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RESUMO 

 

A cadeia da carne de frango atingiu nos últimos anos grandes ganhos de produtividade, 

impulsionada pela genética das aves e por novas tecnologias industriais. Contudo, os impactos 

do processo industrial ainda são de grande magnitude. O presente trabalho propõe a avaliação 

da linha de produção de um frigorífico de aves sob a ótica da Produção mais Limpa (PmaisL) 

para a criação de oportunidades que ambicionam aumentar a eficiência de equipamentos e 

processos em relação às questões ambientais. Para atingir esse objetivo, foi adaptada a 

metodologia desenvolvida pelo Centro Nacional de Tecnologias mais Limpas (CNTL) para as 

particularidades desse trabalho. Toda linha de produção foi dividida em três grandes setores e 

selecionado um foco de avaliação para cada setor. Todos processos e equipamentos foram 

avaliados, sendo desenvolvido um diagnóstico para cada setor, objetivando a busca de 

oportunidades de PmaisL com apoio de operadores de produção e gestores responsáveis. Foram 

criadas dezenove oportunidades de PmaisL, com dez oportunidades voltadas ao consumo de 

água e nove oportunidades voltadas aos resíduos sólidos, todas elas com relativo baixo custo e 

facilidade de implementação, e de acordo com as legislações aplicáveis. Com a implementação 

das oportunidades criadas estima-se uma redução de consumo de água de duzentos metros 

cúbicos de água por dia e redução de 400 quilogramas de resíduos orgânicos, além de diversas 

outras melhorias no uso de insumos com redução dos resíduos sólidos gerados. 

Palavras-chave: produção mais limpa; frigorífico de aves; consumo de água; resíduos sólidos 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2016, a produção total de carne de frango brasileira foi de 12,9 milhões de toneladas, 

representando quase 15% da produção mundial, de acordo com Repórter Brasil (2016).  O 

crescimento da oferta brasileira de carne de frango acompanha um crescimento da demanda 

mundial pelo produto. 

Tal crescimento da oferta e demanda é proveniente, também, dos grandes ganhos de 

produtividade que a cadeia da carne de frango atingiu nos últimos anos, que resultou na queda 

do custo de produção e do preço de venda, comparativamente às outras carnes. A cadeia 

produtiva foi impulsionada, além da questão genética das aves, por novas tecnologias no setor 

industrial, que transformaram o trabalho que era predominantemente manual em um processo 

automatizado, de maior eficiência e controle. 

Contudo, mesmo com novas tecnologias, os impactos ambientais do processo industrial da 

carne ainda são de grande magnitude. Em indústria do setor alimentício, os principais impactos 

estão ligados a um alto consumo de água, à geração de efluentes líquidos com alta carga 

poluidora, principalmente orgânica, e a um alto consumo de energia. Odores, resíduos sólidos 

e ruídos também podem ser significativos. 

Historicamente, a percepção das empresas, inclusive as da cadeia do frango, em relação ao seu 

impacto ambiental vem evoluindo. A partir da década de 1990 as questões relacionadas com o 

meio ambiente se consolidaram como preocupação das empresas e governantes, e as pressões 

de ordem legal e social se tornam cada vez mais fortes, de modo que agora a competitividade 

da empresa está ligada também à proteção ambiental.  

Tão importante quanto as pressões legais, a abordagem do setor empresarial está passando do 

convencional tratamento e disposição dos efluentes, resíduos e emissões para a prevenção 

desses. De fato, quando estudamos, nas indústrias, os impactos ambientais em relação à 

quantidade produzida, temos a percepção que resíduos, efluentes e emissões são indicativos de 

perdas no processo, ou seja, ineficiência do processo industrial. Assim, surge o conceito de 

PmaisL (Produção mais Limpa), definido pela UNIDO (Organização das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Industrial) como sendo “a aplicação contínua de uma estratégia ambiental 

integrada e preventiva a um processo industrial, com a finalidade de aumentar a eficiência do 

mesmo”. Convergindo com a definição da UNIDO, o CNTL (Centro Nacional de Tecnologias 

mais Limpas) diz que PmaisL “são ações que são implementadas dentro da empresa com o 
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objetivo de tornar o processo mais eficiente no emprego dos seus insumos, gerando mais 

produtos com menos resíduos”. 

As indústrias do processamento da carne de frango, apesar de já terem aprimorado 

significativamente a produtividade, ainda têm um longo caminho a ser percorrido em relação à 

eficiência ambiental. Como explicitado anteriormente, o alto consumo de água, a grande 

quantidade de efluentes com carga orgânica elevada e outros aspectos ambientais precisam ser 

estudados e tratados na fonte, para gerar menos impactos ambientais por produção. Nesse 

sentido, a aplicação de ações de PmaisL aparece como opção, e agrega à empresa a questão de 

produtividade, a redução de custos, a conformidade legal e a eficiência ambiental e do processo. 

Devido à importância e magnitude de tal setor demostrada acima, se justifica a realização de 

um estudo de PmaisL em uma indústria frigorífica. A UP (Unidade Produtiva) que será estudada 

nesse trabalho está localizada no estado do Rio Grande do Sul e é destinada exclusivamente ao 

processamento de frango. É realizado o abate de aproximadamente 160 mil aves por dia, com 

peso médio de 2.650 gramas por ave. A unidade destina majoritariamente seus produtos para 

exportação, com habilitação para exportar para mais de 150 países, e por conseguinte, é 

auditada por rigorosos padrões de qualidade internacionais, tanto para o alimento produzido, 

quanto para a segurança, meio ambiente e outros aspectos. 
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2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Os objetivos do trabalho são descritos a seguir e podem ser divididos em principal e 

secundários. 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

O objetivo principal do presente trabalho é propor ações de melhoria de PmaisL aplicáveis à 

linha de produção da UP estudada, com a finalidade de aumentar a eficiência dos processos e 

equipamentos em relação às questões ambientais.  

2.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Os objetivos secundários são identificar as principais legislações relacionadas, conhecer o 

processo produtivo, realizar avaliação por equipamento e por processo, e propor ações de 

PmaisL. 

É objetivo secundário, também, difundir a importância da PmaisL no processo industrial, 

apresentando as ações propostas, e suas vantagens, aos gestores responsáveis. Desse modo, 

ações de baixo custo e de relativa facilidade de implantação são prioridades, demostrando que 

a ferramenta PmaisL, além de melhorar indicadores, representa lucratividade.  

2.3 PRESSUPOSTO 

O trabalho tem por pressuposto que no processo produtivo ainda há oportunidades de PmaisL 

a serem descobertas, e que será possível, através delas, diminuir o impacto ambiental da 

atividade industrial e aumentar sua eficiência. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se à avaliação da linha de produção. Os setores de utilidades como a 

geração de frio, setor de manutenção e prédios administrativos não serão alvo de avaliação.  

O trabalho também delimita-se a ter um foco preferencial por setor, pois devido às dimensões 

da linha de produção e complexidade dos processos, não há tempo e equipe para avaliar todas 

questões ambientais pertinentes à PmaisL. 
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2.5 LIMITAÇÕES 

O trabalho está sujeito à quantidade e qualidade de dados já disponíveis na empresa. Medições 

in loco serão realizadas se necessário, e muitos dados serão buscados com operadores do 

processo. 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho foi realizado através das etapas apresentadas a seguir, na figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Delineamento do trabalho 

 

O delineamento do trabalho começa pela definição clara dos objetivos. Os objetivos foram 

apresentados à gerência para buscar apoio e autorização para iniciar os trabalhos. O apoio da 

gerência foi fundamental para o prosseguimento do trabalho, principalmente para ter acesso aos 

dados e aos gestores e operadores da linha de produção. 

Após a autorização concedida pela gerência, iniciou-se a busca por bibliografia, objetivando 

adquirir conhecimento teórico sobre o assunto. Além disso, é importante conhecer trabalhos já 

realizados na área para aprimorar a metodologia e planejar o andamento do trabalho, já evitando 

dificuldades e encurtando caminhos. 

Definição dos objetivos e 

busca de apoio gerencial 

Pesquisa bibliográfica 

Definição da metodologia 

Diagnóstico da empresa e 

processos 

Criação de oportunidade de 

PmaisL 
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Com a busca de bibliografia, define-se uma metodologia a ser seguida no restante do trabalho. 

A metodologia norteará o trabalho e deve ser concreta o suficiente para não haver esforço 

desperdiçado e maleável o suficiente para se adaptar às particularidades encontradas no decorrer 

do trabalho. 

A definição da metodologia permite o início do diagnóstico da empresa e da linha de produção, 

seguindo seus passos. O diagnóstico deve ser abrangente e detalhado ao mesmo tempo, para 

facilitar a etapa posterior, que é a criação das oportunidades de PmaisL. A criação de 

oportunidades será resultado do conjunto da avaliação dos dados, do conhecimento do processo, 

da criatividade dos envolvidos e da experiência dos operadores e gestores consultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

São descritas nesse capítulo, definições importantes para o trabalho. É detalhado o que é a 

PmaisL, como se dá sua implantação, as dificuldades que devem ser superadas, trabalhos já 

realizados em frigoríficos e legislações que são importantes para o conhecimento do tema. 

3.1 A PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Como já mencionado na introdução, historicamente houve um avanço da percepção ambiental 

na indústria. Em meados das décadas de 1950 e 1960, ainda não havia a preocupação ambiental 

de forma difundida na sociedade. As indústrias apenas se preocupavam em dispor os resíduos 

e efluentes, sem tratamento. Nas décadas de 1970 e 1980, houve avanço na temática ambiental 

nas indústrias, sobretudo pela pressão legal, e técnicas de tratamento e disposição adequadas, 

conhecidas como tecnologias “fim de tubo”, ganharam espaço. 

Finalmente, a partir da década de 1990 surge o princípio da prevenção à poluição e começa a 

ser desenvolvida a estratégia de PmaisL. O setor industrial começa a passar de uma estratégia 

reativa, em relação ao ambiente, para uma estratégia pró-ativa. Assim, aquele modelo proposto 

nas tecnologias fim de tubo, que visava dar uma solução para o problema sem questioná-lo, 

evolui para um modelo de estudo direcionado para as causas da geração de resíduos e o 

entendimento das mesmas. Atualmente, quando um resíduo é gerado, surgem perguntas como: 

“de onde ele vem?”, “como ele é gerado?”, “quando ele é gerado?”, ao invés do modelo antigo 

que apenas tinha em mente questionamentos como: “o que devo fazer com o resíduo?”, “onde 

devo dispô-lo?”. Fica evidente que o resíduo, antigamente visto como um problema, passa a ser 

encarado como uma oportunidade de melhoria (BORGHI, 2008).  

De acordo com Valle (1995 apud ARAUJO, 2002), a estratégia da PmaisL visa prevenir a 

geração de resíduos, em primeiro lugar, e ainda minimizar o uso de matérias primas. Em outras 

palavras, pode-se concluir que ela busca antecipar-se aos problemas ambientais gerados no 

processo produtivo, como a geração de resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. Tem como 

objetivo maximizar a eficiência produtiva através da otimização do uso de materiais, e como 

consequência tem-se a redução de cargas poluidoras. Enfim, o autor reconhece que a produção 

implica em degradação ambiental. Contudo, considera que a prevenção é a maneira mais 

apropriada para reduzir o impacto ambiental. 

A essência da PmaisL, então, é que ela não trata simplesmente do sintoma, mas tenta atingir as 

raízes do problema. Ao atingi-las e eliminar ineficiências e riscos, muitos são os benefícios 
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associados, alguns de mais fácil percepção que outros. As experiências no desenvolvimento da 

PmaisL em diversos segmentos de atuação, tais como indústria de manufatura, de alimentos, 

agricultura, transporte, turismo e saúde, em países em desenvolvimento e desenvolvidos, 

mostram que essa nova abordagem não somente produz um ambiente limpo como também traz 

benefícios econômicos para a indústria e a sociedade (MELLO 2002). A Tabela 1 traz 

resultados tangíveis e intangíveis que podem ser alcançados com a implementação de ações de 

PmaisL. 

 

Tabela 1. Possíveis resultados da implementação da PmaisL. 

Fonte: Lemos (1998 apud RODRIGUES; PADILHA; MATTOS, 2009). 

 

3.2 IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

A abordagem “fim de tubo” das questões ambientais dedica-se apenas a solucionar um 

problema já existente, sem questioná-lo. Disposição e tratamento de resíduos, por exemplo, são 

as estratégias geralmente mais rápidas e de fácil acesso, pois já são de conhecimento difundido. 

Porém, tais estratégias são demasiadamente simplistas, acabam aumentando os custos, e geram, 

em longo prazo, insegurança ambiental e institucional. 

Na abordagem lógica da PmaisL, não se excluem as estratégias citadas acima, porém o foco da 

solução deve ser a prevenção e minimização, atuando na fonte geradora. Esta abordagem 

contribui para a efetiva solução do problema ambiental e permite uma redução de custos. 

Entretanto, é uma abordagem mais complexa, que pode exigir mudanças no processo produtivo, 

nas estruturas físicas e na cultura da empresa. Como aponta Mello (2002), o aspecto mais 
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fundamental da PmaisL é que a mesma não requer somente a melhoria tecnológica, mas a 

aplicação de know-how e a mudança de atitudes. Nascimento (2000) ainda reforça que a meta 

da implementação de programas de PmaisL é também desenvolver dentro das empresas a 

cultura da racionalidade e o paradigma da prevenção. 

A busca por oportunidades de PmaisL segue geralmente uma lógica universal: deve-se 

primeiramente buscar a minimização de resíduos e efluentes e a minimização do uso de um 

recurso ambiental ou substância tóxica. Após, é considerada a reciclagem ou reintegração ao 

ciclo biogênico (por exemplo: compostagem), quando aplicável. A Figura 2 apresenta os níveis 

citados acima. 

 

 

Figura 2. Níveis de aplicação da PmaisL 

Fonte: SENAI-RS (2003). 

 

3.2.1 Redução de Resíduos na Fonte 

Deve ser dada prioridade a medidas que tentam resolver o problema na fonte. Estas incluem 

modificações tanto no processo de produção quanto no próprio produto (SENAI-RS, 2003). A 

reciclagem dos resíduos é louvável, porém se torna mais econômico e correto evitar ou 

minimizar sua geração. A prevenção à poluição, ou sua eliminação, acabam também induzindo 

os trabalhadores e gestores a pensarem em melhorias sistemáticas nos processos (ROMM, 1996 

apud OLIVEIRA; ALVES, 2007). 
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Dozol (2002) analisou que as medidas adotadas para a implementação da PmaisL concentram-

se mais no processo do que no produto. Contudo, muitas vezes é necessário promover alterações 

no produto para que se atinja uma minimização de resíduos e efluentes na fonte. A modificação 

no produto é uma abordagem complexa, geralmente de difícil implementação, pois envolve a 

aceitação pelos consumidores de um produto novo ou renovado. Geralmente é adotada após 

terem sido esgotadas as opções mais simples (BECKER, 2014). As oportunidades encontradas 

na modificação do produto geralmente são: substituição de materiais, modificação do design, 

redução de componentes, aumento da longevidade e outros. 

O item “boas práticas de PmaisL” na Figura 2, conhecido também como housekeeping, se refere 

ao uso consciente e cuidadoso dos processos. Muitas podem ser as oportunidades de melhorias 

em housekeeping, geralmente incrementando a eficiência do processo e implantando novos 

modos e atitudes para realizar as atividades. Isso pode implicar também na mudança de 

procedimentos já estabelecidos e da rotina de trabalho, sendo frequentemente alvo de relutância 

e desconfiança de funcionários e gestores. Mudança na dosagem de químicos e outros insumos, 

reorganização de intervalos e atividades, eliminação de perdas de insumos ou produtos, 

elaboração de manuais, melhoria da logística e movimentação dentro do processo produtivo, 

treinamentos e maximização do tempo e da capacidade do processo são algumas oportunidades 

comuns em housekeeping.  

Na maioria dos casos, estas são as medidas economicamente mais interessantes, pois são 

financeiramente fáceis de colocá-las em prática. De fato, o início do programa de produção 

mais limpa deve contemplar primeiramente a análise das práticas operacionais e buscar 

soluções de housekeeping (SENAI-RS, 2003). De acordo com os objetivos do presente trabalho, 

de propor oportunidades na linha de produção, as ações de housekeeping possivelmente serão 

as mais utilizadas, por apresentarem baixo custo e facilidade de implementação. De fato, sendo 

housekeeping o uso cuidadoso e consciente do processo, esse nível de aplicação deverá ser o 

mais comumente encontrado em linhas de produção.  

Mudança nas matérias primas e insumos também devem ser avaliadas. Geralmente, sob o foco 

da substituição de matérias primas e insumos, são considerados produtos tóxicos (para pessoas 

ou ambiente) ou que geram resíduos e efluentes.  

Porém, da mesma maneira, devem ser avaliados sob a perspectiva de aumentar a eficiência e 

reduzir a complexidade do processo. Embalagens que ocupam menos espaço e insumos que 

permitem maior velocidade ao processo são exemplos. 
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Do mesmo modo, com a visão de ciclo de vida dos produtos, pode-se avaliar as matérias primas 

e insumos com melhor desempenho ambiental e selecionar fornecedores mais adequados. Selos 

verdes e certificações são uma maneira de assegurar boas opções. 

Modificações tecnológicas englobam mudanças simples, como parâmetros do processo, até 

complexas, como mudanças de layout. Geralmente há muitas oportunidades de modificações 

tecnológicas, porém a mudança deve ser avaliada sistemicamente e não prejudicar o processo 

em outras questões, como qualidade e segurança dos funcionários. Adequações para utilização 

de calor residual, substituição por tecnologia mais eficiente e utilização da gravidade em 

substituição à outros meios de transporte são opções de modificação tecnológica comumente 

encontradas.  

3.2.2 Reciclagem Interna 

A reciclagem interna é a segunda em prioridade das opções de PmaisL, e refere-se a todos os 

processos de recuperação e reutilização de matérias-primas e insumos que são realizados dentro 

da empresa (BECKER, 2014). Nesse nível, considera-se que os resíduos que não podem ser 

evitados devem, preferencialmente, serem reintegrados ao processo produtivo da empresa. A 

reciclagem interna busca fazer com que o resíduo possa retornar a cadeia produtiva ou mesmo 

ser reaproveitado por setores administrativos e de utilidades (ARAÚJO, 2002). 

Recuperação de insumos utilizados no processo, água de reaproveitamento, reutilização de 

resíduos para geração de energia são ações comuns encontradas. Há possibilidade de, 

preferencialmente, a reutilização do material recuperado para o mesmo propósito, aumentando 

a eficiência do processo e gerando menos resíduos e efluentes por produção. 

3.2.3 Reciclagem Externa e Ciclos Biogênicos 

Normalmente é mais vantajoso buscar fechar os fluxos dentro da própria empresa, mas se isso 

momentaneamente não for viável técnica e economicamente, então deve-se buscar a reciclagem 

externa (CNTP, 2003). A abordagem da reciclagem externa e dos ciclos biogênicos não atua na 

prevenção à geração de resíduos e efluentes e na eficiência do processo. Todavia, atua na 

redução do impacto ambiental resultante do processo, pois o resíduo e efluente não será apenas 

tratado e disposto no ambiente, mas servirá como matéria prima em outra localidade, sendo 

recolocado no ciclo econômico. 

Ainda sobre os níveis de aplicação da PmaisL, nem sempre é possível a utilização da melhor 

opção. Conforme lembra Araújo (2002), é valido ressaltar que a priorização deve ser feita em 
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conjunto com a alta gerência, pois são eles que determinam o planejamento estratégico da 

empresa, assim como a sua disponibilidade financeira e tecnológica para mudanças nos 

processos produtivos e/ou produtos. 

3.3 BARREIRAS À IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA 

Existe a crença de que para a aplicação de técnicas de PmaisL há necessidade de grandes 

investimentos em novas tecnologias. Pelo contrário, a PmaisL não requer tecnologias 

sofisticadas, nem inovações radicais e nem grandes investimentos, podendo, muitas vezes gerar 

benefícios ambientais e econômicos com praticamente nenhum investimento (MELLO, 2002). 

Ainda de acordo com Mello (2002), já foi verificado que toda vez que houve uma legislação 

obrigando as empresas a mudarem seus processos de produção ou serviços, houve uma maior 

eficiência e menor custo de produção. 

De fato, questões econômicas não são as maiores barreiras para a implementação da PmaisL. 

Barreiras culturais são as principais a serem eliminadas. O primeiro passo para superação de 

barreiras é a conscientização sobre os benefícios da PmaisL e a demonstração de que o 

programa não é um processo de busca a culpados. Todos devem se sentir livres e confortáveis 

para dar sugestões e ideias, sem serem acusados de não terem percebido isso antes (CNTP, 

2003). 

Figueiredo (2004) realizou um estudo em pequenas empresas, analisando as dificuldades para 

a implementação da PmaisL. O resultado demonstra que mesmo com dificuldades para 

investimentos (por serem pequenas empresas), as principais barreiras são o comportamento e 

atitude das pessoas, e a gestão deficiente no aspecto ambiental. Abaixo, a Tabela 2 expõe as 

barreiras encontradas pela autora, em ordem decrescente de importância: conceitual, 

organizacional, técnicas, administrativas e outras. 
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Tipos de 

Barreiras 
Itens 

Conceitual 

Indiferença: falta de percepção do potencial papel positivo da 

empresa na solução dos problemas ambientais 

Interpretação limitada ou incorreta do conceito de PmaisL 

Resistencia à mudança 

Organizacional 

Falta de liderança interna para questões ambientais 

Percepção pelos gerentes do esforço e risco relacionados à 

implementação de um programa de PmaisL (falta de incentivos para 

participação no programa e possibilidade de revelação dos erros 

operacionais existentes) 

Estrutura organizacional inadequada e sistema de informação 

incompleto 

Experiência limitada com o envolvimento dos empregados em 

projetos da empresa 

Técnicas 

Ausência de uma base operacional sólida (com práticas de produção 

bem estabelecidas, manutenção preventiva, etc.) 

Complexidade da PmaisL (necessidade de empreender uma avaliação 

extensa e profunda para identificação de oportunidades de PmaisL) 

Acesso limitado à informação técnica mais adequada à empresa bem 

como desconhecimento da capacidade de assimilação destas técnicas 

pela empresa 

Administrativas 

Alocação incorreta dos custos ambientais aos setores onde são 

gerados 

Foco insuficiente em PmaisL nas estratégias ambiental, tecnológica, 

comercial e de desenvolvimento industrial 

Desenvolvimento insuficiente da infraestrutura de política ambiental, 

incluindo a falta de aplicação das políticas existentes 

Outras 

Desconhecimento do montante real dos custos ambientais da empresa 

Falta de linhas de financiamento e mecanismos específicos de 

incentivo para investimentos em PmaisL 

Tabela 2. Barreiras à implementação da PmaisL. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo (2004). 

 

3.4 PRODUÇÃO MAIS LIMPA EM FRIGORÍFICOS 

Há um número considerável de trabalhos acadêmicos que tratam da diminuição do impacto 

ambiental causado pela indústria frigorífica. Nesse modelo industrial, os maiores impactos 

relatados são relacionados ao alto consumo de água e aos efluentes com alta carga orgânica. 
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Dessa maneira, é possível encontrar na literatura principalmente pesquisas que tratam da 

racionalização do uso de água e opções ao tratamento de efluentes. 

Schatzmann (2009) realizou um trabalho de pesquisa com opções de tratamento avançado dos 

efluentes, buscando uma possível reutilização no processo. Grande parte dos parâmetros 

estudados não atenderam aos padrões de potabilidade, sendo a água tratada imprópria para fazer 

parte do processo. A autora ainda apontou que o principal desafio é o tratamento do nitrogênio 

amoniacal, visto a alta carga desse componente no efluente bruto.  

Como já observado anteriormente, sobre o alto teor de matéria orgânica nos efluentes, o lodo 

proveniente do tratamento se torna um importante resíduo sólido da indústria frigorífica. 

Ferreira (2016) propõe a utilização do lodo flotado como combustível de caldeiras, 

possivelmente substituindo o uso de pequena parte da madeira utilizada no aquecimento da 

própria indústria frigorífica, após secagem. Foram encontrados como limitadores, as emissões 

de NO e SO2 pela combustão do lodo, porém o autor salienta que a utilização na caldeira de até 

10% em massa de lodo foi possível em seu estudo. 

Meneghini e Prainelli (2009) também propõem a combustão do lodo flotado em caldeiras. O 

autor encontrou um ponto ótimo de 15% de massa em lodo com 85% do combustível principal 

(lenha). Assim como Ferreira (2016), houve aumento da eficiência energética e econômica, 

porém, o autor atenta para a verificação da estrutura da caldeira e para a geração de odores. 

Observou-se que quanto maior a porcentagem de lodo misturado à lenha, maior é a ocorrência 

de problemas relacionados à fusão das cinzas e corrosão, afetando a estrutura da caldeira 

(MENEGHINI; PRAINELLI, 2009). 

Camargo, Henkes e Rossato (2016) avaliaram o consumo de água em abatedouro de aves 

visando a sua redução. O autor aponta como principais causas do desperdício de água o elevado 

volume usado para transporte de produtos dentro do processo, falta de bicos aspersores e o 

desperdício em mangueiras de higienização. Também destaca que o mais importante é insistir 

no treinamento de funcionários visando minimizar o consumo de água. 

Os trabalhos citados acima tratam de questões ambientais em frigoríficos, porém não têm como 

princípio norteador, na elaboração da metodologia e das propostas, a estratégia de PmaisL. De 

fato, são poucos os estudos de implantação de PmaisL já realizados em frigoríficos, e o foco 

dos trabalhos também recaem sobre o ciclo da água no processo. 
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Em se tratando de água e seu ciclo na indústria frigorífica, Krieger (2007) realizou um estudo 

abrangendo a avaliação do consumo da água, sua racionalização e o reuso dos efluentes tratados 

em frigorífico de suínos. A autora propôs medidas de otimização para o consumo da água, 

abrangendo desde mudanças nos procedimentos até mudanças no layout dos processos. Para a 

reutilização do efluente tratado a autora propôs o uso em alimentação das caldeiras e como 

fluído nas torres de resfriamento, porém o efluente apresentou restrições para o uso, 

principalmente pelo alto teor de sais dissolvidos. A autora ainda apontou a possibilidade de 

utilização da água da chuva para esses casos. 

De uma forma geral, Krieger (2007) considera que a principal barreira para reuso de água na 

indústria alimentar é o risco de contaminação do alimento e da área de produção. Da mesma 

maneira, a principal barreira à diminuição do consumo de água é a forte exigência de ordem 

sanitária, que objetiva a proteção à saúde da população. 

Borghi (2008), realizou um estudo de implantação de oportunidades de PmaisL em um 

abatedourdo de aves, abrangendo o consumo de água, resíduos orgânicos e opções ao 

tratamento de efluentes. A redução no consumo de água se deu principalmente em melhorias 

nas torneiras e descargas sanitárias em toda a UP. Em resíduos orgânicos, a ação principal foi 

a utilização de um digestor para fabricação de composto orgânico com alguns resíduos, como 

de varrição, do restaurante, penas e outros. 

Para o tratamento de efluentes, Borghi (2008) propôs uma alteração no sistema. O tratamento 

físico-químico posicionado antes do tratamento biológico gerava efluentes com DQO maior 

que 800 mg/l. O autor propôs o desvio de efluentes brutos com DQO já menor que 800 mg/l 

para outra linha de tratamento. A alteração aumentou a eficiência do sistema e gerou ganho 

financeiro no tratamento. 

Schueroff (2013) listou propostas de PmaisL em relação ao consumo de água, opções para o 

tratamento de efluentes e resíduos sólidos. Também realizou uma adequação à legislação do 

processo produtivo estudado. Porém, a área de estudo da autora, que foi de abatedouro de 

frangos orgânicos, em produção de apenas 1000 frangos por semana, não é comparável à 

complexidade de processos industriais que abatem mais de 160.000 frangos por dia, como é o 

caso desse estudo. Assim, suas propostas, apesar de serem efetivas, não são replicáveis em 

escala industrial. Bertolin (2011), em seu estudo de PmaisL, propôs ações para a segregação de 

resíduos sólidos e destinação correta, e apontou também uma possibilidade de recirculação de 

água no processo, diminuindo seu consumo. 
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Já Bortoloso (2008), determinou seu foco em redução do consumo de água e propôs uma série 

de oportunidades. Destacam-se as possibilidades de redução no tamanho do tanque de 

escaldagem das carcaças (animais já abatidos), substituição de chuveiros e torneiras 

ineficientes, água de reuso em pontos possíveis, reuso da água de degelo, resfriamento e 

condensadores, utilização de água de reuso para lavagem externa, controle de vazão em pontos 

estratégicos e lavagem a seco anterior à higienização. 

Em frigorífico de aves que abate 320 mil aves ao dia, Uecker (2013) desenvolveu um trabalho 

de avaliação da PmaisL aplicando a ferramenta SWOT. A metodologia SWOT determina as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um sistema. Para isso a autora definiu a aplicação 

da estratégia de PmaisL para diminuição do consumo de água como alvo.  

De acordo com Uecker (2013), as principais oportunidades são: diminuição do consumo por 

reaproveitamento, melhoras no processo e novas tecnologias para aumento de eficiência, 

diminuição direta do consumo com melhor aproveitamento e maior capacitação e envolvimento 

dos funcionários. Para aproveitar as oportunidades a empresa deve trabalhar com seus pontos 

fortes identificados. A autora destaca a reutilização já em prática no processo, uma direção 

comprometida com a causa ambiental, determinação de metas ambientais e um departamento 

específico para meio ambiente. 

A empresa ainda deve minimizar as possíveis ameaças e eliminar pontos fracos. As ameaças 

principais consideradas foram a possibilidade de diminuição da produtividade, a baixa 

consciência ambiental das partes envolvidas, a realidade que as tecnologias disponíveis 

requerem alto consumo de água e a pouca valorização da sociedade e partes interessadas no 

“ecologicamente correto”. Os principais pontos fracos analisados foram: tecnologia atual 

ineficiente em consumo de água, falta de ações proativas e limitação dos investimentos para a 

prática ambiental, foco somente no atendimento à legislação e falta de padronização do 

processo e baixa confiabilidade nos dados gerados. 

3.5 PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES 

A indústria frigorífica, mesmo considerando somente a esfera ambiental, está sob 

regulamentação de inúmeras leis e normas. Há regulamentações para a localização do 

empreendimento, ruídos, odores, lançamento de efluentes, destinação de resíduos sólidos, 

potabilidade da água usada no processo, entre outras.  
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Dentre tantas, destacam-se duas leis que devem ser relatadas e revisadas no presente trabalho. 

O decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 (BRASIL, 2017), que dispõe sobre a inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal, e a Portaria nº 210 de 10 de novembro de 

1998 (BRASIL, 1998), que padroniza os métodos de elaboração de produtos de origem animal 

no tocante às instalações, equipamentos, higiene do ambiente e esquema de trabalho do SIF 

(Sistema de Inspeção Federal), para o abate e industrialização de aves. 

As leis citadas acima são de considerável importância, pois as ações propostas de PmaisL no 

processo produtivo devem ser verificadas para não haver inconformidades. Grande parte do 

consumo de água, um dos principais impactos da atividade frigorífica, tem origem nas 

demandas dessas duas leis, e ações que visam a diminuição do consumo de água podem 

frequentemente não estarem em conformidade com as regulamentações. Ainda, essas duas leis 

têm diretrizes para resíduos sólidos, águas residuais, instalações e equipamentos, saúde 

ocupacional, métodos de fabricação e requisitos de qualidade que devem ser checados e 

respeitados. 

3.5.1 Decreto nº 9.013 de 13 de Março de 2017 

O Decreto nº 9.013/2017 (BRASIL, 2017) é também conhecido como RIISPOA (Regulamento 

da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal). O novo decreto revoga o 

antigo regulamento de 1952, simplificando o entendimento, atualizando valores e informações, 

e impondo critérios mais rígidos. A inspeção a que se refere esse documento compete ao DIPOA 

(Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal), vinculado ao Ministério da 

Agricultura, fixado na UP, sob coordenação de médico veterinário servidor público. 

Em seus 542 artigos, o Decreto nº 9.013/2017 (BRASIL, 2017) traz informações sobre registros, 

organização e estrutura dos frigoríficos, sobre requisitos mínimos de higiene, sobre processos 

e procedimentos, sobre padrões de qualidade e identidade dos produtos, entre outros, voltadas 

à inspeção sanitária industrial. Em sua maioria, os artigos não são detalhados suficientemente 

para haver procedimentos definidos para toda UP. Desse modo, o médico veterinário do SIF é 

quem determina as condições em que o processo deverá ser mantido. 

Para exemplificar, o Art. 63 do RIISPOA expõe: “As instalações de recepção, os alojamentos 

de animais vivos e os depósitos de resíduos industriais devem ser higienizados regularmente e 

sempre que necessário” (BRASIL, 2017). Desse modo, fica obrigatória a higienização regular 

dessas estruturas de apoio, porém a frequência e os requisitos mínimos da higienização ficam 
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para posterior análise. Algum esforço para minimizar a quantidade de água, ou para reduzir a 

qualidade da água utilizada nessa higienização fica sob critério, também, do DIPOA da unidade. 

De fato, qualquer procedimento é passível de averiguação e alteração a pedido do DIPOA, 

sobretudo os procedimentos que lidam com condições higiênico-sanitárias e qualidade. Na 

geração de oportunidades de PmaisL, deve ser sempre considerada a conformidade da ação 

perante as exigências normalmente requeridas pelo SIF, e, em caso de ação que promova 

qualquer alteração nos procedimentos e processos, procurar o DIPOA para esclarecimentos e 

aprovação. 

Ficam ainda obrigatórios, através do RIISPOA, os programas de autocontrole, que são o 

controle de processo e monitoramento da conformidade das matérias-primas, dos ingredientes, 

dos insumos e dos produtos. O Art. 74 define: “Os estabelecimentos devem dispor de 

programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos, monitorados e verificados 

por eles mesmos, contendo registros sistematizados e auditáveis que comprovem o atendimento 

aos requisitos higiênico-sanitários e tecnológicos estabelecidos neste Decreto e em normas 

complementares (...)” (BRASIL, 2017). No Art. 74 §1º: “Os programas de autocontrole devem 

incluir o bem-estar animal, quando aplicável, as BPF, o PPHO e a APPCC, ou outra 

ferramenta equivalente reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento” (BRASIL, 2017). Assim, há mais um conjunto de práticas obrigatórias que 

devem também ser atendidas: a BPF (Boas Práticas de Fabricação), o PPHO (Procedimentos 

Padrão de Higiene Operacional) e a APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle). 

3.5.2 Portaria nº 210 de 10 de Novembro de 1998 

A Portaria nº 210/1998 (BRASIL, 1998) aprova o Regulamento Técnico da Inspeção 

Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves. Esse regulamento traz requisitos mínimos 

de estruturas e padrões de processo e procedimentos.  

Esse documento é o principal a ser consultado para verificar conformidades de alterações 

estruturais ou tecnológicas. Algumas tecnologias e estruturas também são fixadas pela 

regulação. 

Por exemplo, o item 4.5.2 da Portaria nº 210/1998 (BRASIL, 1998) traz informações sobre o 

pré-resfriamento de carcaças. De acordo com Brasil (1998), a renovação de água dos 

resfriadores durante os trabalhos deve ser constate, em sentido contracorrente, na proporção de 

1,5 litros por carcaça no primeiro estágio e 1 litro no último estágio; não deve haver 
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recirculação; o gelo adicionado pode contabilizar para a quantidade de água; cada tanque deve 

ser completamente esvaziado e higienizado no final de cada período de trabalho e o 

reaproveitamento dessa água só é permitido se apresentar novamente os padrões de potabilidade 

exigidos. 

No exemplo citado acima, pode-se perceber que a legislação é rigorosa e apresenta espaço 

limitado para alterações tecnológicas. Porém, ainda é possível ter inovações e propor o 

reaproveitamento da água e a proporção mais eficiente de gelo e água, por exemplo. De fato, a 

legislação já prevê uma grande utilização de água e geração de resíduos. Como ainda demonstra 

Brasil (1998), o consumo médio de água em matadouros avícolas poderá ser calculado 

tomando-se por base o volume de 30 litros por ave abatida, permitindo volume menor, desde 

que os requisitos tecnológicos e higiênico-sanitários previstos sejam obedecidos e mediante 

aprovação do DIPOA. 

Para atendimento da legislação é necessária a utilização de grande quantidade de água. Há 

inúmeros artigos do RIISPOA e itens da Portaria nº 210/1998 (BRASIL, 1998) que obrigam a 

utilização de água continuamente no processo, por questões sanitárias, fazendo da indústria de 

carnes grande consumidora. O item 3.5.3 da citada portaria é um exemplo: “todos os 

equipamentos automáticos (para corte de cloaca, corte e desarticulação de pescoço, corte 

abdominal, eventração e/ou outros), deverão dispor de eficiente sistema de higienização 

contínua, durante todo o processamento” (BRASIL, 1998). Assim, a eficiência de tais sistemas 

de higienização contínua é de apreciação do DIPOA, podendo requerer alterações. O exemplo 

citado acima se repete para grande parte dos processos e equipamentos, em todos os setores da 

indústria, reforçando a importância da questão sanitária e a verificação da legislação. 
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4 METODOLOGIA 

A UNIDO e a UNEP (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) criaram em 1994 

o programa de Produção Mais Limpa, voltado para a preservação ambiental. Uma das 

estratégias para a difusão desse programa foi a criação de Centros de Produção mais Limpa em 

várias partes do mundo. Esses centros, chamados de National Cleaner Production Centers, têm 

como papel principal promover demonstrações na planta industrial, treinamento de envolvidos, 

disseminação de informações e avaliação das políticas ambientais (SENAI-RS, 2003). 

Em julho de 1995 foi inaugurado em Porto Alegre o National Cleaner Production Center 

brasileiro, aqui chamado de CNTL. O programa desenvolvido no Brasil, bem como a 

metodologia que será aqui descrita, são uma adaptação do programa UNIDO/UNEP. 

A metodologia para o estudo de PmaisL em indústrias segue linhas gerais bem definidas, porém 

é flexível no “modo de fazer”, visto que cada empresa e cada processo tem suas 

particularidades. De fato, SENAI-RS (2003) lembra que a atividade produtiva pode implantar 

um programa de PmaisL através de uma metodologia própria ou buscar instituições que possam 

dar apoio na implantação.  

A metodologia aqui proposta é, então, uma adaptação da metodologia do CNTL, descrita em 

SENAI-RS, (2003). A adaptação é necessária devido às particularidades desse estudo, como o 

tempo requerido e os objetivos propostos inicialmente. A metodologia inicial do programa do 

CNTL é dividida em cinco etapas com 20 passos no total (Tabela 3): planejamento e 

organização, diagnóstico e pré-avaliação, avaliação, estudos de viabilidade e implementação e 

plano de continuidade; porém não são realizadas nesse estudo as últimas duas etapas: estudos 

de viabilidade e implantação e plano de continuidade. Assim, o desenvolvimento das três 

primeiras etapas resultará num conjunto de propostas de ações de PmaisL, em sintonia com o 

objetivo proposto. 

Abaixo, a Tabela 3 facilita a visualização das etapas propostas. 
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Etapa 1 - Planejamento e Organização 

Passo 1 - Obter o comprometimento e o envolvimento gerencial 

Passo 2 - Estabelecer a equipe do programa (Ecotime) 

Passo 3 - Estabelecer metas e limites do programa 

Passo 4 - Identificar barreiras e buscar soluções 

Organização da equipe e definição do escopo do estudo 

  

Etapa 2 - Diagnóstico e Pré-avaliação 

Passo 5- Desenvolver o fluxograma do processo 

Passo 6 - Avaliar as entradas e saídas 

Passo 7 - Selecionar o foco de avaliação da PmaisL 

Foco de avaliação selecionado 

  

Etapa 3 – Avaliação 

Passo 8 - Originar um balanço de material 

Passo 9 - Conduzir uma avaliação das causas de geração de resíduos 

Passo 10 - Gerar oportunidades de PmaisL 

Passo 11- Selecionar oportunidades 

Conhecimento do processo e conjunto abrangente de oportunidades de PmaisL 

Tabela 3. Etapas da metodologia proposta. 

Fonte: Adaptado de SENAI-RS (2003). 

 

Dentre os 11 passos demonstrados na Tabela 3, apenas um não é desenvolvido. Não há 

formação da Equipe do Programa (Ecotime), passo 2, uma vez que o estudo é desenvolvido 

pelo autor. Além disso, os passos 5 e 8 não são demonstrados no trabalho, a pedido da própria 

empresa, para a não divulgação de informações internas. Apenas é possível demonstrar 

fluxogramas simplificados, que não informem detalhes do processo, e valores de massa ou 

energia descontextualizados de um balanço de massa. 

4.1 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

A etapa 1 corresponde à etapa de preparação do trabalho. Devem estar claros ao final dessa 

etapa os objetivos e limites do estudo. Sem clareza nessa delimitação, o trabalho será um esforço 

sem resultados. Porém, como é descrito em SENAI-RS (2003), o planejamento deve ser flexível 
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de modo que possam ser feitos ajustes à medida que os objetivos de produção mais limpa forem 

sendo aperfeiçoados durante as etapas 2 e 3. O desenvolvimento da etapa 1 origina inclusive os 

objetivos e particularidades metodológicas já explicitadas nesse trabalho e as etapas posteriores. 

4.2 DIAGNÓSTICO E PRÉ AVALIAÇÃO 

Os objetivos da etapa 2 são o conhecimento do processo e a coleta de dados, para ao final da 

etapa definir os focos da avaliação de PmaisL. Inicialmente devem ser realizadas verificações 

in loco por todos equipamentos e processos para conhecimento dos fluxos e geração de um 

fluxograma simplificado, por setor, com entradas e saídas. Deve-se estabelecer uma visão geral 

dos principais fluxos de material dentro da empresa, tendo-se ao final desta etapa uma noção 

global da empresa em relação aos seus processos (...), para que seja estabelecido o foco de 

avaliação da PmaisL (SENAI-RS, 2003). Durante este passo, faz-se uma estimativa bruta das 

quantidades. A pré-avaliação deve ser baseada nas informações já disponíveis e/ou no 

“sentimento da empresa”, e não é conveniente tentar gerar um fluxo de material detalhado do 

processo ou da unidade de produção, pois podem ser feitas medições desnecessárias (SENAI-

RS, 2003). 

Para a seleção do foco de avaliação, são utilizados os conhecimentos adquiridos nas 

verificações in loco, na avaliação das entradas e saídas e também nas planilhas de Matrizes de 

Prioridades, elaboradas e disponíveis pela empresa. As planilhas de Matrizes de Prioridades 

apresentam o processo etapa por etapa e oferecem pontuações para quesitos de segurança, 

qualidade e meio ambiente. As pontuações são os números 1, 3 e 5, onde 1 significa baixo 

impacto, 3 significa impactos significativos, porém controláveis no processo, e 5 significa 

grandes impactos com difícil controle no processo. Para o meio ambiente há pontuação para 

resíduos sólidos, consumo de água, consumo de energia e emissões atmosféricas. 

As Matrizes de Prioridades não são divulgadas nesse trabalho pois demonstram o fluxo dos 

processos e possuem informações internas da empresa. Suas informações, no entanto, são 

usadas para auxiliar na determinação do foco de avaliação da PmaisL. 

4.3 AVALIAÇÃO 

Já determinado o foco da avaliação, na etapa 3 são geradas as ações propostas de PmaisL. Dado 

o foco, deve-se avaliar as causas da geração de resíduos/efluentes ou consumos e ineficiências. 

A avaliação das causas deve ser efetuada no processo ou no equipamento, de acordo com o 
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objeto em questão. É importante nessa etapa a busca de informações com gestores de processo 

e operadores da produção, que conhecem os equipamentos e possibilidades de alterações. 

Após a identificação das causas, ações de PmaisL são propostas. Nem todo equipamento ou 

processo possui oportunidades de ações em PmaisL, além disso, há oportunidades que se 

apresentam inviáveis desde a concepção, seja por limitações econômicas, estruturais ou legais, 

sendo assim automaticamente não consideradas. Modificação de produtos, que é um método de 

redução na fonte, como indicado na figura 2, também devem se mostrar inviáveis para o escopo 

desse trabalho, pois necessitam de contato coorporativo com clientes e envolvem riscos 

demasiados. 

Deve-se ressaltar que o objetivo desse trabalho é a proposição de ações de relativo baixo custo 

e de fácil implantação, priorizando oportunidades de redução na fonte. Assim, o presente 

trabalho tem uma proposta de estudo de PmaisL diferenciada, focada nos equipamentos e 

processos da linha de produção. O presente trabalho de destaca pela necessidade de 

conhecimento detalhado das operações e procedimentos, para possibilitar a criação de 

oportunidades que possam ser aplicadas na rotina de trabalho da UP e que sejam eficientes e 

eficazes na redução do impacto ambiental da atividade frigorífica. A descoberta de 

oportunidades depende do conhecimento e da criatividade dos membros da equipe (SENAI-RS, 

2003). 
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5 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE PRODUTIVA 

A UP estudada compreende uma área construída de 5.578 m², onde se encontram as instalações 

necessárias para o abate e processamento de aves, e as utilidades necessárias ao processo 

produtivo e aos funcionários. Ocupam a área construída, diariamente, 1.540 funcionários, 

divididos em 2 turnos de trabalho de 8,8 horas, somando 17,6 horas de trabalho e 6,4 horas de 

higienização das instalações por dia, de segunda a sábado. 

A UP tem autorização para processar 160.000 aves por dia. Sendo que o peso de cada ave é de 

aproximadamente 2.600 gramas, são produzidos diariamente mais de 320 toneladas de produtos 

acabados. No oposto do que é encontrado em grande parte das empresas desse ramo, na UP em 

questão, há somente o abate de aves e realização de cortes in natura, não sendo preparados 

alimentos embutidos, cozidos, rações e outros. 

Os mais rigorosos padrões de processamento foram alcançados, permitindo a UP exportar seus 

produtos para mais de 150 países, em todos os continentes. Os principais mercados de destino 

são o Oriente Médio, Japão, China e União Europeia. Aproximadamente 65% dos produtos são 

destinados à exportação, e 35% ficam no mercado interno brasileiro ou destinados para 

processamento em outra UP da mesma empresa. O mix de produção da UP compreende 

liberação de mais de 250 produtos, porém atualmente a UP trabalha com um mix de 

aproximadamente 100 diferentes produtos, alocados na produção conforme planejamento. 

Como obrigação de todos exportadores de produtos alimentícios, a UP tem presença fixa do 

SIF em suas dependências, com três veterinários servidores públicos que realizam a inspeção 

continua das condições do processo. A inspeção federal autoriza e fiscaliza todo o fluxo do 

processo, desde a chegada das aves até a expedição do produto acabado. 

A linha de produção da UP é dividida em três grandes setores: recepção abate e evisceração, 

sala de cortes, e congelamento e expedição. Os setores possuem subdivisões organizacionais, 

por terem suas particularidades e diferenciações nos processos, sendo que em toda a linha de 

produção há seis supervisões. Abaixo, a figura 3 expõe um fluxograma simplificado da linha 

de produção, para facilitar o entendimento dos processos. 
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Figura 3. Fluxograma simplificado da linha de produção 

 

A linha de produção inicia com a recepção da carga de frangos vivos. O caminhão pode se 

direcionar para um galpão de espera ou se posicionar para o descarregamento das caixas de 

frango. As caixas após descarregadas são abertas e os frangos são pendurados na linha 

(chamada também de linha de nórea). No processo de abate, sempre pendurados na linha, os 

frangos passam por insensibilização à choque antes da sangria manual, e são então direcionados 

para o tanque de escaldagem e a depenadeira. 

Os processos descritos acima compõem a chamada “parte suja”. A próxima etapa, a 

evisceração, é a primeira da chamada “parte limpa”, com mais restrições higiênico sanitárias. 

Na linha da evisceração, as vísceras, pés e cabeças são separadas dos frangos, e as partes 

comestíveis, inclusive o frango inteiro (carcaça), são enviadas para resfriamento. O 
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resfriamento dos produtos é realizado em tanque de imersão com água gelada e gelo, chamados 

de chillers, por tempo determinado, já posicionados fora do setor de evisceração. 

Na saída dos chillers, os miúdos resfriados passam por classificação de qualidade e são 

embalados. As carcaças de frango inteiro são penduradas em linha de nórea da sala de cortes, 

onde o frango é dividido em partes, conforme mix de produção adotado, e os produtos são 

preparados. Na própria sala de cortes, os produtos já são embalados. Todos os pacotes de 

produtos (inclusive de miúdos) são enviados para um setor, dentro da sala de cortes, onde ocorre 

a selagem dos pacotes e o envio para o setor de congelamento, estocagem e expedição. 

Após a selagem, já no setor de congelamento, os pacotes são acondicionados em fundo próprio 

e preparados para o envio para os túneis de congelamento. Após o congelamento, são colocadas 

tampas nas caixas de produto e preparação para a formação de pallets (pilha de caixas de 

produto, acondicionados conforme especificação do cliente) e estocagem. Na estocagem, o 

produto aguarda em câmara fria para o carregamento e expedição. 

Para o funcionamento da linha de produção, são necessárias várias estruturas de apoio, 

chamadas de utilidades. Destacam-se entre elas, a geração de vapor, a geração de frio, o 

fornecimento de água e a ETE (Estação de Tratamento de Efluentes). 

O vapor é produzido em caldeira a lenha, com utilização de aproximadamente 54 m³ de água 

por dia, e distribuído pelos setores. A geração de frio é realizada por condensação de amônia, 

sendo que há tubulações de amônia que percorrem toda UP. 

A água utilizada no processamento é de aproximadamente 40% de poços da própria UP e 60% 

de água de rede da concessionária local. É também usada água de reaproveitamento, captada 

após o decantador da ETE, para uso em pontos onde não há exigência de potabilidade. A 

quantidade de água reaproveitada não é controlada. Abaixo, na figura 4, está esquematizado o 

ciclo da água na UP. 
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Figura 4. Ciclo da água na UP 

 

O início do controle de dados e indicadores de consumo de água iniciou em 2012, com a criação 

de um grupo responsável por ações de aperfeiçoamento ambiental, com metas a serem 

buscadas. A tabela 4 mostra a evolução do consumo de água na UP e a vazão de efluente tratado 

lançado em corpo hídrico. 
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Consumo de Água 

(m³/dia) 

Aves Abatidas 

(aves/dia) 
L/ave 

Efluente Lançado 

(m³/dia) 

2012 3.508,6 176.807 19,8 1.839,4 

2013 3.262,5 176.807 18,5 - 

2014 3.150,2 168.357 18,7 1.659,7 

2015 3.139,4 168.357 18,6 1.947,2 

2016 3.081,2 157.988 19,5 2.101,9 

2017 3.200,0 160.000 20,0 2.179,8 

Tabela 4. Evolução do consumo de água na UP 

 

Após a criação do grupo de aperfeiçoamento ambiental, o consumo de água apresentou 

diminuição contínua entre 2012 e 2016. No segundo semestre de 2015, foram retirados alguns 

pontos de reaproveitamento da água, para segurança sanitária do processo, o que resultou no 

aumento do efluente final. Porém, o consumo de água em 2016 continuou diminuindo em 

decorrência do menor abate de aves. Pode-se observar que de 2015 para 2016 houve um 

aumento do consumo de água por ave (L/ave). Em 2017, a média de consumo de água está se 

aproximando de 3.200 m³/dia, um aumento devido às exigências do SIF e adaptações do 

processo. É importante ressaltar que o consumo de água da tabela 4 considera toda a UP, 

incluindo as instalações de utilidades, e não apenas o processo produtivo, porém considera-se 

que o processo produtivo consome quase a totalidade da água. 

Em se tratando do processo produtivo, a UP não possui setorização do consumo de água, não 

havendo hidrômetros para esse controle. Porém, há uma estimativa de setorização baseada na 

vazão utilizada por cada equipamento. A água utilizada na higienização pode ser medida, pois 

pertence a outra rede interna, com hidrômetros. A tabela 5 traz a estimativa de consumo por 

setor, que foi calculada pela equipe de manutenção da UP. 

 

Setor Consumo de água (m³/dia) 

Recepção, Abate e Evisceração 1.850 

Higienização 650 

Sala de Cortes 700 

Congelamento e Expedição - 

Tabela 5. Estimativa de setorização do consumo de água. 
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Há destaque, no consumo de água, para o setor de Recepção, Abate e Evisceração, consumindo 

aproximadamente o triplo de água da higienização. Ao contrário, o setor de Congelamento e 

Expedição tem consumo de água irrelevante. 

Em se tratando de meio ambiente, os resíduos da UP são, quase na totalidade, reutilizados ou 

reciclados internamente e externamente, e utilizada a logística reversa quando possível. A UP 

possui sistema de segregação e transporte dos resíduos já implantado, e possui um galpão para 

armazenamento e triagem. Na tabela 6 estão os resíduos e quantidades que ainda são enviados 

para aterro sanitário. 

Resíduos kg/mês Origem 

Resíduos Não Recicláveis 5.000 Utilidades e Administrativo 

Botinas de Couro 50 Todos Setores 

Tecidos 10 Todos Setores 

Tábua de Nylon 10 Produção 

Pano Perflex 5 Produção 

Resíduo de Louça 5 Utilidades e Administrativo 

Pedras de Afiação 3 Produção 

Raticidas e Inseticidas 3 Terceiros 

Correias de Transmissão - Manutenção 

Cola - Todos Setores 

Animais Mortos - Terceiros 

Tabela 6. Resíduos enviados para aterro sanitário 

 

Apenas 5.086 quilogramas de resíduos são enviados por mês para aterro sanitário, sendo que 

aproximadamente 5.000 quilogramas são resíduos não recicláveis, majoritariamente resíduos 

de banheiros e luvas nitrílicas descartáveis. Os resíduos enviados à aterro sanitário 

correspondem a 0,18% do total de resíduos produzidos na UP. 

Sendo a UP estudada um frigorífico, é esperado que os resíduos orgânicos sejam os 

majoritários. De fato, a quantidade de penas, sangue, vísceras e sobras de retalhos de carne do 

processo é grande, porém se transformam em subprodutos, pois são reprocessados 

externamente por UP da mesma empresa para fins não-comestíveis. Abaixo, na tabela 7, estão 

os principais resíduos/subprodutos gerados pela UP. 
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Resíduos/subprodutos Quantidade (t/mês) Destinação 

Cinzas da Caldeira 2 Solo Agrícola 

Lodo Flotador 600 Compostagem 

Lodo Decantador 600 Solo Agrícola 

Penas 365 Reprocessamento Externo 

Vísceras e Sobras de Carne 1.570 Reprocessamento Externo 

Sangue 350 Reprocessamento Externo 

Tabela 7. Principais resíduos/subprodutos gerados. 

 

Vale destacar que, mesmo se tornando subproduto, as sobras de retalhos de carne devem ser 

minimizadas, pois representam perdas financeiras e podem ser encaradas como indicador de 

ineficiência do processo. Da mesma maneira, as vísceras e sobras de carne são levadas aos silos 

de armazenagem por bombeamento com água, passando por peneiras. A água se torna efluente 

líquido enviado à ETE, portanto, as sobras de carne destinadas para subprodutos também 

causam aumento da DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) do efluente. 
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6 DIAGNÓSTICO E PRÉ-AVALIAÇÃO 

Após a apresentação geral da UP, este capítulo é destinado à apresentação dos estudos do 

diagnóstico para conhecimento do setor. O estudo da UP é dividido em três setores, abrangendo 

toda linha de produção: recepção, abate e evisceração (ESE), sala de cortes e congelamento e 

expedição (TCA). As siglas ESE e TCA é como os setores são normalmente chamados na 

empresa. 

 Cada setor é estudado de modo a diagnosticar os fluxos de materiais, apresentando um 

fluxograma simplificado com entradas e saídas pertinentes verificadas, e também é analisada a 

matriz de prioridades elaborada pela gestão da UP. Ao final desse capítulo, deve ser definido 

um ou mais focos de avaliação para cada um dos três setores. 

6.1 RECEPÇÃO, ABATE E EVISCERAÇÃO (ESE) 

O grande setor ESE é destinado à recepção e preparo das aves até a sala de cortes, onde os 

produtos são gerados. De maneira geral, o objetivo do setor é “limpar” a ave, sem quaisquer 

tipos de perda, fornecendo à sala de cortes a maior quantidade de aves possível. 

Nesse sentido, a maior causa de perdas é a contaminação das aves por sujidades ou resíduos de 

vísceras internas. Dentro do setor, há uma linha de verificação, exclusiva do DIPOA, com 20 

funcionários, para retirada de aves contaminadas (condena total), ou somente corte de partes 

contaminadas (condena parcial). Assim, o setor ESE é crítico na questão sanitária, sendo 

requerido alto grau de confiabilidade no processo, pelo DIPOA. 

6.1.1 Processo ESE 

Na área da recepção, os caminhões aguardam o momento da descarga das gaiolas com aves em 

galpão de espera, com umidificadores e ventiladores. Na retirada das gaiolas dos caminhões, as 

aves são penduradas na linha, e as caixas seguem para lavagem em lavador automático e 

posterior carregamento automático no caminhão. Os caminhões são lavados, em área própria 

para a atividade, e sanitizados em arco com bicos de aspersão automático. 

Em seguimento, as aves vão para o abate. Como a UP exporta produtos para o Oriente Médio, 

o abate é realizado manualmente, seguindo regras exigidas pelo cliente. Previamente, as aves 

passam por insensibilização por choque elétrico, seguindo normas da exportação para a União 

Europeia. Posteriormente as aves passam por imersão em tanque de escaldagem e depenagem. 
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Após a retirada das penas, as aves entram na “área limpa” da evisceração, onde há equipamentos 

que retiram as vísceras do frango. Há a divisão em duas linhas, a do frango inteiro e a das 

vísceras com os miúdos. As duas linhas passam por inspeção sanitária do DIPOA, havendo ou 

não contaminações ou doenças. Na linha das vísceras, os miúdos comestíveis são separados, 

lavados e enviados por bombeamento para setor de resfriamento em tanque com água e gelo. O 

frango inteiro é revisado e lavado, são retiradas partes indesejadas na sala de cortes (como pés 

e pescoço), e enviado para resfriamento em tanque com água e gelo. 

6.1.2 Fluxograma e Matriz de Prioridades 

Para a confecção do fluxograma, são verificados e estudados in loco todos os equipamentos e 

processos do setor, sendo possível assim estimar um fluxo bruto de materiais. As verificações 

e estudos são acompanhadas por operadores, que têm conhecimento prático dos processos e 

conhecem a rotina de trabalho. As informações coletadas também são verificadas e confirmadas 

pelo supervisor de produção do setor. 

O fluxograma abaixo, construído através das verificações, demonstra as principais entradas e 

saídas do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Principais entradas e saídas do setor ESE. 

 

Os fluxos de penas, sangue e vísceras, que são resíduos sólidos, não são passíveis de análise 

para sua diminuição. A quantidade de condena de aves é critério exclusivo da linha de inspeção 

do DIPOA. Embora uma das causas de condenas seja a contaminação por ineficiência dos 

equipamentos, a proporção é irrelevante para a análise, estima-se que aproximadamente 1%. A 

quantidade de outros resíduos sólidos, como luvas, mangote anti-cortes e outros, são pequenas. 

ESE 

Aves: 160.000 

un/dia 

Água: 1.850 

m³/dia 

Carcaças: 158.720 

un/dia 

Condenas: 0,8% total        

8% parcial 

Sangue: 14 t/dia 

Penas: 14,6 t/dia 

Vísceras: 27,4 t/dia 
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O setor ESE chama atenção pelo elevado consumo de água, tal consumo é justificado pela 

presença de equipamentos que operam com grande quantidade de água. Como explicitado 

anteriormente, a questão sanitária é uma das principais preocupações do setor, sendo a 

utilização da água um importante meio preventivo.  

Em Brasil (1998), o item 3.5.2, traz especificações mínimas de consumo de água para alguns 

equipamentos. Todo tanque de escaldagem deve ter renovação contínua de água, sendo 

renovada totalmente a cada turno de trabalho. No final do processo de evisceração, há a lavagem 

interna e externa da carcaça, sendo obrigatório o uso de 1,5 litros de água por carcaça. 

Requisições para uso de mais ou menos água, e posicionamento de pontos de água para 

higienização e segurança do processo, são questões de verificação constante do DIPOA. 

A seguir, é apresentada a tabela 8 com um resumo das pontuações visualizadas na matriz de 

prioridades do setor. Os equipamentos e processos possuem uma nota (1, 3 ou 5) para quatro 

quesitos ambientais, sendo que a nota 1 significa baixo impacto, a nota 3 significa impacto 

significativo controlável e a nota 5 significa grande impacto com difícil controle. 

ESE (Recepção, Abate e Evisceração) 

Parâmetro Ambiental Nota 1 Nota 3 Nota 5 

Consumo de Água 38 13 8 

Consumo de Energia 52 7 0 

Resíduos Sólidos 41 14 4 

Emissões Atmosféricas 54 5 0 

Tabela 8. Resumo da matriz de prioridades ESE 

 

A matriz de prioridades confirma a importância do consumo de água no setor, com 38 processos 

nota 1, 13 processos nota 3 e 8 processos nota 5. Conforme verificação in loco, dos 59 

processos, 55 possuem consumo de água. É também relevante a questão dos resíduos sólidos, 

porém a maior parte, e os mais relevantes, não são passíveis de diminuição. Portanto, é definido 

o consumo de água como foco de avaliação para o setor ESE. 

6.2 SALA DE CORTES 

O setor Sala de Cortes é onde a carcaça de frango é desmontada e os produtos são preparados, 

de acordo com as especificações dos clientes. No setor há inúmeros equipamentos e 
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possibilidades de processo, alguns constantemente em utilização, outros dependendo do mix de 

produção.  

Assim como no setor ESE, contaminações e qualidade do produto ainda são preocupações 

importantes, porém agora essas questões estão relacionadas à temperatura do produto, 

sujidades, aspecto visual, presença de ossos ou cartilagens, sanguinolências na carne e outras. 

Qualquer não conformidade apresentada que não esteja nos padrões requeridos pelos clientes, 

faz com que o produto deva ser descartado, gerando resíduos sólidos. 

6.2.1 Processo da Sala de Cortes 

O processo da Sala de Cortes inicia após a saída do resfriamento, onde as carcaças são 

penduradas manualmente na linha de nórea da Sala de Cortes. 

A partir desse ponto, as carcaças passam por uma série de equipamentos para o desmonte e 

preparo dos produtos. O primeiro equipamento é uma balança que separa as carcaças em duas 

faixas de peso para melhor eficiência dos processos. Logo após começam as separações das 

partes. 

As asas são as primeiras a serem retiradas, havendo equipamentos que realizam cortes 

diferentes, podendo estar ligados ou desligados, conforme mix de produção. Após a retirada 

das asas, há a separação da carcaça em duas partes: back half e front half. O back half 

corresponde às pernas das aves e seguem para duas linhas de desmonte em área separada, com 

possibilidade de produção de diferentes itens, como a coxa e sobrecoxa sem osso, coxa e 

sobrecoxa congeladas individualmente com osso, cartilagem de joelho e outros. O front half 

segue para três linhas de desmonte, onde os principais produtos são itens de peito e filé. Como 

a UP possui muitos clientes, e cada cliente tem suas especificações, o mesmo pedaço da carcaça 

pode ter preparo diferenciado, tornando os fluxos do setor da Sala de Cortes de grande 

complexidade e variação. 

Todos os produtos passam por classificação manual de qualidade, sendo realizados cortes e 

preparos manuais quando necessário. Por exemplo, sempre que há fragmentos de ossos, o 

funcionário deve realizar corte para retirada, também resultando em perdas de carne e geração 

de resíduos. As perdas por ineficiências nos equipamentos e pelos cortes manuais são as 

principais causas de queda de rendimento do setor Sala de Cortes. É importante ressaltar que 

como há diferenciação de tamanho e qualidade das próprias carcaças, por terem crescimento 

diferente, os ajustes de equipamentos para melhorar a eficiência são de difícil obtenção.  
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Na Sala de Cortes também ocorre a embalagem e selagem dos produtos. Os produtos são 

embalados logo após o preparo, classificação de qualidade e pesagem. Após a embalagem, são 

enviados em bacias para uma área de selagem dos pacotes. Após a selagem, os produtos são 

enviados em duas linhas para o setor de Congelamento e Expedição. 

6.2.2 Fluxograma e Matriz de Prioridades 

A complexidade do processo da Sala de Cortes também resulta em grande complexidade para 

determinação dos principais fluxos de entradas e saídas. Os principais fluxos foram 

determinados através da visualização de registros, verificações in loco e com ajuda de 

operadores e supervisores do setor. 

Há inúmeros materiais utilizados na produção da sala de cortes, como facas, tábuas de corte, 

afiadores, álcool, condimentos alimentares e outros. Porém, a quase totalidade desses diferentes 

materiais são utilizados em quantidade mínima, sendo descartados do fluxograma. O 

fluxograma com as principais entradas e saídas podem ser visualizados na figura 6. As 

quantidades apresentadas são dados coletados nos mesmos dias das verificações para a pré-

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principais entradas e saídas do setor Sala de Cortes. 

 

Sala de Cortes 

Carcaças: 317 t/dia 

Miúdos: 16 t/dia 

Produção: 320 t/dia 

Retalhos/ossos/descartes: 

13 t/dia 

Resíduos plásticos: 

1.440 luvas/dia 

180 aventais 

descartáveis/dia 

400 capas descartáveis 

/dia 

2.130 embalagens 

inutilizadas/dia 

Água: 700 m³/dia 

Embalagens: 58.800 

un/dia 

Capas descartáveis: 

400 un/dia 

Aventais descartáveis: 

180 un/dia 

Luvas: 1.440 un/dia 
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O setor da Sala de Cortes, ao contrário do setor ESE, tem processamento a seco. A água 

utilizada no processo é proveniente apenas de autolavagens e de adição em três itens de 

produção que são misturados com condimentos. As principais entradas e saídas estão 

relacionadas ao fluxo da carne de frango e aos materiais plásticos envolvidos na embalagem, 

no acondicionamento dos produtos e, na proteção individual dos funcionários. 

O fluxo de “Retalhos, ossos e descartes” são partes do frango e ossos que não foram 

aproveitadas no processo. O destino desse material é o processamento para produção de ração 

em outra UP, sendo então um subproduto. Essa saída deve ser considerada como ineficiência 

do processo, muitos retalhos e descartes podem ser evitados. Do mesmo modo, as embalagens 

inutilizadas também podem ser evitadas. Como as embalagens são carimbadas com data e 

período de produção, toda sobra de embalagens no final de um período de trabalho deve ser 

descartada. Os outros resíduos plásticos são aventais, capas e outros com consumo menor. 

A análise dos fluxos do setor e as verificações in loco indicam que o foco da análise de PmaisL 

deve ser os resíduos gerados no setor, os orgânicos (retalhos e descartes) e os plásticos. A 

análise da matriz de prioridades também reforça esse apontamento. Na tabela 9 estão as 

pontuações para o setor Sala de Cortes. 

Sala de Cortes 

Parâmetro Ambiental Nota 1 Nota 3 Nota 5 

Consumo de Água 182 5 0 

Consumo de Energia 184 2 1 

Resíduos Sólidos 167 20 0 

Emissões Atmosféricas 187 0 0 

Tabela 9. Resumo da matriz de prioridades Sala de Cortes 

 

A problemática de resíduos sólidos no setor de Sala de Cortes se destaca, com 20 notas 3. 

Assim, considerando também a análise da matriz de prioridade do setor, é definido o foco de 

avaliação do setor em resíduos sólidos. 

6.3 CONGELAMENTO E EXPEDIÇÃO (TCA) 

O setor de congelamento e expedição, assim como a sala de cortes, apresenta grande 

complexidade de processos. A atividade é regulada por inúmeros procedimentos e padrões a 

serem seguidos, envolvendo a montagem e carimbação de caixas, rotulagem, identificação dos 
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produtos, apontamento de produção e gerenciamento de estocagens, além da atividade principal 

de congelamento, paletização e expedição de produtos acabados. Do mesmo modo que os 

clientes da empresa apresentam especificações próprias para os produtos desejados, os clientes 

também têm especificações próprias para os processos citados acima. O obedecimento às 

especificações e a expedição dos produtos são continuamente supervisionados pelo DIPOA, 

que possui funcionário específico presente no setor. 

O setor trabalha com esteiras de modo contínuo, em linha de produção com a sala de cortes, 

significando que o processo deve estar alinhado de modo a não haver interrupções. Assim, as 

principais preocupações da rotina do setor são o suprimento de insumos para as atividades, o 

controle da ocupação da câmara de estocagem, a continuidade do processo e a concordância 

com as especificações dos clientes. 

6.3.1 Processo TCA 

Em área específica, o material para os fundos de caixas e tampas são recebidos e armazenados. 

Os fundos e tampas são montados de acordo com a produção do dia, armazenados e enviados à 

linha do setor de acordo com a necessidade de cada material específico. Do mesmo modo 

acontece com as embalagens e rótulos, que são recebidas conforme produção do dia, e 

carimbadas e enviadas de acordo com a necessidade de produção da sala de cortes. Erros e 

divergência de informações podem resultar em geração de resíduos sólidos. 

A linha de produção do setor começa com o acondicionamento dos pacotes de produtos nos 

seus fundos de caixas específicos ou em bacias para o congelamento. As caixas e bacias seguem 

por esteira para o túnel de congelamento. 

O túnel de congelamento também opera de maneira contínua. Os elevadores de entrada e 

retirada de produtos devem funcionar de maneira conjunta, sendo que a operação de apenas 

retirada ou apenas entrada de produtos é limitada por questões operacionais. Os produtos ficam 

dentro do túnel de congelamento por mais de 30 horas, alcançando uma temperatura média de 

-27 °C, variando conforme produto, sendo que a temperatura máxima para o produto é de -18 

°C, assim configurando um excesso de congelamento. Porém, a temperatura de 

aproximadamente 10 °C mais baixa que o necessário é importante, pois o produto aumenta de 

temperatura na paletização, garantindo a temperatura de -18°C até a câmara fria. 

Após a saída do túnel de congelamento, as caixas seguem por esteira até a área de paletização. 

Os produtos passam por raio-x, as tampas e rótulos são colocados e as caixas são seladas com 
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filme plástico. Os produtos congelados em bacias são acondicionados juntos em caixotes de 

papelão. As caixas são então paletizadas conforme especificações do cliente e os pallets são 

firmados com filme plástico e armazenados em câmara fria para manter a temperatura. 

A expedição de produtos ao cliente é efetuada apenas por modal rodoviário, com o 

carregamento de aproximadamente 10 a 13 caminhões por dia. Como há a necessidade de 

planejamento e formação de cargas específicas, deve haver controle da estocagem de produtos 

em concordância com o planejamento de produção da sala de cortes. 

6.3.2 Fluxograma e Matriz de Prioridades 

Nos fluxos do setor TCA há grande quantidade de insumos utilizados, principalmente 

caixas/tampas/caixotes/folhas de papelão, rótulos e filmes plásticos para selagem das caixas e 

pallets. Tais fluxos geram grande quantidade de resíduos devido a erros de processamento, 

como caixas amassadas, rótulos e filmes plásticos mal colocados e quedas de produto das 

esteiras. 

Há a contabilização da entrada e saída dos insumos utilizados no setor e também a informação 

de perdas. Para a definição do fluxograma da pré-avaliação, foram coletados os dados dos 

mesmos dias que foram realizadas as verificações. De acordo com os dados da empresa, há 

perdas na maioria dos insumos utilizados, porém em pequena quantidade. Três insumos se 

destacam por perdas no setor, as etiquetas utilizadas na identificação dos produtos, o plástico 

filme para selagem das caixas e pallets e as caixas e tampas de papelão para acondicionamento 

do produto. 

Além das perdas dos insumos utilizados, gerando resíduos sólidos de plásticos e papéis, há 

também perdas de produtos acabados, gerando resíduos orgânicos. Esses resíduos tem a mesma 

destinação dos gerados na sala de cortes, porém em menor quantidade. A figura 7, mostra os 

principais fluxos de entrada e saída do setor. 
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Figura 7. Principais entradas e saídas do setor TCA 

 

Como descrito anteriormente, os resíduos orgânicos se referem a perdas de produto na linha de 

produção do setor, e os resíduos plásticos e de papéis são perdas de insumos. No setor TCA 

praticamente não há consumo de água, ao contrário dos outros setores da UP. Em contrapartida, 

o setor possui alto consumo de energia, utilizada no congelamento dos produtos. Abaixo, está 

a tabela 10, com o resumo da matriz de prioridades do setor. Os números no corpo da tabela 

indicam o número de processos. 

 

TCA (Congelamento e Expedição) 

Parâmentro Ambiental Nota 1 Nota 3 Nota 5 

Consumo de Água 66 0 0 

Consumo de Energia 62 3 1 

Resíduos Sólidos 56 9 1 

Emissões Atmosféricas 66 0 0 

Tabela 10. Resumo da matriz de prioridades TCA 

 

Congelamento e 

Expedição 

Produtos: 320 t/dia 

Energia: 2.728 kwh 

Produtos acabados: 320 

t/dia 

Resíduos orgânicos 

(perdas de produto): 55 

kg/dia 

Resíduos plásticos e 

papéis: 

1.374 etiquetas/dia 

282 caixas e 

tampas/dia 

927 metros de filme 

plástico/dia 

Etiquetas: 13.805 

un/dia 

Caixas e tampas: 

25.302 un/dia 

Filme plástico: 

22.411 m/dia 
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A matriz de prioridades confirma a percepção do setor pelas verificações in loco. Há 10 

processos que possuem nota 3 ou 5 em resíduos sólidos e 4 no consumo de energia. Conforme 

visualizado na matriz de prioridades, os processos que tem nota 3 e 5 para resíduos sólidos são 

os que utilizam os insumos acima citados no texto. O mesmo vale para a energia, que tem suas 

notas 3 e 5 para processos que envolvem o congelamento do produto. Assim, o foco de 

avaliação do setor recai sobre os resíduos sólidos e o consumo de energia. 

O sistema de congelamento em linha contínua com a produção foi implantado em abril de 2017. 

Sendo recente, os processos ainda precisam ser aperfeiçoados. Nesse sentido, já há uma equipe 

da UP realizando estudos sobre o consumo de energia, para sua redução, no túnel de 

congelamento. Assim, apesar do consumo de energia ser foco, o setor não será avaliado nesse 

quesito. O foco de avaliação do setor TCA será, portanto, os resíduos sólidos gerados nos seus 

processos.  
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7 AVALIAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Definidos os focos de cada setor, a próxima etapa é a busca de oportunidades de PmaisL. Como 

descrito na metodologia, a busca foi realizada por verificações in loco em todos equipamentos 

e processos, para o foco determinado anteriormente. A busca pelas oportunidades também é 

dependente da criatividade do autor, assim como do conhecimento e opiniões sobre os 

processos dos operadores e supervisores dos setores. 

Cada oportunidade encontrada será apresentada ao supervisor de setor responsável, para avaliar 

a possibilidade real de implantação. Assim, as oportunidades que se demostrarem de impossível 

ou de muito difícil implantação serão automaticamente descartadas. Ainda, de acordo com a 

figura 2 da revisão bibliográfica, deverão ser priorizadas oportunidades de redução na fonte e 

reciclagem interna. 

7.1 SETOR ESE – CONSUMO DE ÁGUA 

Conforme exposto na tabela 5, o consumo de água da evisceração é o maior entre os setores da 

UP. Tal consumo alcança valores aproximadamente três vezes maiores que o consumo total das 

higienizações.  

As causas do alto consumo de água no setor ESE são o elevado consumo por equipamento e a 

necessidade de segurança higiênico sanitária exigida pelo SIF. O consumo de alguns 

equipamentos é inclusive determinado Portaria nº 210 de 1998 (BRASIL, 1998), melhor 

detalhado no item 3.5.2. Da mesma maneira, o DIPOA pode exigir mínimos de vazão para 

qualquer equipamento de acordo com percepção de necessidade. Portanto, após as 

oportunidades encontradas, espera-se que o consumo continue elevado, porém desperdícios 

devem ser eliminados. Na tabela 11 estão as vazões mínimas obrigatórias previstas na Portaria 

n° 210 de 1998 (BRASIL, 1998). 

Equipamento Regra Consumo mínimo (m³/dia) 

Tanque de escaldagem 
Renovação total da água no 

turno (10 horas) 
54 

Cabine de lavagem de 

frangos 
1,5 L/ave 240 

Pré chiller 1,5 L/ave 240 

Chiller 1 L/ave 160 

Tabela 11. Consumos mínimos previstos na Portaria n° 210 de 1998 (BRASIL, 1998) 
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Nas verificações in loco para a busca de oportunidades, foram medidas as vazões para todos 

equipamentos, sendo úteis para calcular as quantidades que poderiam ser reduzidas e para 

conhecer melhor a operação de cada equipamento. O consumo total medido do setor ESE foi 

1.699,8 m³/dia. Tais vazões foram medidas de maneira mais precisa que o valor apresentado na 

tabela 5, que é apenas uma estimativa, e poderão ser usadas futuramente para melhores 

planejamentos. Abaixo, na figura 8, estão vazões medidas para alguns equipamentos do setor 

ESE, que juntos compõem 80% do consumo de água do setor. 

 

Figura 8. Consumo de água dos principais equipamentos do setor ESE 

 

As verificações de avaliação do setor ESE foram desenvolvidas em três semanas. Durante esse 

período as oportunidades foram apresentadas ao supervisor de setor que, de acordo com as 

disponibilidades, iniciava tratativas para implantar as oportunidades. A implantação das 

oportunidades não é do escopo desse trabalho, porém será mencionado se já houve ou não a 

implantação. 

7.1.1 Oportunidades Encontradas no Setor ESE 

Abaixo serão descritas as dez oportunidades encontradas durante o período de verificações, em 

ordem temporal de criação. 

• Diminuição de desperdícios no Pré chiller, Chiller e Cabine de lavagem; 

Como mostrado na tabela 11, esses equipamentos possuem consumos mínimos requeridos. 

Verificando e comparando com a figura 8, percebe-se que esses equipamentos possuem um 
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excesso de vazão em relação à quantidade mínima de 9 m³/dia na cabine de lavagem, 8 m³/dia 

no pré chiller e 6 m³/dia no chiller. 

A operação e controle desses equipamentos é realizada de modo idêntico, assim as mesmas 

oportunidades foram encontradas. As vazões são acompanhadas por operador responsável, que 

regula a vazão manualmente, verifica em hidrômetros e faz a anotação em planilha de registro 

a cada hora. A planilha de acompanhamento das vazões é enviada posteriormente ao controle 

de qualidade e ao DIPOA. A vazões também são fechadas pelo operador a cada pausa de 

processo, sendo que a cada volta de processo, um novo ajuste manual é necessário. 

Foi verificado que os operadores regulam as vazões conscientemente em excesso para não haver 

consumo menor que o mínimo exigido em lei. Um melhor controle do excesso não é possível 

pois a regulação da vazão é feita manualmente e os hidrômetros digitais não mostram as vazões 

com números decimais. O operador apenas consegue regular a vazão em 12 m³/hora ou 13 

m³/hora, não sendo possível regular para 12,5 m³/hora, por exemplo, que seria o consumo ideal. 

Assim, vazões em excesso sempre são utilizadas. 

A oportunidade de diminuição desses desperdícios, para os equipamentos pré chiller, chiller e 

cabine de lavagem, compreende a utilização de sensor para fechamento automático das vazões 

em pausas de processo e a adequação dos hidrômetros para a unidade em litros. Com a troca da 

unidade de metros cúbicos para litros, será possível um melhor controle da vazão que está sendo 

utilizada. Da mesma maneira, com o posicionamento dos sensores para fechamento automático 

da vazão, não será necessário o ajuste manual em cada pausa de processo, sendo assim, possível 

a procura do ajuste ideal de vazão, sem preocupação em deixar vazões em excesso. 

Espera-se com a implantação dessas oportunidades uma redução de ao menos 17 m³/dia no 

consumo de água, somando os três equipamentos. Uma pequena vazão em excesso ainda será 

necessária para garantir a conformidade do processo. A oportunidade foi apresentada aos 

gestores responsáveis e já há busca para autorização do investimento. 

Na figura 9 estão os hidrômetros digitais que serão adequados para utilização em litros. 
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Figura 9. Hidrômetros digitais do setor ESE 

 

• Colocação de válvulas para fechar vazão no PCC 

O PCC (Ponto Crítico de Controle) é um ponto de controle do processo, onde é realizada 

verificação das carcaças para retirada de contaminações. O PCC não faz parte da inspeção 

federal, porém é obrigatório. O PCC é composto por 12 funcionários, sendo obrigatório um 

ponto de água na calha utilizada continuamente aberto para cada funcionário, onde a cada toque 

em uma ave o funcionário deve lavar as mãos para tocar na próxima. 

Foi verificado que, durante a rotina de trabalho, alterações no formato da linha do PCC e 

também do número de funcionários é possível. Dessa maneira, é comum que fique um ponto 

de água aberto sem funcionário presente para utilizá-lo, pois há apenas uma válvula geral para 

abrir e fechar vazões. 

A oportunidade encontrada foi a colocação de válvulas para fechar a vazão em cada ponto de 

água do PCC. Assim, quando um ponto não está sendo utilizado, deve-se fechar a vazão. 

Também deve-se designar um funcionário responsável para acompanhar essa tarefa. 

Cada ponto de água consome aproximadamente 1 m³/dia de água. No período de verificações 

foi percebido que ao menos um ponto de água por dia pode ser fechado. Assim, uma redução 

de consumo de 1 m³/dia de água é esperada com essa oportunidade.  

A oportunidade foi apresentada ao supervisor do setor e já houve a compra e instalação das 

válvulas. Abaixo está figura 10, da calha com as mangueiras onde as válvulas foram instaladas. 
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Figura 10. Pontos de água do PCC 

 

• Novos lavadores de ganchos das nóreas 

O setor ESE possui duas nóreas principais para pendurar o frango, a primeira localizada na 

recepção e a segunda na entrada da área limpa, após a depenagem. As duas nóreas possuem 

lavadores automáticos que devem estar continuamente ligados. 

A operação desses lavadores foi considerada muito ineficiente durante as verificações, o que 

foi confirmado pelos operadores do processo. Esses lavadores possuem catorze bicos de água, 

com consumo de 37,8 m³/dia de água em cada lavador. É reconhecido que os lavadores não 

lavam satisfatoriamente os ganchos. 

Considerando que não é possível a simples redução do consumo, pois o equipamento já é 

ineficiente, a oportunidade verificada para esses processos foi a confecção de novos lavadores, 

com menos bicos de água e mais eficientes. A oportunidade foi apresentada aos gestores 

responsáveis e já foi implantado um novo lavador, na nórea da recepção. O segundo lavador 

está sendo confeccionado. 

A redução de consumo de água no lavador de ganchos novo da recepção foi de 16,2 m³/dia, 

pois agora estão sendo utilizados oito bicos de água. O projeto do novo lavador para a segunda 

linha de nórea está previsto com dez bicos de água, com uma redução de consumo de água 

esperada de 10,8 m³/dia. Na figura 11 está o novo lavador já posicionado na nórea de recepção. 
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Figura 11. Novo lavador de ganchos da recepção 

 

• Verificação periódica dos pontos de água 

Durante as verificações realizadas, foi encontrada uma avaria no lavador de ganchos da nórea 

da evisceração, o mesmo citado acima. Havia um bico de água, que regula a vazão e distribui a 

água em formato de leque, quebrado. Essa avaria produzia uma concentração de vazão naquele 

ponto, prejudicando a operação do lavador e gerando uma saída de água medida em 23,3 m³/dia. 

A avaria foi imediatamente concertada e explicitou a necessidade de verificação periódica dos 

equipamentos, para evitar outros desvios. Assim, foi gerada a oportunidade de verificação 

periódica dos pontos de água, de modo a garantir a eficiência dos pontos e a prevenção às 

avarias. Foi apontada pelo autor a possibilidade de acrescentar essa tarefa ao operador de 

máquinas responsável do setor, adicionando em sua planilha de verificações o item de 

verificação dos pontos de água. 

A oportunidade foi apresentada ao supervisor responsável do setor. O item de verificação dos 

pontos de água já está adicionado à planilha do operador, que foi instruído corretamente sobre 

o modo de fazer. Essa ação não reduz o consumo de água diretamente, mas está relacionada à 

prevenção, que se demonstrou importante nas verificações in loco. 
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• Substituição da calha DIF por esteira 

Após a separação, pela inspeção federal, de carcaças contaminadas, funcionários retiram as 

partes não contaminadas e colocam as partes em calhas com água como meio de transporte para 

a bomba pneumática e posterior resfriamento das partes. A chamada calha DIF, que transporta 

essas partes, utiliza 107 m³/dia de água. 

Avaliada a possibilidade de simples redução da água utilizada, foi verificado que com menos 

vazão os produtos podem não ser carreados, sendo que produtos parados em temperatura 

ambiente são considerados não conformidade grave pela inspeção federal. Assim, foi 

encontrada a oportunidade de substituição da calha DIF por esteira de transporte até a bomba 

pneumática. 

A utilização de esteira não elimina totalmente o consumo de água desse processo, pois ainda é 

necessária uma quantidade de água para bombeamento das partes, estimada em 27 m³/dia. 

Portanto, a substituição das calhas resultaria numa redução de consumo de 80 m³/dia de água. 

A oportunidade foi apresentada aos gestores responsáveis e um projeto antigo de esteira está 

sendo adequado para apresentação ao DIPOA, para autorização. Na figura 12 está a calha DIF 

atual. 

 

 

Figura 12. Calha DIF atual 
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• Diminuição de desperdícios no tanque de escaldagem 

Do mesmo modo que acontece nos chillers e na cabine de lavagem, os operadores do tanque de 

escaldagem controlam a vazão do equipamento por hidrômetro a cada hora. A única regra para 

o tanque de escaldagem é a renovação continua e total da água no turno de trabalho, que é de 

18 m³. Verificou-se que mesmo com o conhecimento da regra, os operadores não controlavam 

a vazão, deixando-a aberta continuamente. Isso resultava em grandes excessos de água, além 

de 18 m³, com uso de 21 a 23 m³ por renovação. Os operadores alegaram nunca terem sido 

orientados para utilizar menos vazão. 

No tanque de escaldagem a oportunidade encontrada foi a orientação dos operadores para o 

controle da vazão. Tal diminuição do consumo pode ser colocada em prática fechando a vazão 

nas pausas de processo. Também foi verificado que no enchimento dos tanques, após a 

higienização, o operador não acompanhava a operação, deixando extravasar água e consumindo 

mais que o necessário. Assim, também na operação de enchimento é necessária a orientação 

dos operadores. 

Além disso, os operadores da higienização relataram utilização de grande quantidade de água 

para re-lavar o tanque de escaldagem, pois quando o borbulhamento de ar era acionado, grande 

quantidade de resíduos era ressuspensa. A oportunidade encontrada para este caso foi a 

manutenção do borbulhamento ligado, saindo ar, até o esvaziamento completo do tanque de 

escaldagem, assim não permitindo que sujidades entrem nos bicos de ar. 

As três oportunidades propostas, orientação para a renovação, orientação para o enchimento e 

orientação para deixar o borbulho de ar ligado, foram repassadas ao supervisor responsável do 

setor e já colocadas em prática. Como qualquer ação de orientação, há um tempo de maturação 

para que as novas orientações se tornem rotina. A redução de consumo de água com essas 

oportunidades é estimada em 5 m³/dia. 

• Sensores no galpão de espera 

Quando os caminhões com aves vivas chegam na UP, aguardam o momento de retirada das 

aves em galpão de espera. O galpão de espera possui ventiladores e umidificadores para maior 

conforto das aves e evitar mortalidade. 

Foi verificado que os ventiladores possuíam acionamento automático com a entrada de 

caminhões, enquanto os umidificadores ficavam ligados continuamente. Foram encontrados 

inclusive os umidificadores ligados no domingo de manhã, quando não ocorre operação na UP. 
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Assim, a oportunidade encontrada é a automatização dos umidificadores de modo semelhante 

aos ventiladores, sendo somente acionados quando o caminhão entra no galpão de espera. A 

redução de consumo de água esperada é de aproximadamente 4,2 m³/dia. Essa oportunidade foi 

apresentada aos gestores responsáveis e os equipamentos necessários para implantação estão 

em processo de compra. 

• Mangueira com água de reaproveitamento na recepção 

O local destinado à retiradas das aves vivas dos caminhões e também do carregamento de 

gaiolas vazias limpas é composto por equipamentos que fazem essa operação de modo 

semiautomático em área coberta. Tais estruturas também devem ser higienizadas, inclusive o 

asfalto nessa área. 

A higienização do asfalto da área da recepção é realizada atualmente com água potável, porém 

o uso de água com menor qualidade é possível, pois ela não entra em contato com aves ou 

equipamentos do processo. Assim, há a oportunidade de utilização de água de reaproveitamento 

para lavagem do asfalto da recepção. 

Há uma estrutura já montada de reaproveitamento da água do decantador da ETE. Uma porção 

de água é acondicionada em cisterna e bombeada para usos possíveis, como lavagem dos pátios 

e rega de plantas. Há, com certa facilidade de implementação, a possibilidade de posicionar 

uma mangueira ao lado da estrutura de recepção das aves para lavagem do asfalto. 

Com o posicionamento da mangueira há possibilidade de redução de 7,5 m³/dia no consumo de 

água. A mangueira que está atualmente em uso com água potável está ligada à rede do processo 

e não da higienização. A oportunidade foi apresentada aos gestores responsáveis e foi enviado 

projeto com o novo ponto de água de reaproveitamento para autorização do DIPOA. 

Abaixo, na figura 13 observa-se o funcionário da higienização lavando as estruturas da recepção 

com a mangueira atual. A mesma mangueira é utilizada para lavar o asfalto em frente. 
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Figura 13. Lavagem da recepção 

 

• Posicionamento de chave geral para fechamento da vazão de processo 

De acordo com o relato de operadores, e também conforme observado nas verificações, uma 

das causas do alto consumo de água no setor ESE é a utilização da água de processo dos 

equipamentos para a higienização. É comum os operadores da higienização abrirem as vazões 

dos equipamentos para auxiliar na limpeza. Tal prática é incorreta, porém de difícil controle. 

A oportunidade verificada para essa causa foi o posicionamento de uma chave geral para fechar 

a vazão de processo, facilitando o controle para que os operadores da higienização não utilizem 

a água de processo, sendo assim uma prevenção. Essa oportunidade foi confirmada pela equipe 

de manutenção da UP como de implementação relativamente fácil. 

Não foi possível determinar a quantidade de água de processo utilizada no momento da 

higienização, pois a sua utilização é um desvio de comportamento. A oportunidade foi 

apresentada aos gestores responsáveis e a sua implantação já foi realizada. Inclusive foi 

adicionado o fechamento da vazão de ar na mesma chave. Abaixo, na figura 14 está a chave 

geral posicionada. 
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Figura 14. Chave geral de vazão de água de processo 

 

• Utilização de água sob pressão na lavagem de caminhões 

Após a retirada das aves vivas dos caminhões, os caminhões são higienizados com água potável 

em local próprio, sanitizados, e posteriormente posicionados para carregamento das caixas 

vazias limpas. Esse procedimento deve ser realizado em apenas 15 minutos, sendo assim 

necessária grande quantidade de água para atender esse limite. 

A mangueira que era utilizada para a lavagem dos caminhões possuía a vazão de 

aproximadamente 2 L/s, resultando em um consumo total de 65 m³/dia para lavagem de 48 

caminhões. Para conseguir a redução do consumo de água, a lavagem em tempo de 15 minutos 

e a higienização adequada dos caminhões, foi verificada a oportunidade de utilização de água 

sob pressão. 

A utilização de água sob pressão reduz o consumo e mantém os requerimentos de tempo e 

qualidade do processo. A oportunidade foi apresentada aos gestores responsáveis e já foi 

implementada. 

A utilização de equipamento pressurizador resultou em 36,8 m³/dia de redução no consumo de 

água. Atualmente estão sendo utilizados 28,2 m³/dia para lavagem de 48 caminhões, no mesmo 

tempo e com melhor qualidade. 
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7.2 SETOR SALA DE CORTES – RESÍDUOS SÓLIDOS 

As primeiras verificações para os resíduos sólidos realizadas no setor Sala de Cortes tiveram 

como alvo o sistema de segregação e acondicionamento dos resíduos. Na linha de produção há 

a divisão de lixeiras entre papéis, plásticos e não recicláveis, posicionadas em pontos 

específicos de utilização. Outros resíduos como vidros e metais não podem entrar na Sala de 

Cortes, portanto não havendo geração destes. As lixeiras e sacos utilizados possuem cores 

diferentes e são bem identificados, e foi verificado que a segregação é realizada de maneira 

correta pelos funcionários. 

Como demostrado no capítulo 5, todos resíduos são destinados de maneira correta, e apenas 

0,18% em peso dos resíduos são enviados à aterro sanitário. Os principais fluxos de resíduos 

do setor, demostrados no item 6.2.2, são as embalagens e capas, aventais e luvas descartáveis. 

Parte dos resíduos orgânicos se tornam subprodutos, porém mesmo assim devem ser alvo de 

redução pois aumentam a carga orgânica da ETE, e os resíduos orgânicos que são carreados 

para os ralos são enviados diretamente para a ETE. Os fluxos e quantidades demonstradas na 

figura 6 foram confirmados nas verificações mais detalhadas, com exceção para as embalagens, 

que apresentaram perdas de 1.221 unidades por dia, ao contrário do valor de 2.130 unidades 

por dia coletado no período de pré-avaliação. 

Os aventais e luvas descartáveis são materiais obrigatórios, que devem estar sempre à 

disposição dos funcionários e serem trocados diariamente. Assim não são passíveis de redução 

e não podem ser reciclados, pois são considerados, por segurança, materiais contaminados. 

Ações devem ser propostas, então, para as capas descartáveis e as embalagens, além dos 

resíduos orgânicos. 

As verificações direcionadas para resíduos sólidos foram realizadas em duas semanas, e 

contaram com o apoio de operadores da produção e supervisores. É importante ressaltar que a 

regulagem de equipamentos para o corte da carne, que pode gerar resíduos, não foi avaliada 

pois cada equipamento possui um operador responsável, que está presente continuamente, e que 

faz alterações conforme mudanças nos padrões do processo. A avaliação das regulagens dos 

equipamentos também demandaria muito tempo devido à grande quantidade de equipamentos. 

Porém, desde já se ressalta que a boa manutenção dos equipamentos é um dos fatores mais 

relevantes para a não geração de resíduos orgânicos, pois há menos perdas de produtos, como 

por exemplo, carne aderida aos ossos. 
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7.2.1 Oportunidades Encontradas no Setor Sala de Cortes 

Abaixo serão descritas as quatro oportunidades encontradas durante o período de verificações, 

em ordem temporal de criação.  

• Posicionamento da carimbação de embalagens na sala de cortes 

De acordo com o planejamento de produção, as embalagens são carimbadas em sala específica 

no setor TCA para o período de trabalho em andamento. O dia é dividido em quatro períodos 

de trabalho – A, B, C e D – sendo que as embalagens são carimbadas com o período de produção 

válido. A utilização de embalagens com carimbação errada é considerada não conformidade 

grave. 

Se ao final do período de produção sobrarem embalagens carimbadas, elas devem ser 

descartadas. Foram descartadas em média 1.221 embalagens por dia durante o período de 

verificações, ou aproximadamente 305 embalagens por período. 

As principais causas de descarte de embalagens são a carimbação errada, por erro humano, e a 

requisição de embalagens em número maior que o necessário. Porém, sobras de embalagens 

sempre devem ocorrer, pois não pode haver falta no final do período de produção.  

Para minimizar o pedido de embalagens em número maior que o necessário, é preciso melhorar 

a comunicação entre a produção e a sala de carimbação. Atualmente, os operadores 

responsáveis por requisitar e buscar as embalagens não possuem a informação correta sobre a 

previsão de produção, e além disso precisam se locomover até outro setor, demorando 

aproximadamente dez minutos, para conseguir as embalagens. Assim, a requisição em excesso 

é prática comum. 

Há um projeto em andamento de criação de salas de administração para os supervisores da Sala 

de Cortes, posicionadas dentro do setor. Foi verificada a oportunidade de prever o deslocamento 

da sala de carimbação do setor TCA para a Sala de Cortes através desse novo projeto. Essa 

oportunidade foi considerada pelos operadores como sendo a melhor maneira de aprimorar a 

comunicação entre a produção e a sala de carimbação. Com a facilitação da comunicação, as 

requisições e as carimbações podem ser feitas de maneira mais ágil, possibilitando maior 

controle do excesso de embalagens.  

Paralelamente a essa oportunidade, deve ser realizada conscientização dos operadores para o 

cuidado com os excessos. Deve-se também estipular um limite para as requisições de 
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embalagens, o funcionário responsável por entregar as embalagens deve fornecer até um 

número máximo. 

Essa oportunidade está em fase de projeto. Abaixo, a figura 15 mostra o espaço que será 

destinado ao projeto das salas novas dos supervisores e possivelmente da nova carimbação. 

 

Figura 15. Espaço para implementação do projeto de novas salas 

 

• Mapeamento de perdas e produtos no piso 

Produtos que caem no piso ou que simplesmente não são aproveitados, podem ser enviados 

para subprodutos ou, se forem varridos para os ralos, serem enviados diretamente à ETE, de 

qualquer maneira aumentando a carga orgânica da ETE. Considerando também que qualquer 

impacto ambiental da linha de produção pode ser normalizado para “impacto/quantidade 

produzida”, o não aproveitamento de produtos resulta em um aumento do indicador fictício 

mencionado acima. 

Durante as verificações realizadas no setor, foi paralelamente realizado um mapeamento de 

perdas e produtos no piso, aqui agrupados em apenas um item. Tal mapeamento pode inclusive 

ser realizado periodicamente pela equipe de produção. 

Foram encontrados onze pontos do processo com necessidade de adequação das estruturas ou 

do equipamento: nove pontos relacionados a produtos que caem no piso e dois pontos 

relacionados ao melhor aproveitamento de produtos. As adequações de estrutura para não 



 

63 
 

permitir que produtos caiam no piso são proteções e suportes que podem ser fabricados na 

própria UP com metal reutilizado de outras estruturas. Os dois pontos de melhor aproveitamento 

envolvem o recolhimento de refiles de produtos, para sua utilização em moídos para matéria 

prima de industrializados, fabricados em outra UP. Estima-se, através das verificações in loco, 

que as alterações propostas resultem em diminuição de quatrocentos quilos de resíduos sólidos, 

e consequentemente melhor aproveitamento dessa quantidade de carne. 

Essas oportunidades foram repassadas ao supervisor de setor responsável e serão primeiramente 

avaliadas e depois implementadas conforme aceitação e disponibilidade do setor de 

manutenção. Abaixo, na figura 16, está a situação atual de uma oportunidade de melhor 

aproveitamento dos produtos, onde o refile do back half atualmente cai em esteira através de 

uma calha de metal, sendo enviado para subproduto. Foi proposta a retirada da calha de metal 

e posicionamento de uma bacia para recolhimento dos produtos, como a posicionada ao lado. 

No total, vinte posições serão substituídas para bacias. 

 

Figura 16. Calha de metal do refile do back half 

 

• Confecção de manual de operação dos equipamentos 

Como mencionado anteriormente, o bom funcionamento dos equipamentos é essencial para a 

diminuição dos resíduos orgânicos gerados na sala de cortes. Qualquer parte de produto que 
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não for aproveitada aumenta a carga orgânica da ETE e gera mais resíduos destinados para 

subproduto. 

Todos os equipamentos possuem operador responsável durante o processo. Porém, mesmo com 

a especialização de um operador para cada tipo de equipamento, há um rodízio de funções e 

vários operadores podem ser responsáveis pelo mesmo equipamento em diferentes momentos. 

Foi verificado que cada operador regula o equipamento de acordo com o seu conhecimento do 

processo e do equipamento, havendo divergência no modo de regular os equipamentos para 

cada operador. 

A oportunidade verificada para essa causa de geração de resíduos é a confecção de um manual 

de operação para cada tipo de equipamento, onde estariam presentes padrões de regulagem e 

informações úteis sobre os possíveis ajustes e efeitos de cada intervenção. Foi também 

verificado que tal manual já existe para um equipamento da Sala de Cortes, sendo de grande 

utilidade na rotina de trabalho. O manual já existente foi inclusive fornecido para outras UPs. 

A oportunidade foi repassada aos gestores responsáveis que demostraram interesse em 

implementar. Porém, ainda não foram iniciados os trabalhos. 

• Utilização de capas não descartáveis 

Os funcionários realizam a higienização das estruturas e equipamentos com mangueiras. Há a 

necessidade de utilização de capa impermeável para proteção. Atualmente as capas utilizadas 

são majoritariamente descartáveis, sendo utilizadas em média 400 unidades por dia, de acordo 

com as verificações. 

Foi verificado que, com poucas exceções, são os mesmos funcionários que realizam as 

higienizações. Portanto, há a oportunidade de utilização de capa não descartável, que o 

funcionário pode guardar em seu armário exclusivo para as botas e roupas utilizadas na 

higienização. Já há na UP algumas unidades de capas não descartáveis, utilizadas por 

funcionários específicos. Segundo os funcionários, as capas não descartáveis apresentam longa 

durabilidade e protegem mais. 

A oportunidade foi repassada aos gestores responsáveis e a compra está sendo avaliada. Na 

figura 17 há um funcionário utilizando uma capa não descartável para a higienização. 
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Figura 17. Capa não descartável utilizada na higienização 

 

7.3 SETOR TCA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

No capítulo 6, onde foi realizado o diagnóstico e pré-avaliação, constatou-se a elevada 

utilização de insumos e algumas perdas na utilização desses, e assim definiu-se os resíduos 

sólidos como foco de avaliação. Primeiramente, assim como na Sala de Cortes, foi avaliada a 

segregação dos resíduos, sendo verificado que a segregação é realizada de maneira correta. 

A quantidade de insumos utilizada e as perdas são controladas pelo setor através da lista técnica 

do produto, onde há informações sobre os insumos utilizados e suas quantidades ideais. Há um 

funcionário responsável pela contagem dos insumos em estoque, e através do cruzamento de 

dados com a produção e a lista técnica, as perdas são geradas e informadas automaticamente 

pelo software utilizado. Portanto, a partir das informações coletadas automaticamente, é 

possível procurar as causas das perdas. E também, foram procurados desvios na lista técnica, 

ou seja, uso de quantidades maiores que o ideal para os principais insumos. 

Foram analisados os dados de perdas para o período de um mês, e constatado que as 

informações obtidas na pré-avaliação se confirmam. Outras perdas além das etiquetas, caixas e 

tampas e filme plástico são pequenas. Verificou-se que a maior parte das perdas de insumos do 

setor TCA é devido a erros humanos, como carimbação incorreta ou má utilização dos insumos. 
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Desde já se destaca a importância da orientação aos funcionários para a atenção e realização 

correta das atividades.  

7.3.1 Oportunidades Encontradas no Setor TCA 

As cinco oportunidades de PmaisL encontradas para resíduos sólidos no setor TCA estão 

elencadas abaixo, em ordem temporal de criação. As verificações para a busca de oportunidades 

de PmaisL foram realizadas em duas semanas. 

• Ajuste no fluxo de caixas da linha, para a carimbação 

As causas de perdas de caixas de papelão estão relacionadas ao amassamento ocasionado 

durante o processamento. Caixas muito amassadas devem ser trocadas. O amassamento de 

caixas, muitas vezes, resulta também no amassamento de produtos, e quando o produto é 

congelado amassado, deve ser descartado, gerando resíduos orgânicos.  

Os amassamentos de caixas e produtos têm duas origens: paradas de linha que ocasionam o 

agrupamento e colisão de caixas, e as esteiras e braços que empurram as caixas dentro do túnel 

de congelamento. A causa passível de ação é somente as paradas de linha, pois mudanças dentro 

do túnel de congelamento exigiriam estudos muito mais aprofundados, e com grandes riscos. 

Durante as verificações, foram contabilizadas as paradas, resultando em média 28 pequenas 

paradas por turno. Todas paradas verificadas tiveram origem na carimbação das caixas, onde 

há um funcionário posicionado na linha que carimba as caixas que saem do túnel de 

congelamento, o funcionário precisa de determinado tempo e espaçamento entre as caixas para 

efetuar a carimbação. Quando há excesso de caixas, o funcionário precisa parar a linha para 

conseguir carimbar. É importante ressaltar que mesmo que a causa da parada seja nas esteiras 

posicionadas após o túnel de congelamento, pode também haver paradas nas esteiras de entrada 

do túnel de congelamento, pois o processo é contínuo. 

Foi encontrada uma oportunidade simples e eficiente para a situação descrita acima. Os 

funcionários posicionados antes da carimbação, que colocam as tampas nas caixas, também 

ficam responsáveis por ajustar o ritmo das caixas da linha. Foi ajustado o posicionamento dos 

funcionários e, quando há excesso de caixas, devem retirar algumas caixas e coloca-las 

novamente no início da esteira. Tal oportunidade já foi implantada e eliminou as pequenas 

paradas nas esteiras. 
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• Cálculo da produção máxima em bacias 

Parte da produção não é congelada em caixas de papelão, mas sim em bacias, pois tem 

acondicionamento posterior diferenciado. O problema de amassamento de caixas não existe 

com as bacias, porém, quando há paradas de linha e agrupamento e colisão das bacias, elas são 

facilmente jogadas para fora das esteiras, gerando resíduos orgânicos. 

Tal problema agora acontece nas esteiras de entrada do túnel. Quando há produção elevada de 

produtos em bacia, a operação do túnel de congelamento não consegue absorver a produção, 

ocasionando paradas nas esteiras de abastecimento. 

Suportes e limitadores de movimentos para as bacias foram experimentados em outras ocasiões, 

e de acordo com os operadores e supervisores, apenas propagam o problema, ocasionando mais 

paradas de linha e mais produtos descartados. A oportunidade encontrada para essa situação foi 

a definição de um limite máximo para a produção em bacias na Sala de Cortes. Com a definição 

desse limite, o planejamento de produção e os supervisores da Sala de Cortes podem ajustar a 

produção. 

Foram verificadas as capacidades das esteiras do túnel de congelamento, cruzando dados com 

a produção. Definiu-se o limite de produção de 1.641 bacias por hora, para a capacidade do 

túnel de congelamento. Posteriormente, foi experimentada a produção com 1.500 bacias por 

hora e não houve paradas nas esteiras. 

• Desvio de lista técnica do filme plástico 

A lista técnica de um produto prevê a quantidade que deve ser utilizada de cada produto na 

linha de produção. A lista técnica do filme plástico mostra valores em metros e massa, sendo 

que para cada pallet formado deve haver o uso de 500 gramas de filme plástico para envolve-

lo. 

Foi realizada medição para diversos produtos, e constatou-se um grande desvio na utilização 

do filme plástico em pallets que são envolvidos manualmente. Eram utilizados em média 1.100 

gramas de filme. Assim, este desvio de lista técnica na verdade não se torna resíduos sólidos, o 

filme plástico apenas está sendo utilizado em quantidades muito maiores que a ideal. A redução 

do seu consumo, portanto, é necessária. 

Alguns pallets são envolvidos por filme plástico manualmente pois são formados por pacotes 

soltos, sem caixa de papelão. O transporte desses pallets até a máquina automática de filme 
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plástico envolveria risco muito alto de desabamento dos mesmos. Assim, verificada a causa das 

altas perdas de filme plástico, há a oportunidade de redução do uso através de conscientização 

dos funcionários que realizam a tarefa.  

A oportunidade for repassada ao supervisor responsável e é importante o acompanhamento da 

realização dessa tarefa. Abaixo a figura 18 mostra o pallet sendo formado com colocação 

manual de filme plástico. 

 

 

Figura 18. Colocação manual de filme plástico nos pallets 

 

• Devolução de etiquetas 

As etiquetas são posicionadas nas tampas das caixas antes de serem palletizadas, e possuem 

carimbo com período de produção, assim como nas embalagens. De acordo com a necessidade, 

mais etiquetas são requisitadas para serem impressas. Durante as verificações, foi comum a 

requisição de etiquetas em grande excesso, e que após o uso de determinada quantidade, as 

restantes eram descartadas no final do período de trabalho, gerando assim resíduos sólidos. 

Verificou-se que há a oportunidade de devolução das etiquetas para serem reutilizadas. As 

etiquetas que sobrarem podem ser levadas à atual sala de carimbação, onde ficam os insumos, 

para a troca de carimbo para o novo período.  
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Além da oportunidade de devolução, há a necessidade de limitação da requisição de etiquetas. 

O funcionário que realiza as entregas de etiquetas deve ser orientado para apenas fornecer até 

um número máximo. As oportunidades foram repassadas ao supervisor responsável, porém 

ainda não estão em prática. 

• Organização dos insumos 

O setor TCA utiliza grande quantidade de insumos. Como há sempre a necessidade de realizar 

as atividades em menos tempo e o setor não possui espaço físico ideal, é comum que os insumos 

estejam mal acondicionados, posicionados de maneira mais fácil para a utilização e não de 

maneira a melhor conservá-los. 

A má organização dos insumos no setor pode ocasionar a sua inutilização por diversos fatores: 

umedecimento, batidas, sujidades, rasgos e outros. Durante as verificações foram encontrados 

diversos pontos onde podem acontecer “acidentes” levando à inutilização de insumos. As 

figuras 19 e 20 abaixo mostram exemplos. 

 

Figura 19. Folhas plásticas e de papelão mal acondicionadas 
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Figura 20. Filme plástico amassado 

 

Nas figuras acima, o mal acondicionamento pode causar a perda de insumos. Portanto, há a 

oportunidade de organização do setor para que perdas por mal acondicionamento não ocorram. 

A oportunidade de PmaisL foi apresentada aos responsáveis, e ações para a melhor organização 

dos insumos serão tomadas. Nas figuras 21 e 22 abaixo, são mostrados exemplos de bom 

acondicionamento no próprio setor TCA. 

 

Figura 21. Armário para colocação de filmes plásticos e outros 



 

71 
 

 

Figura 22. Caixas e filmes acondicionados em pallets 
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8 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A busca por oportunidades de PmaisL atingiu os objetivos propostos para o trabalho. Foram 

propostas ações de melhoria objetivando o aumento de eficiência em relação às questões 

ambientais, aplicáveis à linha de produção de toda UP, em consonância com as legislações 

aplicáveis. As verificações in loco foram realizadas em todos equipamentos e processos da linha 

de produção, com o apoio de operadores e gestores responsáveis. As oportunidades criadas 

também foram apresentadas aos gestores e muitas já estão em processo de implementação ou 

já implantadas. 

Como pode ser verificado na figura 2, que classifica os níveis de aplicação da PmaisL, para o 

setor ESE foram criadas dez oportunidades classificadas como redução na fonte, sendo cinco 

oportunidades de housekeeping e cinco oportunidades envolvendo mudanças tecnológicas. Para 

o setor Sala de Cortes foram criadas quatro oportunidades de redução na fonte, com uma 

oportunidade que também envolve reciclagem interna, sendo duas de housekeeping, uma 

substituição de insumo e uma mudança tecnológica. Para o setor TCA foram propostas cinco 

oportunidades de redução na fonte, sendo todas como melhoria de housekeeping. 

Portanto, foram criadas dezenove oportunidades de redução na fonte, com doze oportunidades 

envolvendo ações de housekeeping, indicando que o objetivo de propor ações de baixo custo e 

de fácil implementação foi atingido. No mesmo sentido, o objetivo de difundir a importância 

da PmaisL foi atingido, de maneira a envolver os gestores responsáveis nas atividades do 

presente trabalho. 

Com a implementação de todas as oportunidades encontradas, estima-se uma redução de 

consumo de água de aproximadamente duzentos metros cúbicos de água por dia. Há 

oportunidades para eliminar o descarte de quatrocentas capas de plástico descartáveis por dia e 

para a diminuição de quatrocentos quilos de resíduos orgânicos por dia. A redução de resíduos 

sólidos também foi alcançada por oportunidades  de melhoria no uso de insumos, sobretudo por 

ações de housekeeping, porém uma estimativa quantitativa de redução é difícil pois os processos 

ainda dependem significativamente do comportamento dos funcionários. Além disso, houve 

diminuição expressiva das paradas de linha no setor TCA. 

Para a realização do trabalho, a definição dos objetivos, delimitações e limitações, de maneira 

clara, foi importante, possibilitando melhor organização e lucidez para as atividades 

desenvolvidas. Da mesma maneira, a metodologia utilizada demonstrou ser pertinente à 
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natureza do trabalho proposto, sendo flexível para se ajustar às particularidades da UP e seus 

diferentes setores estudados, e clara e concreta suficiente para não haver desperdícios de 

esforços. 

Mesmo com as definições claras de objetivos e metodologia e com a participação dos gestores, 

foram enfrentadas diversas dificuldades para a realização do trabalho. Verificando a tabela 2, 

que expõe barreiras que podem ser encontradas para a aplicação da PmaisL, é possível destacar 

três barreiras encontradas: resistência à mudança, estrutura organizacional inadequada e sistema 

de informação incompleto e a complexidade da PmaisL. 

A resistência a mudança foi principalmente vivenciada quando houve proposta de alteração na 

rotina de trabalho dos funcionários da linha de produção ou gestores, especialmente quando 

houve aumento da demanda de trabalho ou de responsabilidade. Pode-se citar como exemplo a 

oportunidade de ajuste no fluxo de caixas para a carimbação, no setor TCA, onde o modo de 

realizar o trabalho foi alterado para a eliminação das paradas da esteira. 

A estrutura organizacional inadequada e o sistema de informação incompleto foi uma barreira 

encontrada no decorrer de todo o trabalho, onde houve dificuldade de acesso à informações 

importantes para o desenvolvimento das atividades. Por exemplo, não haviam dados prévios 

confiáveis para o consumo de água do setor ESE ou de equipamentos. Igualmente, não há 

controle sobre as causas de perdas de insumos e geração de resíduos. De fato, quando os 

gestores foram requisitados para o fornecimento de dados, houve a constatação de 

desconhecimento da informação ou dificuldade para encontrá-la.  

Sugere-se, dessa maneira, a instalação de hidrômetros para setorização do consumo de água e 

estudos de controle de vazão para equipamentos e processos pertinentes, inclusive a quantidade 

de água de reaproveitamento utilizada. Para os insumos e resíduos sólidos, sugere-se a busca 

das causas das perdas apontadas pela comparação com a lista técnica dos produtos (melhor 

explicitado do item 7.3), pelos gestores. 

A própria complexidade da PmaisL também foi uma barreira encontrada. Avaliações mais 

extensas e profundas são importantes para a identificação de oportunidades, sendo que o tempo 

e o acesso limitado às informações necessárias foram fatores limitantes. Isso se refletiu nas 

oportunidades encontradas, onde houve por exemplo apenas uma oportunidade envolvendo 

substituição de insumos, pois para a substituição de insumos seria necessário o conhecimento 
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mais específico de informações relacionadas às demandas de clientes, opções no mercado e 

cláusulas de contrato com fornecedores e clientes, envolvendo questões corporativas. 

Considerando todo o exposto acima, durante o período de trabalho notou-se que a questão do 

consumo de água ainda carece de mais atenção por parte dos gestores da UP, pois ainda há 

grandes desperdícios no processo produtivo, mesmo considerando a necessidade de segurança 

sanitária. Em contrapartida, a questão dos resíduos sólidos se destaca positivamente, visto que 

apenas 0,18% dos resíduos são enviados para aterro sanitário e a outra parte já está inserida em 

ações de reciclagem interna ou externa. De fato, essa realidade se refletiu nos resultados do 

trabalho, onde houve maiores dificuldades para a criação de oportunidades de melhorias com 

foco em resíduos sólidos no setor Sala de Cortes e TCA do que para a criação de oportunidades 

de redução no consumo de água no setor ESE. É importante lembrar também que a questão do 

consumo de água já é reconhecidamente o principal impacto ambiental de frigoríficos. 

Com o conhecimento adquirido no presente estudo, sugere-se para os futuros trabalhos com a 

temática de PmaisL, a aplicação de metodologia semelhante para outros setores de um 

frigorífico, bem como a aplicação da metodologia utilizada nesse trabalho para empresas com 

outras atividades produtivas. Há também a sugestão de inclusão de etapa de implementação das 

oportunidades encontradas, para avaliar na prática a efetividade das ações propostas e a 

receptividade da PmaisL pelos funcionários e gestores. 

Ainda, considerando os impactos ambientais no ciclo de vida de produtos e serviços, os 

frigoríficos de aves são apenas uma pequena parte da grande cadeia da carne de frango, que 

inclui etapas de produção da ração, transportes, produção de animais em incubatório, criação 

das aves em aviários e outras. Sugere-se a aplicação de metodologias para buscar oportunidades 

de PmaisL em todas as etapas do ciclo de vida da carne do frango, assim reduzindo efetivamente 

os grandes impactos ambientais dessa cadeia de produtiva. 
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