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Resumo: A acentuada urbanização das cidades tem acarretado no desenvolvimento do setor 

industrial, que por sua vez repercute na escassez de matéria-prima, uso indiscriminado de recursos 

naturais e crescimento da geração de resíduos, sendo empregados para tratamento destes, técnicas de 

fim de tubo. Tais técnicas não inibem a geração do resíduo, portanto, as atividades industriais ainda 

exibem alta geração de resíduos e elevados custos para o seu funcionamento. A aplicação de técnicas 

de otimização do processo produtivo como a PmaisL, tem se tornado uma opção pertinente. A PmaisL 

consiste na análise do sistema produtivo e proposição de técnicas que minimizem o consumo dos 

recursos naturais, a geração de resíduos e consecutivamente reduz os riscos e impactos ambientais. 

No que se refere as atividades desenvolvidas pela a indústria de carne e derivados os principais 

aspectos e impactos ambientais estão ligados a um alto consumo de água, à geração de efluentes 

líquidos com alta carga orgânica poluidora, e a um alto consumo de energia. A implantação do 

método proposto traz como benefícios: redução dos riscos à saúde, melhoria na imagem pública, 

diminuição dos custos na produção, tratamento fim-de-tubo e disposição final, além da melhoria na 

eficiência dos processos e na qualidade do produto. Espera-se que o estudo auxilie na escolha do 

método de manejo, minimizando os possíveis impactos ambientais causados pelas atividades 

desenvolvidas pelo empreendimento, bem como a melhora na percepção ambiental dos 

colaboradores, identificando por intermédio de observações e análises as oportunidades para a 

implementação do programa de PmaisL. 
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STUDY OF THE FEASIBILITY OF IMPLEMENTATION OF THE 

CLEANER PRODUCTION PROGRAM IN REFRIGERATED BEEF 

INDUSTRY 
 

Abstract: The strong urbanization of cities has led to the development of the industrial sector, which 

in turn has repercussions on the scarcity of raw materials, the indiscriminate use of natural resources 

and the growth of waste generation. Such techniques do not inhibit the generation of waste, therefore, 

industrial activities still exhibit high generation of waste and high costs for its operation. The 

application of techniques of optimization of the productive process like cleaner production, has 

become a pertinent option. Cleaner production consists of analyzing the production system and 

proposing techniques that minimize the consumption of natural resources, the generation of waste 

and, therefore, reduce environmental risks and impacts. With regard to the activities developed by the 

meat and derivatives industry, the main environmental aspects and impacts are linked to high water 

consumption, the generation of liquid effluents with high polluting organic load, and high energy 

consumption. The implementation of the proposed method has the following benefits: reduction of 

health risks, improvement of public image, reduction of production costs, end-of-pipe treatment and 

final disposal, as well as improvement in process efficiency and product quality. It is hoped that the 

study will help in choosing the management method, minimizing the possible environmental impacts 

caused by the activities developed by the enterprise, as well as improving the environmental 

perception of the employees, identifying through observations and analysis the opportunities for the 

implementation of the program of cleaner production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Muito tem sido debatido acerca da acentuada urbanização das cidades no Brasil. Este 

crescimento acarreta no desenvolvimento do setor industrial, que por sua vez repercute na escassez de 

matéria-prima, uso indiscriminado de recursos naturais e crescimento da geração de resíduos. 

Os resíduos (emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos sólidos) têm sido 

tratados, pelas organizações industriais, como parte final do processo, sendo empregados para 

tratamento destes, técnicas que apenas propiciem a sua disposição no meio ambiente. Tais técnicas de 

tratamento e controle de resíduos são caracterizadas pela redução da carga poluidora antes do seu 

descarte, sendo elas chamadas de técnicas de fim de tubo (end of pipe). Segundo o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial- SENAI (2003) as técnicas de fim de tubo são caracterizadas pelo 

aumento de despesas para as organizações, devido a necessidade de um processo de tratamento 

externo ao processo produtivo do empreendimento, e pela possibilidade de formação de subprodutos 

indesejáveis, como por exemplo, a produção de lodo de esgoto (através do tratamento de águas 

residuais) e produção de gesso na tubulação de gás. 

Observa-se, deste modo, que as técnicas de tratamentos dos resíduos end of pipe não 

inibem a sua geração, de forma que as atividades industriais ainda exibem alta geração de resíduos e 

potenciais riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, além dos elevados custos para o seu 

funcionamento. 

Portanto, é necessário que os empreendimentos desenvolvam estratégias que possam 

minimizar e/ou eliminar os impactos ambientais causados pelo processo produtivo. Algumas 

alternativas pertinentes são a adoção de mecanismos que evitem produção dos resíduos, através de 

novas tecnologias que reduzam o consumo de matérias-primas ou aplicações de técnicas de otimização 

do processo produtivo, como por exemplo, a utilização do programa de  Produção mais Limpa. 

A Produção mais Limpa (PmaisL) consiste em um programa que promove a análise do 

sistema produtivo e propõe técnicas que assegurem menor consumo dos recursos naturais, minimizem 

a geração de resíduos e consecutivamente reduzam os riscos e impactos ambientais. Segundo 

Kiperstok (2002), a Produção mais Limpa também objetiva uma mudança no entendimento dos 

profissionais, no que se refere ao meio ambiente, fazendo com que estes assumam uma postura 

proativa compatível à gestão ambiental, ao desenvolvimento sustentável e a melhoria na qualidade de 

vida. 

A implementação do programa de Produção mais Limpa em um determinado 

empreendimento caracteriza-se pela avaliação técnica, econômica e ambiental de um processo 

produtivo por meio de sua análise minuciosa e subsequente identificação de oportunidades, que 

possibilitem melhorar a eficiência dos processos produtivos da empresa (SENAI, 2003). 

Entre as atividades industriais em pode ser aplicado o programa de Produção mais Limpa, 

destaca-se a indústria frigorífica, pois estas possuem impactos ambientais relacionados ao alto 

consumo de água, a geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos com alta carga poluidora e 

emissões gasosas oriundos de diversas etapas do processo produtivo (SCHENINI e ROSA, 2006). Tais 

impactos causados por esse tipo de atividade justifica a aplicação de ações de prevenção da poluição e  

 



 

 

 

adoção de uso de tecnologias limpas, baseadas no programa de produção mais limpa, como a redução 

de resíduos, produção sem poluição, eficiência energética, melhorias na saúde e segurança no trabalho, 

fabricação de produtos ambientalmente adequadas, além dos benefícios econômicos. 

Portanto, o presente trabalho pretende analisar a viabilidade de implementação do 

Programa de Produção mais Limpa em indústria frigorífica de carne como ferramenta de melhoria 

contínua através da análise  dos processos produtivos de uma indústria frigorífera de carne bovina, 

pretende-se ainda diagnosticar de forma qualitativa os aspectos ambientais do processo produtivo e 

verificar a possibilidade  de adaptação dos processos existentes para processos mais eficientes, através 

do programa de Produção mais Limpa. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão é classificada por Motta-Roth (2010) como estudo de caso, uma 

vez que possibilita o estudo intensivo a partir de uma análise abrangente. Sendo de natureza 

qualitativa, uma vez que existe diversas formas de abordar a problemática de melhoria dos processos 

produtivos em frigoríficos. 

A metodologia do estudo em questão será baseada no diagnóstico do empreendimento 

através da análise das etapas do processo produtivo, quantificação das matérias-primas consumidas e 

dos resíduos gerados em cada uma das etapas deste processo, além da investigação da percepção 

ambiental dos gestores e colaboradores responsáveis por cada setor, para posterior proposição das 

medidas de Produção mais Limpa mais adequadas ao empreendimento. A abordagem metodológica 

será baseada principalmente em: 

• SENAI (2003) - no qual são explicitados os níveis de aplicação do programa, além das etapas 

necessárias para a implementação da P+L; 

• PACHECO (2006) – no qual são especificados os aspectos ambientais mais significativos na 

indústria frigorífica bovina, que consistem: no alto consumo de água, volume e carga orgânica 

dos efluentes líquidos bem como a emissão de odores e geração de resíduos sólidos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Frigoríficos são instalações adequadas para manipulação, preparo e conservação de carnes 

e derivados. O projeto de instalação de indústrias frigoríficas deve seguir normas recomendadas pelo 

Sistema Federal de Fiscalização (SIF) (SENAI, 2003). Segundo Santos (2015) apesar de possuir uma 

legislação bastante rigorosa no que tange às várias exigências sanitárias, algumas lacunas ainda 

precisam ser preenchidas no que se refere a área ambiental como por exemplo estratégias para 

mitigação de impactos ambientais. 

 

Os principais impactos ambientais das atividades desenvolvidas pela indústria frigorífica 

de carnes e derivados estão relacionados com o alto consumo de água e energia, emissão de odores e 

geração de efluentes com grande potencial poluidor, que acabam por alterar as características da água 

e podem produzir grandes impactos ecológicos (WESCHENFELDER, 2014).  



 

 

 

A poluição industrial é considerada uma forma de desperdício, e um indício da 

ineficiência dos processos produtivos utilizados, representando as perdas de matérias-primas e 

insumos. Uma forma de minimizar o desperdício e fortalecer economicamente os setores industriais 

através da prevenção da poluição, é a implementação do programa de Produção mais Limpa. 

 

3.1. Análise dos processos produtivos de uma indústria frigorífera de carne bovina 

 

Os processos produtivos no setor cárneo ocorrem em matadouros e frigoríficos, que são 

estabelecimentos dotados de instalações e equipamentos adequados para o abate, manipulação, preparo 

e conservação das espécies de açougue sob várias formas (SENAI, 2003). Os processos envolvem três 

etapas principais: 

• Abate: o abate dos animais é comumente feito em Abatedouro ou Matadouro, gerando 

como subprodutos carnes com osso (ou cortes de açougue) e vísceras comestíveis; 

• Frigoríficos: onde é feita a industrialização da carne, e por fim; 

• Graxarias: onde se processam os subprodutos e/ou resíduos dos abatedouros e 

frigoríficos, obtendo com produtos gordura animal e farinha de carnes e ossos. 

A operação de abate de bovinos possui grande relevância econômico-social para a 

população brasileira, uma vez que traz empregos e renda nos seus diversos níveis, a começar pela 

criação, engorda, reprodução, abate, entre tantas outras atividades afins (ARAÚJO, 2014). 

 

Abate 

 

O procedimento de abate nos matadouros inicia-se no embarque, transporte e 

desembarque dos animais, que seguem para o curral de espera onde o gado descansa e permanece em 

dieta hídrica (objetivando a redução de dejetos gerados nas etapas seguinte), para posteriormente 

serem insensibilizados. A insensibilização/atordoamento tem a finalidade de deixar o animal 

inconsciente para as fases seguintes.  

As etapas que sucedem a insensibilização são: a sangria, a fase de esfola (na qual retira-se 

os chifres, patas dianteiras e remove-se o couro), evisceração, separação das carcaças (divisão da 

carcaça animal), toalete (retirada de gorduras, pelancas e retalhos de carne), lavagem (eliminação de 

resíduos ósseos coágulos e pêlos), resfriamento (descanso em sala refrigerada para aumentar a maciez 

da carne) e pôr fim a desossa (separação das meias carcaças em cortes padrões) e embalagem em 

processo a vácuo para a carne em corte e em filme plástico especifico para as carcaças inteiras. As 

etapas do processo de abate podem ser observadas conforme figura 1. 

 

 



 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma do processo de abate bovino. 

 

Em todo o procedimento de abate realizado nos frigoríficos existe a verificação das 

carcaças e vísceras. A inspeção visa garantir a qualidade da carne, uma vez condenada, a carne e/ou 

vísceras são encaminhadas às graxarias. 

 

Frigorífico 

 

Os frigoríficos são instalações industriais que efetuam o processamento e armazenagem 

de produtos de origem animal. No frigorífico ocorre o processo da industrialização da carne e das 

vísceras obtidas do abate de bovinos, conforme pode ser analisado no fluxograma generalizado do 

processo de industrialização da carne na figura 2. Os cortes de carne bovina podem ser processados e 

transformados em diversos produtos, como: carnes em peças, carnes temperadas, charques (carne 

seca), presuntos, mortadelas, salsichas, linguiças, salames, patês, carnes enlatadas, caldos de carnes 

concentrados, entre outros (PACHECO, 2006). Todo resíduo cárneo dos processos frigoríficos são 

enviados às graxarias. 



 

 

Figura 2: Fluxograma generalizado da industrialização da carne. 

 

 

Graxaria 

 

As graxarias são estabelecimentos que trabalham na produção de sebo/gordura e de 

farinhas de carne e/ou ossos a partir de materiais gerados pelo abate de bovinos e suínos. Grande parte 

dos matadouros ou frigoríficos possuem o setor graxaria anexa a sua planta industrial, não excluindo a 

existência de graxarias que trabalhem de forma autônoma. 

As graxarias utilizam os subprodutos oriundos do abate e da limpeza das carcaças, assim 

como vísceras, sangue, partes dos animais não comestíveis (ossos, aparas de gordura e carne da 

desossa) e carcaças condenadas no processo de inspeção. Além de resíduos de processamento ou 

industrialização da carne, para produção de farinhas ricas em proteínas, gorduras e minerais (usadas 

em rações animais e em adubos) (OLIVEIRA, 2007; KRIEGER, 2007; ARAÚJO, 2014), como pode 

ser visto no fluxograma de processamento da Figura 3 dos resíduos cárneos pelas graxarias. 

 

 

 

Fonte: Pacheco 2006. 



 

 

Figura 3: Fluxograma de processamento de resíduos na graxaria. 

 

 

Fonte: SENAI, 2003. 



 

 

 

 

3.2. Diagnóstico qualitativo dos aspectos do processo produtivo 

 

Para aplicação de métodos produtivos ambientalmente eficientes é preciso conhecer os 

aspectos e impactos que envolve as atividades do empreendimento. No que se refere as atividades 

desenvolvidas pela a indústria de carne e derivados os principais aspectos e impactos ambientais estão 

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

e a um alto consumo de energia (PACHECO, 2006). As operações de abate, limpeza e desinfecção 

utilizadas durante as várias etapas do processo de produção são os principais responsáveis pela grande 

quantidade dos resíduos gerados (SANTOS, 2015). O odor, os resíduos sólidos e o ruído também são 

aspectos significativos em alguns desses empreendimentos. 

 

Consumo de energia 

 

O consumo de energia elétrica depende do tipo do frigorífico, extensão do processamento 

da carne e presença ou não de graxaria anexa a unidade industrial (PACHECO, 2006).  

A energia elétrica é altamente utilizada pela indústria frigorífica, tanto para o 

funcionamento das máquinas nos procedimentos de abate e processamento como nos sistemas de 

refrigeração (SANTOS, 2015), e em menor escala na iluminação do estabelecimento. 

 

Consumo de água 

 

O fator primordial que afeta o volume de água consumida são as atividades de lavagem. 

Para atender às exigências impostas pelas legislações sanitárias vigentes, os frigoríficos utilizam 

grandes quantidades de água para execução dos procedimentos de limpeza, como limpeza dedos pisos, 

equipamentos, processos de esterilização, lavagem das carnes, geração de vapor, resfriamento de 

compressores, entre outros. 

Em estudo sobre o consumo de água e de energia em uma indústria de abate de animais 

no Estado da Bahia Souza (2015) obteve como resultado que 75% das indústrias que abatem bovinos 

possuem altos índices de consumo de água, com resultados médios de 1.663 L/animal nos abatedouros 

e de 1.216 L/animal nos frigoríficos. 

 

Efluentes líquidos 

 

A UNEP (2000) aponta que em média de 80 a 95% da água consumida em matadouros se 

tornam efluentes, sendo atribuída ao sangue a maior parte da carga orgânica destes efluentes. Além  



 

 

 

desta carga orgânica o efluente de abatedouros contém fragmentos de carne, gorduras e vísceras, 

teores significativos de sais utilizados nos processos de cura e flutuações na temperatura. 

Santos (2014) em estudo sobre os desafios de adequação à questão ambiental em 

frigoríficos na cidade de São Luís – Maranhão, constatou que os resíduos líquidos destinados a estação 

de tratamento de efluentes dos frigoríficos são devolvidos ao corpo receptor sem tratamento, sendo, 

portanto, lançados diretamente no meio ambiente. 

Para a minimização dos impactos causado pela disposição imprópria do efluente, o 

procedimento mais adequado para as empresas seria segregar os efluentes facilmente tratáveis e 

recicla-los de preferência no próprio processo ou através do reuso em cascata em outra operação 

(KRIEGER, 2007). 

 

3.3. Programa de produção mais limpa (PmaisL) 

 

Tradicionalmente, a gestão ambiental no Brasil, no que se refere aos processos 

produtivos, vem priorizando a abordagem de Comando e Controle (C&C), que se baseia na criação de 

dispositivos e exigências legais (comando) e de mecanismos para garantir o cumprimento destas 

(controle) (KIPERSTOK, 2002). 

Tentar desenvolver o uso mais eficiente dos recursos naturais, e consequentemente, 

minimizar a geração de resíduos, melhorar a conversão de matérias-primas e energia além da 

diminuição da poluição e dos riscos à saúde humana são objetivos do Programa de Produção mais 

Limpa (PmaisL) (ALVES, 2009). 

A PmaisL constitui-se de estratégias preventivas aplicada a processos, produtos e 

serviços. A implantação de um Programa de Produção mais Limpa em um “site” industrial consiste na 

avaliação técnica, econômica e ambiental de um conjunto de processos industriais (SPRINGER, 

2006). 

Entre as vantagens do programa de produção mais limpa pode-se citar a redução nos 

custos de tratamentos e disposição final dos resíduos, redução nos custos da produção, melhoria na 

imagem pública da empresa, facilidades em se obter linhas de financiamentos. 

Apesar dos benefícios envolvendo a PmaisL, muitas são os empecilhos encontrados para 

a sua implementação, que podem ser barreiras econômicas (indisponibilidade de fundos, planejamento 

inadequado), técnicas (falta de recursos envolvendo à coleta de dados) ou ainda barreiras 

organizacionais tais como: comportamento da mesmice, comportamento do negativismo, 

comportamento da desinformação e comportamento da incompatibilidade. 

Dados da Revista Avicultura Industrial (2015) apontam que além da redução do custo, o 

uso de boas práticas como o programa de Produção mais Limpa reduz de 20% a 40% a utilização da 

água (nos processos de limpeza e higienização) em comparação a industrias que não o usam. 

Portanto, visto as barreiras citadas, para que haja sucesso na implementação do programa 

de PmaisL é fundamental o comprometimento da direção e dos colaboradores e do entendimento de 

todos sobre o que é o programa de produção mais limpa e o que ele de fato significa para a empresa. 

 

 



 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação deste método traz como benefícios: redução dos riscos aos trabalhadores, 

comunidade (decrescendo assim seus custos com riscos e prêmios de seguros), garante melhor imagem 

pública da empresa (produzindo benefícios sociais e econômicos intangíveis), diminuição dos custos 

na produção, tratamento fim-de-tubo e disposição final, além da melhoria na eficiência dos processos e 

na qualidade do produto. Desta forma, a Produção mais Limpa pode contribuir para a inovação 

industrial e a competitividade (SENAI, 2003). 

Espera-se que a partir do diagnóstico qualitativo dos processos produtivos em frigoríficos 

bovinos seja possível a identificação das atividades que utilizam a maior parte de matéria-prima e 

consequentemente que produzem a maior quantidade de resíduos sólidos e líquidos. Espera-se também 

que o estudo auxilie na escolha do melhor método de manejo dos efluentes gerados, minimizando 

assim os possíveis impactos ambientais causados pelas atividades desenvolvidas pelo empreendimento 

bem como a melhora na percepção ambiental dos colaboradores e gestores, identificando por 

intermédio de observações e análises as oportunidades para a implementação do programa de 

Produção mais Limpa. 
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