, as aparas de carne e gorduras são enviados para o setor Subprodutos (FIGURA 12). 

 

       

Figura 12 - Setor desossa a) corte de aparas de gordura b) mesa de desossa. 
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    No setor Desossa, os principais usos da água são para a higienização dos 

funcionários e lavagem e esterilização de utensílios e equipamentos. Neste setor, também é 

utilizada máquina encolhedora que consome água diariamente. O efluente líquido gerado 

possui característica gordurosa, pois é proveniente da lavagem de equipamentos e utensílios.   

 

3.1.8 Setor Expedição - Embarque de Congelados 

 

Neste local é realizada a expedição da carne congelada. Este setor possui câmaras e 

túneis de estocagem e congelamento (FIGURA 13). A temperatura varia entre -25ºC e 7ºC. 

 

 

Figura 13 - Expedição - Embarque de Congelados. 

 

Na Expedição - Embarque de Congelados, a água é utilizada na lavagem do piso, por 

meio de mangueira, lavagem e esterilização de utensílios, lavagem de EPIs, higienização dos 

funcionários e resfriamento dos produtos.  

 

3.1.9 Setor Expedição - Embarque de Carne com Osso 

 

Neste setor ocorre a expedição das peças inteiras de carne com osso. A temperatura 

varia entre 7ºC a 15ºC. Neste setor, o uso da água ocorre na lavagem do setor, lavagem e 

esterilização de utensílios, lavagem de EPIs, resfriamento dos produtos e higienização dos 

funcionários.  
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3.1.10 Setor Subprodutos 

 

No setor Subprodutos ocorre a recepção de aparas de carne, ossos e vísceras não 

comestíveis, já triturados na sala de mocotó. Na sala de mocotó também é realizada a 

manipulação e cozimento dos mocotós e chifres (FIGURA 14).  

As aparas de carne, ossos e vísceras são triturados e depois cozidos em digestores. 

Logo, são prensados e ocorre a condução do material líquido para os decantadores, onde são 

filtrados e transformados em sebo. Os materiais sólidos são conduzidos para o moedor, onde 

são transformados em farinha de carne com osso.  

 

    

Figura 14 - Setor subprodutos a) digestores do setor b) armazenamento de sacos de farinha de carne 

com osso. 

No setor Subprodutos, o uso da água ocorre principalmente na lavagem e 

esterilização de utensílios e equipamentos, lavagem dos setores e higienização dos 

funcionários.  

 

3.1.11 Setor Expedição de Couro 

 

O couro removido no abate é direcionado para a Expedição de Couro, onde recebe a 

aplicação de produtos químicos e conservantes, para posterior transporte por meio de 

caminhão. O uso da água ocorre principalmente na higienização dos funcionários, lavagem e 

esterilização de utensílios e equipamentos e lavagem dos setores.   

A quantificação de máquinas e equipamentos encontra-se na Tabela 4, a maioria das 

máquinas e equipamentos utiliza água nos processos realizados.  
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Tabela 4 - Quantificação de máquinas e equipamentos no processo produtivo. 

Setor Máquinas e Equipamentos 

Transporte 33 caminhões 

Curral 1 sistema de aspersão  

1 sistema de lavagem de mocotós 

Abate 1 pistola de ar comprimido 

3 serras (para chifre, peito e carcaça) 

1 rolete 

1 bandeja 

Bucharia 1 serra fita pequena 

8centrífugas 

2tanques 

Triparia 1sitema de lavagem de tripas 

Miúdos 3 centrífugas 

2 balanças 

Desossa 1 máquina encolhedora 

7 máquinas a vácuo 

2 balanças 

Expedição – Embarque de Congelados 1 balança  

1 empilhadeira 

Expedição – Embarque de Carne com 

Osso 

1 serra para costela   

1 serra horizontal 

1 balança 

Subprodutos 6 digestores  

1 prensa 

1 moedor 

1 triturador 

1blautanque 

Expedição de Couro 1 sistema de ascensão de couro 

1 caminhão 

1 banheira 

Nota: Máquinas e equipamentos, exceto chuveiros, mangueiras e pias.  

 

Apresenta-se no Quadro 5 a compilação dos usos da água no processo produtivo 

industrial estudado, onde são requeridos grandes volumes deste recurso natural. Os usos mais 

frequentes da água são para as práticas de lavagem de produtos, higienização de funcionários 

e lavagem de máquinas, equipamentos e utensílios.  

 

Quadro 5 - Usos da água nos setores estudados. 

Setor Usos da Água 

Transporte  - Lavagem dos caminhões 

Curral 

 

- Banho dos animais 

- Dieta hídrica 

- Lavagem de mãos e botas 

- Lavagem dos currais 
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Abate 

 

- Lavagem de carcaças 

- Lavagem do piso e de equipamentos  

- Esterilização de utensílios 

- Lavagem da calha de sangria 

- Lavagem de mãos e botas 

- Lavagem de aventais 

- Bandeja de evisceração 

Bucharia 

 

- Lavagem dos buchos  

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de equipamentos 

Triparia - Lavagem das tripas 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Miúdos 

 

- Lavagem dos miúdos 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Desossa 

 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Expedição - Embarque de Congelados 

 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Expedição - Embarque Carne com Osso 

 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Subprodutos 

 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

Expedição de Couro 

 

- Lavagem do piso e equipamentos 

- Lavagem de mãos e botas 

- Esterilização e lavagem de utensílios 

 

No fluxograma do processo produtivo do Frigorífico em estudo são apresentados, de 

maneira geral, os principais setores que o compõem (FIGURA 15). O frigorífico estudado 

possui Estação de Tratamento de Água (ETA) que distribui água tratada para utilização na 

indústria. Tem também uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), composta por 

unidades de tratamento preliminar, primário e secundário. Diariamente, a ETA distribui água 

para todo o processo produtivo industrial e são lançados na ETE cerca de 1.050.000 litros de 

efluentes líquidos por dia.  
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Figura 15 - Fluxograma do processo produtivo de abate de bovinos do Frigorífico Tangará LTDA.
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Os setores do processo produtivo da indústria possuem locais para a lavagem de 

mãos e botas (FIGURA 16). A higienização dos funcionários é obrigatória antes da entrada e 

após a saída dos setores, para que não ocorra a contaminação dos produtos. Os setores 

também possuem pias para a esterilização e lavagem de utensílios e equipamentos (FIGURA 

17). As torneiras das pias são acionadas pelos funcionários através de pedais. A temperatura 

da água utilizada para a lavagem e esterilização dos utensílios e equipamentos é 80 ºC. A 

lavagem dos setores é realizada duas vezes ao dia pelos funcionários, e inclui a lavagem de 

pisos e paredes por meio de mangueiras (FIGURA 17). 

 

 
 

Figura 16 - Locais de lavagem de mãos e botas a) pia de lavagem de mãos b) local de lavagem de 

botas. 

 

     

Figura 17 – Outros usos da água no processo produtivo a) pia de lavagem e esterilização de utensílios 

b) lavagem de piso no setor bucharia. 

 

Os chuveiros existentes no processo produtivo são utilizados na lavagem de EPIs, 

como aventais. A higienização dos funcionários, esterilização e lavagem de utensílios e 

equipamentos ocorrem durante todos os dias de funcionamento da indústria. A Tabela 5 

apresenta a quantificação de chuveiros, mangueiras e pias existentes no processo produtivo 

estudado. O setor Miúdos possui a maior quantidade de chuveiros e mangueiras. A maior 

quantidade de pias encontra-se no setor Abate, devido às etapas existentes no setor.   
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Tabela 5 - Quantificação de mangueiras, chuveiros e pias existentes no processo produtivo do 

frigorífico estudado. 

Setor Quantidade 

de 

Mangueiras 

Quantidade 

de 

chuveiros 

Quantidade de 

Pias 

Transporte 2 - - 

Curral 2 1 1 

Abate 2 1 41 

Bucharia 2 1 6 

Triparia 1 6 2 

Miúdos 5 10 4 

Desossa 4 1 3 

Expedição - Embarque de Congelados 1 - 3 

Expedição - Embarque de Carne com Osso 2 - 4 

Subprodutos 2 - 3 

Expedição de Couro 1 1 1 

Total  20 20 68 

Nota: o símbolo (-) indica ausência.  

 

Como visto, o processo produtivo possui 20 mangueiras, 20 chuveiros e 68 pias. A 

quantidade de pias é superior, pois estas são usadas constantemente na esterilização e lavagem 

de utensílios e equipamentos.   

 

3.2 FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

As fontes de abastecimento de água do processo produtivo do frigorífico são o rio 

Nazaré, a represa Tomazoni e a represa da Chácara da indústria. Cada fonte de abastecimento 

possui um conjunto moto-bomba para a captação de água. As fontes de abastecimento são 

apresentadas na Figura 19. A água captada nas fontes de abastecimento é tratada na ETA e 

distribuída para o processo produtivo da indústria. 

 

      

Figura 18 – Fontes de abastecimento a) rio Nazaré, Represas de abastecimento do frigorífico b) 

represa da Chácara c) represa Tomazoni. 

 



51 

 

Na Tabela 6 são apresentadas algumas características das fontes de abastecimento do 

frigorífico. A maior vazão recalcada durante o período analisado foi de 104 m³/h e ocorreu 

para a bomba do rio Nazaré, que encontra-se a uma distância aproximada de 1,7 km da 

indústria.  

 

Tabela 6 - Características das fontes de abastecimento da indústria estudada. 

Fonte de Abastecimento Vazão Recalcada pela 

Bomba 

(m³/h) 

Distância Aproximada até a 

Indústria  

(Km) 

Rio Nazaré 104 1,7 

Represa da Chácara 42 1,5 

Represa Tomazoni 78 1,0 

 

A Tabela 7 apresenta o gasto, em reais, do consumo de energia dos conjuntos moto-

bombas da indústria estudada. O custo médio mensal total, no período do estudo, foi de R$ 

11.104,81 para os três conjuntos.  

 

Tabela 7 - Custos em reais relacionados às fontes de abastecimento. 

Fonte de 

Abastecimento  

Custo Médio Mensal 

(R$) 

Distribuição Percentual do 

Custo Médio Mensal 

(%) 

Rio Nazaré 7.106,46 64 

Represa Tomazoni 160,53 1 

Represa da Chácara  3.837,83 35 

Total 11.104,81 100 

 

O custo médio mensal do conjunto do rio Nazaré foi o mais representativo dos três 

conjuntos, sendo de R$7.106,46 representando 62¨% de todo custo relacionado aos conjuntos 

moto-bomba das fontes de abastecimento de água. O menor custo foi de R$ 160,53 e ocorreu 

para a represa Tomazoni, pois não era utilizada com frequência para a captação de água, e 

representou 1% de todo o consumo relacionado aos conjuntos.  

 

3.3 CONSUMO DE ÁGUA NO PROCESSO PRODUTIVO 

 

O consumo de água do processo produtivo foi estimado em 14.253,34 m
3
/mês, 

conforme a Tabela 8. O maior volume de água consumida ocorreu no Curral, seguido dos 

setores Bucharia, Abate, Triparia, Transporte e Miúdos. O consumo de água do Curral foi o 
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dobro do Abate. Provavelmente isto ocorreu devido às especificidades do setor, como as 

práticas de lavagem e dieta hídrica dos animais e lavagem do setor. 

 

Tabela 8 - Consumo médio mensal de água estimado para o processo produtivo do Frigorífico 

estudado. 

Setor Consumo Médio de Água 

 (m3/mês) 

Transporte 1.105,01 

Curral 5.186,04 

Abate 2.593,02 

Bucharia 2.831,84 

Triparia 1.354,19 

Miúdos 759,13 

Desossa 146 

Expedição - Embarque de Congelados 56 

Expedição – Embarque de Carne com Osso 109 

Subprodutos 112 

 Expedição de Couro 40 

Total 14.253,34 

 

O menor consumo de água ocorreu no setor Expedição de Couro, e foi de 40 m
3
/mês, 

provavelmente em função da menor quantidade de funcionários, bem como as atividades 

realizadas no setor. A Figura 20 apresenta a distribuição percentual do consumo mensal de 

água estimado no processo produtivo do frigorífico. Os setores providos de hidrômetros, 

quando somados representam 52,73% de todo o consumo de água.  

 

 

Figura 19 - Distribuição do consumo de água estimado para os setores estudados. 
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O maior consumo de água ocorreu no Curral 36,28%, seguido dos setores Bucharia 

19,81%, Abate 18,14%, Triparia 9,47 %, Transporte 7,73%, Miúdos 5,31%, Desossa 1,02%, 

Suprodutos 0,79%, Expedição- Embarque de Carne com Osso 0,76%, Expedição - Embarque 

de Congelados 0,39% e Expedição de Couro 0,28%.  

O setor Curral, apresentou distribuição percentual superior quando comparado com 

dado disponível em literatura e consumo de água elevado quando comparado aos outros 

setores do processo produtivo. Assim, alerta-se esta situação, podendo ser por fatores como 

características específicas da região, como a rápida evaporação da água em função do clima, 

práticas operacionais e desperdício de água. Alguns valores de distribuição percentual do 

estudo realizado foram comparados com os apresentados por UNEP, DEPA e COWI 2000, 

apud Pacheco e Yamanaka, 2006, conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Distribuição percentual disponível em literatura. 

Etapa/ Setor Consumo de Água 

Disponível em Literatura 

(%) 

Frigorífico Tangará 

(%) 

Recepção/Curral 7-22 36,28 

Abate/ Evisceração/ Desossa 44-60 19,16 

Triparia/ Bucharia 9-20 29,28 

Graxaria 2-8 0,76 

 

Na distribuição percentual, o consumo de água estimado no Curral foi superior à 

faixa de 7-22% apresentada pelos autores. Observa-se que o Curral é responsável por 36,28% 

do consumo de água do processo produtivo. O Abate representou 18,14%, e a Desossa 

1,02%.Quando somadas, as distribuições percentuais destes setores representa 19, 16% 

mantendo-se abaixo das faixas apresentadas pelos autores. Os percentuais de consumo de 

água dos setores Triparia e Bucharia apresentaram-se acima da faixa de variação na 

comparação, representando 9,47% e 19,81%, respectivamente. O setor Subprodutos 

representou 0,76% de todo o consumo de água estimado no processo produtivo, mantendo-se 

abaixo da faixa apresentada pelos autores. 

  O volume médio estimado por animal abatido foi de 996,74L. Este valor obtido foi 

comparado com os dados disponíveis em literatura apresentados na Tabela 10.  
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Tabela 10 – Comparação do consumo de água por bovino abatido com dados disponíveis em 

literatura. 

Dados Disponíveis em Literatura  

(L/Boi)  

Frigorífico Tangará 

800 BNB (1999) Acima 

Até 2.500 Forlani, Medeiros e Léo (2004); Dornelles (2009) De acordo 

3.864 CETESB (2004), apud Pacheco e Yamanaka (2006) Abaixo 

 

O volume de água estimado por animal abatido no presente estudo apresentou-se 

superior ao apresentado pelo BNB (1999), cujo consumo pode chegar a 800 L/boi. Quando 

comparado com o valor de apresentado por Forlani, Medeiros e Léo (2004); Dornelles (2009), 

de que o volume de água consumido por animal abatido pode chegar a 2.200 L/boi no Brasil, 

o presente estudo está de acordo com este valor. E na comparação com o consumo 

apresentado por CETESB (2004), apud Pacheco e Yamanaka (2006), de 3.864 L/boi, para o 

Brasil, o resultado obtido no estudo manteve-se abaixo deste valor disponível em literatura.  

Quando comparado com o consumo de água de 1.500 L/boi que o Frigorífico 

Tangará já possuía, em estudo realizado em 2009 pela própria indústria, o valor de 

996,74L/boi obtido apresenta-se inferior. Isto demonstra que a empresa tem reduzido o 

consumo de água.  

O resultado obtido apresentou variações quando comparado com dados disponíveis 

em literatura. Isto pode ter ocorrido devido o estudo realizado ter estimado o consumo de 

água dos principais setores do processo produtivo e pontos de consumo, bem como a 

influência do clima da região em que a indústria se localiza, as práticas operacionais, cultura 

da indústria e conscientização dos funcionários. 

A Tabela 11 mostra a relação de alguns dados apresentados em estudo realizado por 

Forlani, Medeiros e Léo (2004), para um Frigorífico de bovinos com abate médio de 600 

cabeças por dia no estado de São Paulo.  

 

Tabela 11 - Comparação dos resultados obtidos com dados disponíveis em literatura. 

Uso Consumo de Água no 

Frigorífico Tangará 

(m3/mês) 

Consumo de Água 

Disponível em Literatura  

(m3/mês) 

Lavagem de Buchos e Tripas 153,69 108,10 

Lavagem de Caminhões 42,37 12,50 

 

O volume de água consumido diariamente nas práticas de lavagem de buchos e tripas 

no frigorífico estudado apresentou-se acima do volume obtido por Forlani, Medeiros e Léo 
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(2004), assim como a lavagem de caminhões. Provavelmente esta variação ocorreu devido as 

características da região na qual o frigorífico estudado está localizado e práticas operacionais 

da indústria. 

A Tabela 12 apresenta o consumo mensal de água estimado para os chuveiros e 

lavagem dos setores estudados através das mangueiras. Os setores Triparia e Miúdos 

apresentaram o maior consumo mensal de água, sendo ambos os volumes de 78 m3/mês. Estes 

setores foram seguidos da Bucharia, que apresentou consumo de água de 58 m3/mês. O 

consumo total de água estimado para o uso dos chuveiros foi de 231 m3/mês no frigorífico. 

 

Tabela 12 - Consumo de água para chuveiros e lavagem dos setores. 

Setor 

 

Quantidade 

de  

Chuveiros 

Consumo de 

Água para 

os Chuveiros  

(m
3
/mês) 

Consumo 

de Água 

para os 

Chuveiros  

(%) 

Quantidade  

de 

Mangueiras 

Consumo 

de Água na 

Lavagem 

dos Setores 

(m
3
/mês) 

Consumo 

de Água 

na 

Lavagem 

dos 

Setores 

(%) 

Abate 1 5 2 2 130 21 

Bucharia 1 52 22 2 26 4 

Triparia 6 78 34 1 26 4 

Miúdos 10 78 34 5 52 8 

Desossa 1 5  4 104 17 

Expedição - 

Embarque de 

Congelados 

- - - 1 104 17 

Expedição - 

Embarque de 

Carne com Osso 

- - - 2 104 17 

Subprodutos - - - 2 52 8 

Expedição de 

Couro 

1 13 13 1 26 4 

Total  20 231 100 20 624 100 

Nota: O símbolo (-) indica ausência.  
 

Para a lavagem dos setores, o Abate representa o maior consumo de água, devido às 

etapas envolvidas no setor, demandando o volume de 130 m
3
/mês.  O Abate é seguido dos 

setores Desossa, Expedição – Embarque de Congelados e Expedição – Embarque de Carne 

com Osso, sendo que cada um consome 104 m
3
/mês de água mensalmente. Cada um dos 

setores Bucharia, Triparia e Expedição de Couro representou apenas 4% de todo o consumo 

de água para a lavagem de setores. Sendo que o setor Abate apresentou o menor consumo de 

água para o uso dos chuveiros (2%). 

Na Tabela 13 são apresentadas as estimativas de consumo de água referentes à 

higienização dos funcionários. No Curral ocorre o maior consumo de água por lavagem de 
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botas, totalizando 0,0025 m
3
 por lavagem realizada por funcionário, devido às numerosas 

etapas envolvidas neste setor.  

 

Tabela 13 - Consumo de água na higienização dos funcionários. 

Setor Quantidade 

de 

Funcionários 

Quantidade de 

Pausas 

Periódicas por 

Dia 

Consumo de 

Água por 

Lavagem de 

Botas 

(m3) 

Consumo de 

Água por 

Lavagem de 

Mãos 

(m3) 

Curral 8 6 0,0025 0,0005 

Abate 66 6 0,0012 0,0005 

Bucharia 9 8 0,0012 0,0005 

Triparia 14 8 0,0012 0,0005 

Miúdos 37 8 0,0012 0,0005 

Desossa 119 8 0,001 0,0005 

Expedição - 

Embarque de 

Congelados 

13 8 0,001 0,0005 

Expedição - 

Embarque de 

Carne com Osso 

17 8 0,001 0,0005 

Subprodutos 27 8 0,001 0,0005 

Expedição de 

Couro 

2 8 0,001 0,0005 

Total  312 76 0,0123 0,005 

Nota: Consumo de água por uma única lavagem de botas e mãos. 

 

 O processo produtivo estudado possui 312 funcionários que utilizam água 

diariamente e influenciam no consumo deste recurso natural. O setor desossa possui 119 

funcionários, sendo a maior quantidade no processo produtivo, o que influencia diretamente 

no consumo de água no processo produtivo. 

A Tabela 14 apresenta o consumo mensal de água para higienização dos 

funcionários. O maior consumo mensal de água nesta prática ocorreu na Desossa, 25 m
3
 para 

a lavagem de botas e 12 m
3
 para a lavagem de mãos, devido a maior quantidade de 

funcionários que trabalham nestes setores, representando 37% e 40% do consumo de água 

para estas práticas, respectivamente. 
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Tabela 14 - Consumo de água mensal para higienização dos funcionários. 

Setor Consumo de 

Água para 

Lavagem de 

Botas  

(m3/mês) 

Consumo de 

Água para 

Lavagem de 

Botas  

(%) 

Consumo de 

Água para 

lavagem de 

Mãos  

(m3/mês) 

Consumo de 

Água para 

lavagem de 

Mãos  

(%) 

Curral 3 5 0,624 2 

Abate 12 18 5 17 

Bucharia 2 3 0,936 3 

Triparia 3 4 1 3 

Miúdos 9 13 4 14 

Desossa 25 37 12 40 

Expedição – Embarque de 

Congelados 3 

4 

1 

3 

Expedição – Embarque de 

Carne com Osso 4 

6 

2 

7 

Subprodutos 6 9 3 10 

Expedição de Couro 0,42 1 0,21 1 

Total 67 100 31 100 

 

Tratando-se do consumo de água na higienização dos funcionários de maneira geral, 

a Desossa é seguida dos setores Abate e Miúdos. Sendo estes setores os que possuem as 

maiores quantidades de funcionários no processo produtivo. Em relação às práticas de 

higienização de funcionários, o setor Expedição de Couro foi responsável pelo menor 

consumo de água no processo produtivo industrial, demandando 0,42 m
3
/mês para a lavagem 

de botas e 0,21 m
3
/mês para a lavagem de mãos, representando apenas 2% de todo o consumo 

de água para a higienização dos funcionários. 

Na Tabela 15 são apresentados os dados consolidados dos pontos de consumo de 

água nos setores estudados, junto com a estimativa do volume consumido pelos diferentes 

equipamentos e atividades existentes, utilizados na estimativa do consumo de água no 

processo produtivo como um todo. Os setores providos de hidrômetros, juntos, foram 

responsáveis pelo maior consumo de água.  
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Tabela 15 - Características utilizadas na estimativa do consumo de água no processo produtivo. 

 

Nota: O símbolo (-) indica que não foi realizada a estimativa de determinado consumo no setor em questão.  

          As letras de A a K  representam os setores da seguinte forma: A - Transporte, B - Curral, C – Abate , D - Bucharia, E – Triparia, F – Miúdos, G–Desossa, H-Expedição  

          – Embarque de Congelados, I- Expedição – Embarque de Carne com Osso, J -Subprodutos; K – Expedição de Couro.  

 

Setor Consumo para 

Lavagem 

de Botas 

( m
3
/lavagem) 

Consumo 

para 

Lavagem 

de Botas 

(m
3
/mês) 

Consumo 

para 

Lavagem 

de Mãos 

(m
3
/lavagem) 

Consumo 

para 

Lavagem 

de Mãos 

(m
3
/mês) 

Quantidade 

de 

Pias 

Quantidade 

de 

Mangueiras 

Consumo 

para 

Lavagem 

dos 

Setores 

(m
3
/mês) 

Quantidade 

de 

Chuveiros 

Consumo 

para os 

Chuveiros 

(m
3
/mês) 

Quantidade de 

Sistemas de 

Lavagem 

A - - - - - 2 - - - - 

B 0,0025 
3 

0,0005 
0,624 

1 2 - - - 3 

C 0,0012 12 0,0005 5 41 2 130 1 5 1 

D 0,0012 2 0,0005 0,936 6 2 26 1 52 - 

E 0,0012 3 0,0005 1 2 1 26 6 78 2 

F 0,0012 9 0,0005 4 4 5 52 10 78 - 

G 0,001 25 0,0005 12 3 4 104 1 5 - 

H 0,001 3 0,0005 1 3 1 104 - - - 

I 0,001 4 0,0005 2 4 2 104 - - - 

J 0,001 6 0,0005 3 3 2 52 - - - 

K 0,001 0,416 0,0005 0,208 1 1 26 1 13 - 

Total  0,0123 67 0,005 31 68 24 624 20 231 6 
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3.3.1 Setores Desprovidos de Hidrômetros 

 

Conforme apresentado na Tabela 15, em relação ao uso de chuveiros nos setores 

desprovidos de hidrômetros, a Expedição de Couro apresentou o maior consumo de água por 

setor, sendo de 13 m
3
/mês.  O consumo total de água para o uso dos chuveiros nos setores 

desprovidos de hidrômetros foi de 0,0182 m
3
 por mês.  

Para as práticas de lavagem dos setores, o maior consumo de água ocorreu nos 

setores Desossa, Expedição – Embarque de Congelados e Expedição- Embarque de Carne 

com Osso, todos consumindo104 m
3
/mês, como apresentado na Tabela 15.  

O maior consumo na higienização dos funcionários ocorreu na Desossa, setor que 

possui a maior quantidade de funcionários.  Os volumes mensais estimados foram de 25 m
3
 na 

lavagem de botas e 12 m
3
 na lavagem de mãos (TABELA 15).  

A Tabela 16 apresenta a estimativa do consumo médio mensal de água nos setores 

desprovidos de hidrômetros. Juntos, os setores desprovidos de hidrômetros consomem em 

média 6.755 m3 de água por mês.  

 

Tabela 16 - Estimativa do consumo mensal de água para os setores desprovidos de hidrômetros. 

Setor Consumo Médio de Água  

(m3/mês) 

Distribuição Percentual 

do Consumo Médio de 

Água 

(%) 

Transporte 1.105 16 

Curral 5.186,04 77 

Desossa 146 2 

Expedição - Embarque de 

Congelados 56 

 

1 

Expedição – Embarque de Carne 

com Osso 109 

2 

Subprodutos 112 2 

Expedição de Couro 40 0,01 

Total 6.755 100 

 

Observa-se que o Curral consumiu 5.186.04 m3/mês, representando o maior consumo 

estimado, quando comparado com todos os outros setores. Sendo que este setor representou 

77% de todo o consumo de água dos setores desprovidos de hidrômetros. O setor Expedição 

de Couro foi o menos representativo dentre os setores desprovidos de hidrômetros, sendo de 

0,01%.  
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Como o setor Transporte consome 1.105 m3/mês de água, e levando em consideração a 

quantidade de caminhões e a média de 26 dias de funcionamento do frigorífico, o consumo 

estimado para a lavagem de cada caminhão foi de 1,28 m3.  

 

3.3.2 Setores Providos de Hidrômetros 

 

Todos os setores apresentaram o menor consumo de água em outubro de 2012, mês 

no qual foram abatidos de 11.214 bovinos, sendo o menor número de abates realizados no 

período considerado. Assim, provavelmente foi consumido um volume menor de água nos 

setores, devido ao menor número de animais abatidos neste mês. Na Figura 21 é apresentada a 

quantidade de animais abatidos no período considerado.  

 

 

Figura 20 - Quantidade de animais abatidos de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 

O maior número de animais abatidos ocorreu no mês de julho de 2013, totalizando 

16.086 bovinos. O setor Miúdos apresentou o maior consumo de água neste mês. Na 

Bucharia, o maior consumo ocorreu em dezembro de 2012, mês no qual foi abatida a segunda 

maior quantidade de animais.  Os setores Abate e Triparia apresentaram maior consumo de 

água em junho de 2013, mês no qual foram abatidos 14.568 bovinos, sendo este o período da 

seca na região.  

Os maiores consumos de água não foram influenciados apenas pela quantidade de 

animais abatidos, havendo variações entre os setores. Desta forma, outros fatores podem ter 

influenciado no consumo de água dos setores, como o clima, pois como na região a 
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temperatura é elevada, podendo resultar no maior consumo de água nas atividades realizadas 

nos setores estudados. 

Os dados obtidos dos  hidrômetros atenderam aos pressupostos de homogeneidade de 

variância, independência e normalidade dos erros, com nível de significância de 0,05. Como 

os pressupostos foram atendidos, foi possível realizar a análise de variância para comparação 

das médias. O resultado evidenciou que existem diferenças altamente significativas entre as 

médias (p-valor <0,001). 

A Tabela 17 apresenta as estatísticas descritivas dos dados dos hidrômetros. Para o 

consumo de água anual em cada setor, o maior consumo ocorreu na Bucharia, com 33.982.05 

m
3
 consumidos no período estudado, seguida dos setores Abate, Triparia e Miúdos, 

respectivamente. 

 

Tabela 17 - Estatísticas descritivas dos dados dos hidrômetros, n=12. 

Setor Soma 

(m3/ano) 

Consumo 

Mínimo (m3/mês) 

Consumo Máximo 

(m3/mês) 

Desvio Padrão 

(m3) 

Abate 31.116,23 1.367,68 3.768,41 700,82 

Bucharia 33.982,05 2.165,59 3.233,05 348,83 

Triparia 16.250,31 957,93 1.585,40 183,96 

Miúdos 9.109,61 440,2726 1.008,01 155,55 

Total 90.458,19 4.931,47 9.594,88 - 

 

O maior consumo máximo mensal de água ocorreu na Bucharia, seguida do Abate, 

Triparia e Miúdos. O maior consumo mínimo mensal de água ocorreu no Abate, seguido dos 

setores Bucharia, Triparia e Miúdos. 

A variação do consumo de água obtido através da leitura do hidrômetro do setor 

Abate para o período considerado no estudo encontra-se na Figura 22. O pico ocorreu no mês 

de junho de 2013, onde o volume de água consumido foi de 3768,41 m
3
, e manteve-se 

bastante acima da média, sendo de 2.593 m
3 

/mês de água. O menor consumo de água ocorreu 

no mês de outubro de 2012.  

Na Figura 23 é apresentado o volume de água consumido na Bucharia. O maior 

consumo de água ocorreu no mês de dezembro de 2012 e foi de 3233,05 m
3 

/mês. A média de 

consumo deste setor foi de 2.832 m
3 

/mês de água. O menor consumo de água na Bucahria, 

assim como para todos os outros setores, também ocorreu no mês de outubro de 2012. 
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Figura 21 - Consumo de água no setor Abate de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 

 

Figura 22 - Consumo de água do setor Bucharia de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 

A maior demanda de água na Triparia ocorreu no mês de junho de 2013, consumindo 

um volume de 1.585,4 m
3 

/mês de água.  (FIGURA 24). A média de consumo de água foi de 

1.355 m
3 

/mês de água, sendo que o menor consumo ocorreu em outubro de 2012. 

No setor Miúdos (FIGURA 25), a maior demanda de água ocorreu no mês de julho 

de 2013, para um volume de 1.008 m
3 

/mês de água.  A média de consumo de água foi de 759 

m
3 

/mês, sendo que o menor consumo de água ocorreu no mês de outubro de 2012.  
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Figura 23 - Consumo de água do setor Triparia de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 

 

Figura 24 - Consumo de água do setor Miúdos de setembro de 2012 a agosto de 2013. 

 

Pelo teste de Tukey, cujos resultados estão discriminados na Tabela 18, foi 

observado que as maiores médias de consumo de água ocorreram para a Bucharia, com um 

consumo médio de 2.831,84 (±221,64) m
3
 de água e para o Abate 2.593.02 (±445,28) m

3
. Os 

quatro setores providos de hidrômetros juntos consumiram, em média, 7.538,18 m
3
 de água 

por mês.  

 

Tabela 18 - Estatísticas da análise de variância com teste de comparação de médias pelo método de 

Tukey. 

Setor Média 

 (L) 

Intervalo de Confiança (95%) 

Abate 2593,02a ±445,28 

Bucharia 2831,84a ±221,64 
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Triparia 1354,19b ±116,88 

Miúdos 759,13c ±98,82 

Total 7.538,18 - 

Nota: Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância.  

 

Estatisticamente, as médias do consumo de água dos setores Abate e Bucharia não 

diferem entre si pelo teste de Tukey, porém, diferem das médias dos consumos dos outros 

setores.  

 

3.4 PROPOSTAS DE USO RACIONAL DE ÁGUA 

 

Foram propostas medidas de uso racional de água no processo produtivo industrial, 

sendo importante ressaltar que quando implantadas, devem continuar atendendo as 

necessidades das práticas operacionais e a qualidade dos produtos processados na indústria. 

A indústria já vem utilizando algumas medidas de uso racional de água, como na 

lavagem dos caminhões, que a água utilizada provém da caixa de reaproveitamento de 

descarte da ETA; substituição de alguns equipamentos por outros que consomem menos água, 

como os locais de lavagem de botas dos funcionários; palestras para conscientização dos 

funcionários; acionamento de lavagem de mãos, nas pias e em outros aparelhos por pedais 

pelos funcionários; limpeza a seco antes da lavagem dos caminhões. 

 

3.4.1 Medidas Gerais  

 

Para todo o processo produtivo estudado, foram propostas as seguintes medidas de 

uso racional de água: 

a) conscientização dos funcionários em relação ao uso racional de água na indústria - 

mesmo que a indústria pratique isto, propõe-se aqui que a indústria continue 

realizando palestras e campanhas constantes dentro indústria, assim como realizado 

por Filho, (2008);  

b) instalar reguladores de vazão fixa nas torneiras e chuveiros. Como apresentado por 

DRACO (2013), o regulador de vazão se auto ajusta, compensando a pressão e 

mantendo sempre a vazão nominal. Isto ocorre por meio da deformação do elastômero, 

que obstrui a passagem da água, aumentando a pressão (FIGURAS 26 e 27).  
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Figura 25 - Regulador de vazão fixa a) elastômero relaxado b) compreensão do elastômero e redução 

da passagem de água c) conforme a pressão aumenta, o elastômero é comprimido, reduzindo ainda 

mais a passagem de água. 

Fonte: Adaptado de Draco, 2013. 

 

 

                  
Figura 26 - Reguladores de vazão fixa, a) instalação em torneira, b) instalação em chuveiro. 

Fonte: Adaptado de Draco, 2013. 

 

3.4.2 Medidas Específicas 

 

No Quadro 6 são apresentadas as propostas específicas de uso racional de água no 

processo produtivo industrial.  

 

Quadro 6 – Propostas específicas de uso racional de água no processo produtivo estudado. 

Setor Medidas Propostas 

Curral -Realizar limpeza a seco dos currais com rodos, pás ou raspadores, antes da 

lavagem dos currais de espera 

Abate -Instalar um sistema de controle de desperdício de água, para cessar o 

fornecimento de água na bandeja de evisceração quando o processo produtivo for 

interrompido 

Bucharia -Implantação de um pedal para o acionamento do chuveiro na sala Bucharia Suja  

-Lavagem a seco dos buchos dos animais  

Triparia  -Esvaziamento a seco das tripas 

Nota: Medidas baseadas em SENAI (2003), Pacheco e Yamanaka (2006); Krieger (2007). 

 

Como o Curral apresentou elevado consumo de água quando comparado com todos 

os outros setores e com dados disponíveis em literatura, baseado em SENAI (2003), propõe-

se realizar a limpeza a seco dos currais com rodos, pás ou raspadores, antes da lavagem dos 
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currais de espera.  Também é proposto um estudo para o reuso da água na lavagem deste neste 

setor, pois de acordo com as normas sanitárias, a qualidade da água requerida não é tão 

restrita quanto às dos outros setores. Propõe-se que seja instalado um sistema de captação de 

água de chuva para uso na lavagem deste setor, de modo que não comprometa a qualidade dos 

produtos.  

No Abate, para a lavagem e esterilização da bandeja de evisceração, o fluxo de água 

é constante, mesmo quando o processo produtivo é interrompido. Portanto, é necessário que 

seja instalado um sistema de controle de desperdício de água. Assim como proposto por 

Pacheco e Yamanaka (2006), de que o fornecimento de água na bandeja de evisceração é 

cessado quando ocorre a interrupção do processo produtivo.   

Assim como proposto por Krieger (2007) em uma indústria frigorífica, uma medida 

para o uso racional de água para a Triparia é a prática de esvaziamento a seco das tripas. Para 

a Bucharia, é proposto que seja realizada a lavagem a seco dos buchos dos animais, de modo 

que os resíduos estomacais passem por um processo com o objetivo de ser utilizado em 

compostagem. Na sala Bucharia Suja há um chuveiro para a lavagem dos estômagos dos 

animais (FIGURA 28). Este localiza-se sobre a mesa, embaixo de um forte esguicho de água, 

onde o controle da saída de água ocorre através de registro manual pelos próprios 

funcionários. Assim, durante as visitas, muitas vezes o registro foi encontrado aberto sem 

necessidade. Desta forma, para se controlar o desperdício de água, é proposta a implantação 

de um pedal para o acionamento do chuveiro, resultando em maior praticidade para os 

funcionários.  

 

 

Figura 27 - Chuveiro para lavagem dos estômagos no setor Bucharia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a estimativa do consumo de água no frigorífico estudado, foi necessário o 

conhecimento das características da indústria, como processo produtivo, fontes de 

abastecimento e usos da água. Este conhecimento permitiu estimar o volume de água 

consumido nos diferentes equipamentos, para a obtenção de um valor aproximado do volume 

de água utilizado no processo produtivo industrial.  

Foram estudados os principais setores que fazem parte do processo produtivo do 

frigorífico. Assim, foi possível a elaboração do fluxograma com os setores que os compõem e 

também o conhecimento dos usos da água. Os principais usos da água no processo produtivo 

do Frigorífico são para as práticas de lavagem dos setores, produtos e higienização dos 

funcionários. 

A avaliação do consumo de água nos setores providos de hidrômetros ocorreu 

através da leitura dos dados dos hidrômetros para o período de um ano. A análise estatística 

destes dados indicou que o Abate e a Bucharia possuem as maiores médias de consumo de 

água e que estas não diferem entre si pelo teste de Tukey.  

Os dados de leitura dos hidrômetros foram relacionados com a quantidade de animais 

abatidos neste mesmo período. Os resultados indicaram que o menor consumo de água em 

todos os setores ocorreu em outubro, mês no qual foi abatido o menor número de bovinos.  

O consumo de água total estimado para o processo produtivo do Frigorífico foi de 14.253,34 

m
3
/mês. Os setores providos de hidrômetros representaram 52,73% do consumo de água 

estimado no processo produtivo, enquanto que os setores desprovidos atingiram 47,27%.  

Para a higienização dos funcionários, os maiores consumos de água ocorreram nos 

setores Desossa, Abate e Miúdos.  Para a lavagem dos setores, o maior consumo mensal 

estimado ocorreu no Abate, devido às especificidades deste setor. Para o consumo dos 

chuveiros, os maiores consumos mensais estimados ocorreram nos setores Triparia e Miúdos.  
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A estimativa do consumo de água realizada por setores no estudo realizado é de 

grande importância para o setor frigorífico, pois serve como referência para outras indústrias 

do mesmo ramo industrial localizadas na região Norte e também para as outras regiões 

brasileiras.  

Mesmo os resultados indicando consumo abaixo de alguns valores comparados e a 

indústria já possuindo algumas medidas de uso racional de água, foram propostas mais 

medidas no processo produtivo industrial. Pois o consumo de água para os setores 

desprovidos de hidrômetros foi estimado apenas para as mangueiras, chuveiros e higienização 

de funcionários.  

Reduzindo o consumo de água no processo produtivo industrial, consequentemente 

será reduzida a geração de efluentes, minimizando, assim, a poluição de corpos hídricos. 

Desta forma, as medidas de uso racional de água propostas trarão ganhos econômicos, 

ambientais e sociais para o empreendimento.  

Para trabalhos futuros recomenda-se um estudo com período de tempo maior, para a 

obtenção de dados e também instalação de medidores dos volumes de água nos pontos de 

consumo dos setores desprovidos de hidrômetros, por meio de equipamentos apropriados.  
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