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Um dos principais problemas ambientais dos abatedouros são o alto consumo de água e 

a geração de efluentes, sendo necessário a adoção de medidas mitigadoras para 

minimizá-los. Nesta pesquisa procurou-se estudar o consumo de água em abatedouro de 

caprino localizado no município de Feira de Santana, Bahia, durante os meses de 

setembro de 2015 a fevereiro de 2016. Assim, foi quantificado o consumo de água por 

meio de leitura em hidrômetros instalados nas etapas e setores e elaborada uma 

descrição do processo produtivo. Com essas informações foram sugeridas propostas 

para minimização do consumo de água no abatedouro. Após as visitas técnicas ao local, 

observou-se que, apesar de não haver problema de vazamentos nas instalações 

hidráulicas e de serem adotadas estratégias que minimizam o consumo de água, havia o 

desperdício de água por parte dos colaboradores. O consumo médio de água no 

abatedouro de caprinos no período foi de 51.433 L/ciclo, sendo que o consumo máximo, 

de 39.531 L/ciclo, ocorreu no processo de abate. A partir dos dados coletados foi 

observado que são necessários 209,48 L de água para abater um caprino e são 

consumidos 14,25 L para a produção de um quilograma de carne caprina. O abatedouro 

de caprino possui potencial para reduzir o consumo de água para 188,7 L/caprino o que 

economizaria um volume de 18.120 L/mês. Foram identificados os pontos de maior 

consumo e recomendados procedimentos e tecnologias para sua redução, tais como: 

conscientização dos funcionários a respeito do assunto; sistematização das atividades; 

verificação do funcionamento correto de chaves e mangueiras; implantação de 

dispositivos de fechamento automático. 

Palavras-Chave: Quantificação, Desperdício, Uso Racional. 
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ABSTRACT 

WATER CONSERVATION IN SLAUGHTERHOUSE: CASE STUDY FOR WATER 

CONSUMPTION OF A GOATMEAT SLAUGHTERHOUSE 

Márcio Pires Lessa 
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One of the main environmental problems of the abattoirs are the high water 

consumption and effluent generation, in which the adoption of mitigation measures is 

necessary to minimize them. In this research, we tried to study the water consumption in 

goat abattoir. Located in municipality of Fair Santana, Bahia, during the months of 

September 2015 to February 2016. Thus was quantified water consumption by reading 

water meters installed in stages and sectors as well, elaborated a description the 

production process. With this information proposals have been suggested to minimize 

water consumption in the slaughterhouse. After the slaughter techniques visits was 

observed that no problems of leaks in hydraulic systems and strategies were found 

which minimizes water consumption, but there is waste of water by employees. The 

average consumption of water, goat abattoir, the period was 51.433 L / cycle, with the 

highest consumption of 39,531 L / cycle occurred in the slaughtering process from the 

collected data was found that it takes 209.48 L water to bring down a goat are consumed 

and 14.25 L for the production of one kilogram of goat meat. The goat abattoir has the 

potential to reduce water consumption to 188.7 L / goat which would save a volume of 

18,120 L / month, the points of higher consumption and recommended procedures and 

technologies have been identified for reduction as employee awareness; systematization 

of activities; check that keys and hoses are closed; deploy automatic closing devices. 

KEYWORDS: Water Consumption, Waste, Rational Use.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Abatedouros e frigoríficos são instalações industriais adequadas para o abate de 

animais. O controle sanitário é feito regularmente por órgãos governamentais de defesa, 

inspeção sanitária animal e ambiental. Como em muitos outros empreendimentos de 

processamento de alimentos, os principais aspectos ambientais relacionados aos 

abatedouros de animais são o alto consumo de água e a geração de efluentes. 

Tal fato está relacionado com os cuidados para atendimento das condições 

higiênicas e sanitárias estabelecidas pela ANVISA, bem como pela falta de controle do 

uso da água. O uso preponderante da água é para lavagem e higienização de 

equipamentos, operações de aquecimento e resfriamento e nas diversas etapas do 

processamento das carnes. 

A fim de reduzir os impactos ambientais no processo produtivo dos abatedouros, 

principalmente o consumo de água, é essencial a aplicação de estratégias econômicas, 

ambientais e tecnológicas, cujo objetivo é evitar o desperdício de recursos naturais, 

matéria prima e insumos. Uma importante alternativa é a implantação de um programa 

de conservação de água, o qual pode trazer grandes benefícios como a redução do 

volume de água a ser captado, minimização do consumo pela redução de desperdício e 

perdas de água, aumento da eficiência do uso da água e diminuição do volume do 

efluente gerado.  

Uma ferramenta para auxiliar a gestão de recursos hídricos desses 

empreendimentos é o indicador de consumo. A quantificação do volume de água 

utilizado no abastecimento permite otimizar o uso de água de cada processo, uma vez 

que são identificados os pontos de maior consumo e, posteriormente, a utilização de 

medidas para a minimização.  Tal ferramenta não é de fácil desenvolvimento, uma vez 

que, havendo consumo de água em todas as etapas, torna- se difícil mensurar o volume 

necessário para seu abastecimento. Outra dificuldade são os custos relacionados aos 

medidores de consumo.  

  No Brasil a cultura de caprinos é mais forte na região nordeste, onde as 

condições geográficas facilitam a adaptação desses animais. Os rebanhos caprinos 
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nordestinos são utilizados, sobretudo, para consumo próprio ou para comercialização. O 

consumo de carne caprina no Brasil, quando comparado a outros países, é baixo. O 

México, por exemplo, consome o dobro do Brasil e um terço do que é consumido na 

Nova Zelândia.  O baixo consumo é devido a vários fatores, tais como: sistemas de 

produção com técnicas precárias; falta de divulgação dos aspectos nutricionais; 

preconceito por parte de alguns grupos populacionais; sazonalidade na oferta de 

produtos de qualidade e preço elevado. 

As pesquisas sobre o consumo de água em abatedouros indicaram que os estudos 

estão mais focados em abate de bovinos, frangos e suínos, uma vez que, na atualidade, o 

Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne desses animais. Observou-

se que há poucas informações referentes ao consumo de água no processamento de 

carne caprina. Da mesma maneira, o conhecimento acerca da possibilidade da redução 

do consumo de água e o reuso dos efluentes ainda é limitado.  

Analisando-se o consumo de água nas diversas etapas do processo produtivo em 

abatedouros de caprinos, nota-se que o gerenciamento dos recursos hídricos precisa ser 

melhor estudado e assim, se introduzir as melhores técnicas disponíveis.  
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1.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

 Verificar o consumo de água em abatedouros, tendo como estudo de caso 

abatedouro de caprino, estabelecendo medidas para a redução do 

consumo. 

 

 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 Quantificar o consumo de água em cada setor; 

 Verificar os pontos de maior consumo de água; 

 Estabelecer medidas de redução do consumo de água; 

 Descrever o processo produtivo indicando os setores nos quais há 

consumo de água. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A CAPRINOCULTURA 

 

 

Os caprinos são encontrados em quase todas as regiões do mundo, especialmente 

em regiões tropicais e áridas. Segundo a FAO (2012), o efetivo de caprinos em 2010 foi 

estimado em 921.432.000 animais, sendo que os maiores rebanhos se encontram na 

Índia, China, Bangladesh e Paquistão. Quanto à produção de carne, em primeiro lugar 

se encontra a China, seguida da Índia, Nigéria e Paquistão. 

 Os primeiros caprinos chegaram ao Brasil trazidos pelo portugueses, franceses e 

holandeses no período colonial. Os animais se adaptaram bem à região nordeste, 

alimentando-se da vegetação natural da caatinga, fornecendo leite, carne e pele. 

De acordo com a FAO (2012), em 2010 o Brasil esteve entre os dezessete países 

que possuíam os maiores rebanhos de caprinos no mundo. Porém, a produção de carne 

situou-se em vigésimo sexto lugar. Ainda de acordo com a mesma publicação, no Brasil 

houve um aumento do efetivo de caprinos apenas entre os anos de 1980 e 1990 e, a 

partir daí, o rebanho brasileiro apresenta-se em declínio. 

 Segundo o IBGE (2015), entre 2005 e 2015, o menor efetivo de caprinos no 

Brasil ocorreu em 2012. A partir daí houve uma evolução, chegando a atingir 9,61 

milhões de cabeças em 2015, o que representa um acréscimo de 8,6% em relação a 

2014. 

 A Tabela 1 apresenta a distribuição do efetivo de caprinos do Brasil nas Regiões 

e Unidades da Federação até o ano de 2012, de acordo com dados do IBGE 

 

  



18 

 

Tabela 1- Efetivo brasileiro de caprinos nas grandes Regiões e Unidades da Federação 

2011-2012. 

Regiões e 2011 2012 

Unidades da Federação Cabeças Percentagem Cabeças Percentagem 

Rondônia 19.238 0,20 15.923 0,18 

Acre 17.628 0,19 17.203 0,20 

Amazonas 21.488 0,23 22.599 0,26 

Roraima 7.433 0,08 7.622 0,09 

Pará 73.370 0,78 59.895 0,69 

Amapá 2.894 0,03 2.891 0,03 

Tocantins 23.213 0,25 22.560 0,26 

Norte 165.264 1,76 148.693 1,72 

Maranhão 369.450 3,94 369.201 4,27 

Piauí 1.381.949 14,72 1.285.033 14,86 

Ceará 1.044.998 11,13 1.024.255 11,85 

Rio Grande do Norte 406.616 4,33 383.971 4,44 

Paraíba 580.867 6,19 473.184 5,47 

Pernambuco 1.925.778 20,52 1.791.422 20,72 

Alagoas 67.908 0,72 67.471 0,78 

Sergipe 18.906 0,20 19.629 0,23 

Bahia 2.741.818 29,21 2.427.207 28,07 

Nordeste 8.538.290 90,97 7.841.373 90,69 

Minas Gerais 112.982 1,20 114.682 1,33 

Espírito Santo 17.484 0,19 17.930 0,21 

Rio de Janeiro 29.752 0,32 28.969 0,34 

São Paulo 65.425 0,70 59.271 0,69 

Sudeste 225.643 2,40 220.852 2,55 

Paraná 185.206 1,97 176.130 2,04 

Santa Catarina 58.326 0,62 57.243 0,66 

Rio Grande do Sul 99.312 1,06 100.283 1,16 

Sul 342.844 3,65 333.656 3,86 

Mato Grosso do Sul 39.556 0,42 37.927 0,44 

Mato Grosso 33.612 0,36 26.281 0,30 

Goiás 40.307 0,43 36.881 0,43 

Centro-Oeste 114.275 1,22 101.889 1,18 

Distrito Federal 800 0,01 800 0,01 

Brasil 9.386.316 100 8.646.463 100 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012). 

 Observa-se que, em 2012, o nordeste brasileiro apresentava o maior rebanho 

nacional de caprinos com 90,69% do efetivo encontrado no Brasil, destacando-se a 

Bahia, com 28,07% e Pernambuco, com 20,72%.  Na Bahia o município de Casa Nova 

e em Pernambuco os municípios de Floresta e Petrolina lideram este quantitativo. 

Há uma redução de 7,9% do efetivo de caprinos em 2012, quando comparado 

com 2011, sendo que a Paraíba, com uma redução de 18,5%, Pernambuco, com 7,0% e 

Bahia, com 11,5% foram os estados que apresentaram as maiores reduções. 

Apesar de o Brasil apresentar condições propícias para ter um dos maiores 

rebanhos de caprinos em nível mundial, tal fato não se concretiza, uma vez que a maior 

parte da produção, em especial a nordestina, ocorre em propriedades de base familiar, 
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cuja finalidade é para consumo próprio (GUEDES; PASSOS; SAMPAIO, 2012). 

Sampaio et al (2009) relatam que os principais problemas para a expansão da 

caprinocultura no semiárido brasileiro são o manejo inadequado, os problemas 

sanitários, a precariedade das instalações e a limitação das tecnologias.  

Para Souza (2007) a cadeia produtiva da caprinocultura de corte no Brasil ainda 

é bastante incipiente e frágil, necessitando de mudanças para torná-la competitiva no 

cenário nacional. O autor analisou toda a cadeia produtiva da caprinocultura de corte no 

Brasil, do insumo ao consumidor, sendo que no segmento processamento das carnes 

ressaltou que a ociosidade está relacionada com: 

 oferta sazonal dos animais para abate; 

 baixa qualidade dos animais ofertados para o abate; 

 competição com o abate informal; 

 alto custo da logística, principalmente na coleta de animais para abate; 

 falta de uma legislação tributária adequada para instalações de indústrias 

frigorificas; 

 inspeção sanitária com custo elevado. 

Segundo Santos (2008) o consumo anual de carne caprina no Brasil é a metade 

do argentino, e os neozelandeses são os maiores consumidores do mundo com um 

consumo per capita de 39,7 kg. Lima (2009), pesquisando a aceitabilidade de carne de 

caprinos entre estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, verificou 

baixo índice de consumo dessa carne pela população estudada. A frequência de 

consumo aumenta em momentos de lazer ou em visitas a familiares.  

 A carne caprina fornece uma fonte proteica de alta qualidade e é um alimento de 

baixo valor calórico, quando comparado com a carne de outros animais, principalmente 

a bovina. Todavia, cuidados devem ser adotados em relação à sua origem. Segundo 

Sampaio et al (2009), o processamento informal do abate de caprinos no Brasil ainda é 

muito alto, o que acarreta consequências negativas para a sociedade, que obtém 

produtos sem inspeção sanitária, para a economia do país e, principalmente, para o meio 

ambiente. 
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2.2 ABATE DE CAPRINO 

 

 

Abatedouros ou matadouros são instalações industriais destinadas ao abate de 

bovinos, aves, suínos, ovinos, caprinos e outros animais, por meio de processos manuais 

ou mecânicos, cujo objetivo é produzir carcaças (carnes com ossos) e vísceras 

comestíveis, para o consumo humano. Diferencia-se de frigoríficos porque estes, além 

das atividades de abatedouro, industrializam os subprodutos e derivados.  

Por medida de segurança o abate de animais deve ser realizado em abatedouros 

ou em frigoríficos. Estes empreendimentos passam por autorização e fiscalização dos 

órgãos governamentais de defesa, inspeção sanitária animal e ambiental. No Brasil essas 

instalações devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pela Portaria n° 326 

da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS) do Ministério da Saúde (MS) de 30 de julho 

de 1997.  

O processamento de carne diferencia-se de acordo com o tipo de animais 

(suínos, aves, ruminantes, entre outros). A Figura 1 apresenta as entradas para o 

processamento de carne caprina, as etapas do processo e as saídas com os resíduos 

gerados e suas finalidades. 
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Figura 1 - Etapas do abate de caprinos.  

Fonte: Adaptado SENAI (2003) 

O processamento da carne caprina se inicia com o transporte dos animais, 

geralmente feito por caminhões. Chegando aos abatedouros, os animais são 

desembarcados nos currais de chegada e, após a recepção, passam por inspeção 

sanitária, permanecendo em repouso e jejum bebendo apenas água. Enquanto isto, os 

caminhões são conduzidos para lavagem.  

Após o repouso, os animais são conduzidos para o setor de processamento de 

abate cujas instalações permitem o deslocamento e lavagem dos animais até o abate. A 

lavagem dos animais é realizada por meio de aspersores ou jatos de água clorada sob 

pressão. Cuidados são adotados para que seja retirada toda a sujeira dos animais. Os 
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efluentes gerados nessa etapa, contêm pelos, terra e estercos que são conduzidos por 

canaletas até as estações de tratamento de águas residuárias. 

A limpeza dos currais é realizada no dia posterior ao abate ou após a saída de 

todos os animais. Inicia-se pela remoção dos estercos e posteriormente é feita a lavagem 

com água e produtos de limpeza.  

A etapa inicial no setor de processamento de abate é o atordoamento, e, em 

seguida, o animal é conduzido por trilhos até a calha de sangria. Este percurso deve ser 

realizado em, no máximo, um minuto após a insensibilização do animal para evitar que 

ele recupere a sensibilidade. A operação de sangria é realizada pela secção dos grandes 

vasos do pescoço. O sangue é recolhido pelas canaletas de sangria e, após essa etapa, a 

carcaça é lavada com jatos de água. 

A esfola consiste na remoção do couro, chifres, patas, úbere, genitais. Nesta 

etapa é importante evitar contaminações entre o couro e a carne por mãos e facas. Na 

etapa de evisceração a operação consiste na abertura da barriga dos animais para a 

remoção dos órgãos da cavidade pélvica e das vísceras abdominais, com exceção do 

rim, das vísceras torácicas, traqueia e esôfago os quais são inspecionados 

posteriormente e, se condenados, conduzidos à graxaria. 

Retiradas as vísceras, as carcaças passam por um processo de limpeza, cujo 

objetivo é eliminar resíduos ósseos, coágulos e pelos. Nesta etapa utiliza-se água quente 

e clorada com a finalidade de minimizar a quantidade de microrganismos. Por fim, as 

carcaças seguem para refrigeração onde permanecem em repouso para garantir a maciez 

da carne. 

Segundo a Portaria n° 326/1997 da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, os abatedouros devem atender aos padrões de qualidade exigidos 

pelos órgãos reguladores e dispor de instalações como: vestiários, banheiros e quartos 

de limpeza adequados; lavabos com água fria ou fria e quente com sabonete líquido, 

detergente e desinfetante, entre outros, para lavagem das mãos; instalações para limpeza 

e desinfecção para os utensílios e equipamentos de trabalho; refeitórios higienizados e 

bem conservados.  
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2.3 USO DA ÁGUA EM ABATEDOUROS 

 

 

A água é um insumo indispensável para o desenvolvimento das indústrias 

alimentícias, principalmente abatedouros e frigoríficos. Seu uso nas diversas atividades 

do processo produtivo deve satisfazer e se adequar em termos qualitativos às 

regulamentações contidas na legislação do processo industrial. 

A demanda por água industrial vem apresentando um acréscimo, 

sobrecarregando os sistemas de abastecimento e, consequentemente, aumentando os 

custos com captação de água. Dessa forma, tornou-se necessária a regulamentação para 

utilização dos recursos hídricos e garantia do equilíbrio entre as demandas das 

atividades humanas e o meio ambiente.  

Em 1934 foi instituído o Código das Águas, pioneiro na legislação dos recursos 

hídricos no Brasil (BRASIL, 1934). Em 1997 foi sancionada a lei n° 9.433, instituindo a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criando o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos. Entre seus fundamentos consta o uso múltiplo da água na gestão 

dos recursos hídricos. O artigo 5º desta Lei, determina, como instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997): 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

V - a compensação a municípios; 

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Outras importantes ferramentas para a gestão dos recursos hídricos no Brasil são 

as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). A Resolução 

357/2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o 
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seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes (BRASIL, 2005). 

No estado da Bahia, a lei n° 11.612 de 08 de outubro de 2009 dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, estabelecendo, no artigo 5°, os instrumentos para a gestão de 

recursos hídricos no Estado (BAHIA, 2009). 

Destaca-se, tanto na lei federal quanto na estadual, a previsão de cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos. Tal instrumento permite ao órgão gestor e executor da 

Política Estadual de Recursos Hídricos a responsabilidade de arrecadar os recursos e 

fazer cumprir o estabelecido na Lei. No estado da Bahia ainda é limitada a implantação 

da cobrança dos recursos hídricos. Sua aplicação é importante instrumento para 

provocar redução nos volumes de água a ser captado. A cobrança pelos recursos 

hídricos levaria as indústrias a optar por programas de conservação e reuso da água a 

fim de minimizar os custos. 

Outra lei federal que os gestores dos abatedouros devem atender é a Lei de 

Crimes Ambientais n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, especificamente em relação ao 

artigo 54: 

 “Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”. 

 Uma vez lavrado o auto de infração o autuado pode ser enquadrado com pena 

de detenção e multa se o crime for culposo ou pena de reclusão e multa (BRASIL, 

1998). 

Para garantir o adequado desenvolvimento das atividades realizadas nas 

instalações dos abatedouros, é imprescindível seguir as diretrizes das normas 

regulamentadoras.  

Quanto às normas relativas às condições higiênico-sanitárias para os 

estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, a Portaria n° 326/97 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde estabelece critérios para 

utilização da água e determina que na manipulação de alimentos somente deve ser 

utilizada água potável. A água não potável pode ser utilizada para outros fins como a 

produção de vapor, sistema de refrigeração, controle de incêndio e outros usos que não 
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se relacionem com alimentos e que sejam aprovados pelo órgão competente. A água 

recirculada pode ser utilizada após tratamento e mantida em condições tais que seu uso 

não represente risco à saúde (BRASIL, 1997). 

Ao enfatizar que o abastecimento em indústrias alimentícias deve dispor de um 

abundante abastecimento de água potável, a Portaria citada contradiz os princípios da 

conservação de água. A ênfase no abundante abastecimento de água potável, deveria ser 

acompanhada pelo reforço ao uso racional para atender às necessidades presentes e 

futuras. Moutaqui (2008), em sua pesquisa de produção mais limpa em abatedouro de 

aves, destacou a necessidade da interação entre os diversos setores governamentais a 

fim de possibilitar ações conjuntas entre os órgãos regulamentadores de segurança 

alimentar e ambiental, bem como com os institutos de pesquisas e ensino para o bom 

uso de água em abatedouros. 

A Portaria 1.428 de 26 de novembro de 1993 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde tem como objetivo:  

“Estabelecer as orientações necessárias que permitam executar as 

atividades de inspeção sanitária, de forma a avaliar as Boas Práticas para 

obtenção de padrões de identidade e qualidade de produtos e serviços na 

área de alimentos com vista à proteção da saúde da população” 

Ainda aprova as Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção 

e de Prestação de Serviços na Área de Alimentos e o Regulamento Técnico para o 

Estabelecimento de Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ) para Produtos e Serviços na 

Área de Alimentos. 

A quantidade e a qualidade da água necessária para o desenvolvimento das 

atividades industriais são correlacionadas com a capacidade de produção, condições 

climáticas da região, disponibilidade, método de produção, idade da instalação, práticas 

operacionais, cultura da empresa e da comunidade local (MIERZWA E HESPANHOL, 

2005).  

Fronza (2004), estudando as potencialidades do reuso de água em um frigorífico 

classificou o abastecimento de água nos seguintes termos sanitários:  

1. menos exigentes: as que não têm contato direto com a carne do animal 

como águas para limpeza dos currais, boxes de lavagens de banho e 

atordoamento; 
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2. mais exigentes: as que podem colocar em risco a qualidade do produto 

final, tais como sangria, esfola evisceração e lavagem de carcaças. 

Segundo UNEP (2002) metade da água utilizada em abatedouros é fixa, ou seja, 

não depende do número de animais a abater. Esta é a água necessária apenas para 

manter as operações básicas. A outra metade é variável, o que significa que depende da 

produção. Dessa forma, cinquenta por cento do uso da água nos abatedouros depende do 

modo como são conduzidas as operações. 

Os usos de água em abatedouros são, principalmente, para: dessedentação dos 

animais; lavagem dos animais; lavagem e higienização de equipamentos e utensílios; 

lavagem de pisos, paredes e bancadas; limpeza das carcaças, vísceras e intestinos; 

operações de aquecimento e resfriamento e nas diversas etapas do processamento das 

carnes.  

 

 

2.4 CONSUMO DE ÁGUA EM ABATEDOURO 

 

 

Há um paradoxo entre as inspeções sanitárias que exigem grandes volumes de 

água nos abatedouros e a legislação ambiental que limita o uso de água nessas 

instalações. Uma importante ferramenta para auxiliar no monitoramento dessas questões 

são os indicadores de desempenho ambiental. 

Melo (2006) ressalta que os indicadores de desempenho ambiental podem ser 

utilizados para avaliar, apontar situações e tendências das condições de um dado 

ambiente e servem como ferramenta útil para tomada de decisão e comparação de 

desempenho ambiental de empresas de diferentes países. 

Os indicadores de consumo são parâmetros que fornecem informações relativas 

a uma atividade ou cenário possibilitando realizar análises, conclusões e tomadas de 

decisões estratégicas. Para implementação desses programas que visam a redução do 

consumo de água por meio de eliminação de perdas e desperdício em sistemas, é 
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fundamental a realização de uma análise criteriosa de como a água é consumida na 

planta e, consequentemente, identificação dos pontos de maior consumo. 

A utilização dos indicadores ambientais torna-se uma medida necessária para 

auxiliar a transparência das ações ambientais. Contudo, serão mais valiosos caso haja 

uma padronização e, assim, permita comparações com outras empresas, bem como a sua 

aceitação pelos usuários. MARTINS (2012). Os indicadores de consumo de água em 

abatedouros são determinados por litros por cabeça de animal abatido, litros por 

quilograma de carne produzida, metros cúbicos por dia e metros cúbicos por ciclo. 

Kist, Moutaqi e Machado (2009) mediram o volume de água nos pontos de 

maior consumo em um abatedouro de aves no Vale do Taquari- Rio Grande do Sul, com 

abate de 103.000 aves por dia e capacidade instalada para 120.000 aves, constatando o 

consumo médio de água de 1.800 m³/dia. As etapas de recepção das aves vivas, lavagem 

e abate consumiam 1.466m³ de água por dia, correspondendo a 82% do volume medido 

no abatedouro. O processo de escalde consumiu 24 m³/dia, correspondendo a 1,3% da 

água medida e o setor de refrigeração consumiu 300 m³ (6,7%). 

Amorim, Nardi, e Very (2007) realizaram balanço hídrico em um abatedouro de 

aves e verificaram que o maior consumo de água foi no processo de abate (62%), 

seguido pela limpeza do abatedouro (9%). O consumo restante foi de torre de 

resfriamento (8%), lavagem de caixas plásticas (6%), fábrica de gelo (5%), higiene 

pessoal (4%), lavagem das gaiolas para transporte de aves (3%), caldeiras (2%) e 

descongelamento das câmaras de arrefecimento e armazenamento (1%). 

Ainda segundo esses autores, o balanço hídrico acusou que, no processo de 

produção, as etapas que consumiam os maiores volumes de água foram: a recepção das 

aves (15%), escaldadura (50%), a evisceração (15%) e o sistema de pré-arrefecimento  

(14 %). O balanço hídrico realizado neste estudo foi baseado em questionário, vazão das 

saídas dos equipamentos e leituras em hidrômetros. 

Segundo EUROPEAN COMMISSION (2003) a estimativa da distribuição do 

consumo de água em um abatedouro de ovino norueguês é de, aproximadamente, 80% 

para o abate, 10% para o corte e desossa e 10% para limpeza da carcaça.  

Souza, Paradela e Pizarro (2013) estimaram, para um abatedouro de bovino no 

nordeste do estado do Pará com produção de abate de 180 animais por dia e consumo 
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diário de 214m³ de água, a seguinte distribuição diária nas etapas de produção: curral 

(61,94m³); lavagem dos animais (9,29m³); sangria (1,94m³); esfola (22,32m³); 

evisceração (64,96m³); lavagem das carcaças (4,75m³/); embalagem (5,5m³); não 

contabilizado (43,3 m³).  

Krieger (2007) verificou o consumo de água em um frigorífico de suínos e 

elaborou o balanço hídrico da empresa, conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3. 

Constatou-se que o consumo de água no frigorífico foi de 893 m³ por dia para um abate 

de 1.150 suínos. 

Tabela 2 - Consumo de água em um frigorífico de suíno na cidade de Frederico 

Westphalen, Rio Grande do Sul. 

Setores 
Consumo de água 

(m³/dia) (L/suíno) % 

Processo de abate 341 297 38,2 

Limpeza e higienização 165 143 18,4 

Torres de resfriamento  229 199 25,6 

Caldeira 37 32 4,1 

Sanitários 39 34 4,4 

Lavagem de mãos e botas 34 30 3,9 

Lavagem das pocilgas e dessedentação de suínos 39 34 4,4 

Lavagem de caminhões 9 8 1,0 

Total 893 777 100 

Fonte: Krieger, (2007). 

Tabela 3 - Consumo de água nas etapas do processo de abate em um frigorífico de 

suínos na cidade de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. 

Etapas do processo de abate 
Consumo de água 

(m³/dia) (L/suíno) % 

Lavagem de suínos pré-abate 7 6 2,1 

Atordoamento 5 4 1,5 

Sangria 23 20 6,7 

Escaldagem e depilação 38 33 11,1 

Chamuscagem e polimento 8 7 2,3 

Lavagem da carcaça 8 7 2,3 

Evisceração e separação da carcaça 126 110 37,0 

Processamento das tripas 96 83 28,2 

Lavagem de vísceras não comestíveis 30 26 8,8 

Total 341 297 100 

Fonte: Krieger, (2007). 

Observa-se que o desenvolvimento das diversas atividades realizadas nos 

abatedouros requer elevados volumes de água, os quais, consequentemente, após o uso, 

geram efluentes. Esses efluentes são direcionados às estações de tratamentos e, se forem 

em excesso, aumentam as dimensões dos tanques.  
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2.5 EFLUENTES DE ABATEDOUROS 

 

 

Como em muitos outros empreendimentos de processamento de alimentos, 

dentre os principais aspectos ambientais relacionados nos abatedouros estão o alto 

consumo de água e a geração de efluentes. Tal fato está relacionado com as rigorosas 

inspeções dos padrões de qualidades e higiene já citados, tornando indispensável o uso 

de grande volume de água e, consequentemente, geração elevada de águas residuárias. 

Essas exigências têm como principal objetivo proteger a saúde dos consumidores e 

garantir a qualidade final do produto. 

As águas residuárias nos abatedouros se originam das diferentes etapas do 

processamento de abate: lavagem dos animais, sangria, esfola, limpeza das carcaças, 

limpeza e higienização das salas de abates e currais. Seus efluentes possuem em sua 

composição, sangue, gorduras, pelos, pedaços de osso, pele e carne, vísceras. 

As águas residuárias geradas em abatedouros estão divididas em duas principais 

linhas com características específicas: os efluentes da linha vermelha, compostas por 

águas de lavagem das áreas destinadas ao abate, incluindo as salas anexas onde o 

sangue é o principal contaminante e a linha verde, referente às águas residuárias da 

recepção, vestiários, lavanderia, refeitório, purga de caldeiras, compressores, torres 

evaporativas, enfim, os efluentes que não contêm sangue. 

Moutaqi (2008) verificou, em estudo realizado em um abatedouro de aves no 

Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, que, de maneira geral, a remoção inadequada de 

nutrientes da ETE, particularmente fósforo total e nitrogênio total, aumentou a 

concentração desses nutrientes no corpo receptor, e que tal fato contribui para o 

processo de eutrofização do corpo receptor.  

Amorim, Nardi, e Very (2007), verificaram, em um abatedouro de aves em 

Sorocaba-SP, as características dos efluentes do processo de abate e do processo de 

limpeza e higienização (Tabela 4). Ressaltaram que, após o tratamento, metade da vazão 
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do efluente era lançado em um rio e a outra seguia para o sistema de esgotamento 

sanitário.  

Tabela 4- Caracterização do efluente de ETE de um abatedouro de 

aves, em Sorocaba, São Paulo. 

Parâmetro 
Concentração (mg/L) 

Limpeza Abate 

DQO  1.311  3.102  

Óleo e Graxa  106  375  

Sólido Suspenso 318 872  

Nitrogênio  116  186  

Fósforo  57  76  

Fonte: Amorim, Nardi, e Very, (2007). 

Martins (2012), pesquisando uma metodologia para análise de eficiência hidro 

energética e ambiental em um frigorífico de bovinos verificou a caracterização das 

águas residuárias da ETE, conforme apresentado na Tabela 5.  

Tabela 5 – Caracterização do efluente de uma ETE de um abatedouro de 

bovinos, em Itajubá, Minas Gerais. 

Parâmetros 
Local de Amostragem 

Entrada da ETE  Saída da ETE 

pH  7,05 7,25 

DBO (mg/L) 3.010,00 564,00 

DQO (mg/L) 8.760,00 1.538,00 

Sólidos sedimentáveis (mg/L) 97,50 30,00 

Sólidos suspensos (mg/L) 4.941,00 1.521,00 

Sólidos Totais (mg/L) 7.470,00 2.480,00 

Óleos e graxas (mg/L) 2.491,00 51,18 

Sulfetos (mg/L) 7,00 2,00 

Fonte: Martins (2012) 

Kriger (2007) avaliou as características físicas, químicas e biológicas do efluente 

tratado com vista ao reuso no processo produtivo e áreas de utilidades em um 

abatedouro de suínos, conforme apresenta a Tabela 6. Salienta-se que um parâmetro de 

qualidade importante para a indústria alimentar, a E. coli, atendeu aos padrões de 

potabilidade, porém o reciclo constante causa incremento na concentrações de sais, 

resultando em uma água inadequada para uso no processo produtivo.  
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Tabela 6 - Caracterização física, química e microbiológica do efluente bruto e tratado 

do frigorífico de suíno em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. 

Parâmetro 
Local de Amostragem 

Efluente Bruto Efluente Tratado  

pH  7,06 4,00 

DBO (mg/L) 1.040,00 2,00 

DQO (mg/L) 2.526,00 33,00 

Cloreto (mg/L) 1.405,00 842,00 

Sulfato (mg/L) 15,30 137,00 

Nitrato (mg/L) 37,00 0,50 

Nitrito (mg/L) 17,60 <0,01 

Nitrogênio Total Kjeldahl (mg/L) 186,00 4,85 

Fósforo Total (mg/L) 20,20 1,52 

Dureza (mg/L) 135,00 101,00 

Sólidos Sedimentáveis (mL/L) <1,00  <1,00 

Sólidos Suspensos (mg/L) 39,00 15,00 

Manganês (mg/L) 0,38 0,19 

Coliformes fecais NMP/100 mL 9,2 x 10³  < 2,00 

    Fonte: Kriger (2007) 

Fronza (2004), caracterizou a água de uso em processos e os efluentes nas etapas 

do processo de carne bovina de um frigorifico de grande porte do estado em Santa 

Catarina e de seus respectivos efluentes, conforme apresenta a Tabela 7.  

Tabela 7 - Características da água de processo e dos efluentes das etapas: banho dos 

animais, esfola e lavagem das carcaças de um frigorífico de bovino em Santa 

Catarina. 

Parâmetro 

Água de 

processo 

Banho 

dos 

animais 

Esfola Lavagem 

das 

carcaças 

pH 6,79 6,20  6,15 6,54 

Temperatura (°C) 20,80 22,20  27,00 23,00 

Alcalinidade total (mg CaCO3/L) 42,10 35,80 31,50 32,50 

Alcalinidade parcial (mg CaCO3/L) 11,90 10,00  8,20 7,80 

Sólidos Totais (mg/L) 37,60 2.620,00  8.430,00 1.200,00 

Sólidos Voláteis (mg/L) 22,20 1.300,00  5.320,00 810,00 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) - 1.870,00  4.410,00 860,00 

Sólidos Suspensos Voláteis (mg/L) - 1.100,00  3.360,00 490,00 

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) 37,60 750,00  4.020,00 340,00 

Sólidos Dissolvidos Suspensos (mg/L) 22,20 200,00  1.920,00 320,00 

DQO (mgO2/L) * 159,00  823,00 186,00 

Cloro residual (mg/L) 1,50 - - - 

Óleos e graxas (mg/L) - - 165,00 - 

Vazão (m³/h) 140,00  25,00 34,00 40,00 

Fonte: Fronza (2004). 

Buggalo et al., (2014) analisando os abatedouros na Galícia verificou que o 

número de abatedouros está aumentando e ressaltou que, se não for implementado um 

conjunto de melhores técnicas disponíveis para otimizar a produção de carne, haverá 
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aumento dos impactos gerados. A aplicação dessas melhores técnicas, além de prevenir 

a poluição ambiental, diminuirá o custo com a gestão ambiental, contribuindo para a 

proteção das pessoas e do meio ambiente.  

Em suma, as indústrias, principalmente os abatedouros, são grandes causadoras 

de impactos negativos aos corpos d’água, não só pela utilização sem controle desse 

recurso em seu processamento, como também devido ao lançamento, nos recursos 

hídricos, de substâncias poluentes presentes nos efluentes. Dessa forma, torna-se ainda 

mais evidente a necessidade de um programa de gestão das águas nas indústrias. 

 

 

2.6 FORMAS DE REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA EM ABATEDOUROS  

 

 

Se por um lado os produtos das atividades industrias proporcionam conforto e 

praticidade para o homem, por outro geram mais efluentes e resíduos. A análise das 

consequências negativas destes para a saúde e meio ambiente conduziu à evolução das 

políticas públicas relativas ao assunto, bem como ao incremento da fiscalização 

ambiental. 

 Este controle foi inicialmente direcionado apenas para técnicas de tratamento e 

destinação final dos resíduos gerados nas indústrias, evoluindo posteriormente para o 

controle também da geração ou redução dos resíduos, mudando das denominadas 

“Tecnologias de Fim de Tubo” para as tecnologias de Produção Mais Limpa (P+L). 

A produção Mais Limpa (P+L) é, basicamente, a aplicação de estratégias 

econômicas, ambientais e tecnológicas nos processos industriais, com o objetivo de 

evitar o desperdício de recursos naturais, matéria-prima e insumos, a fim de aumentar a 

eficiência nos processos produtivos das indústrias. É um modelo que se baseia, 

principalmente, na abordagem preventiva, visando, sobretudo, a redução de impactos 

sobre o meio ambiente. 

Em relação a abatedouros, quando se pretende amenizar o consumo de insumos 

usando estratégias de P+L, o principal objetivo é o uso racional da água e a diminuição 
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do volume e carga poluidora nos efluentes gerados. A consequência será proporcionar 

melhorias na eficiência ambiental dessas unidades, gerando benefícios como: reduzir a 

quantidade de matéria-prima, água e energia; reduzir a geração de resíduos e facilitar a 

reciclagem; limitar o uso de materiais poluentes e aumentar a utilização de materiais 

recicláveis. 

Kupusovic et al. (2007) apresentaram em seu estudo uma metodologia para 

avaliar as atividades em abatedouros visando implantar práticas de P+L, usando os 

seguintes procedimentos: início com reunião na indústria; definição de diretrizes 

básicas; apresentação da proposta de trabalho; aceitação do diagnóstico ambiental; 

visitas de trabalho; avaliação de oportunidades; estudos específicos de diferentes 

alternativas e preparação e apresentação do documento final.  

Seguindo esta metodologia, o autor verificou que nos três primeiros meses após 

a implantação do projeto, a economia do consumo de água no abatedouro foi de 32%, 

bem como a redução da carga orgânica, principalmente a DBO, foi de 32%. Verificou 

também que a redução no uso da água, na quantidade de efluentes e na carga poluidora 

pode ser obtida com pouco ou nenhum custo.  

A FIESP/CIESP (2004) incentiva a implantação de programa de conservação e 

reuso de água nas indústrias, bem como ressalta que tal iniciativa reverte-se em 

benefícios econômicos que permitem aumentar a eficiência produtiva, otimizar os 

processos e reduzir o consumo de água, o volume de efluentes gerados, o consumo de 

energia e de produtos químicos e as despesas de manutenção. 

Mierzwa e Hespanhol (2005) sugerem alternativas para otimização do uso de 

água e a minimização da geração de efluentes. Segundo os autores, para obter êxito, as 

indústrias devem realizar as seguintes tarefas: 

 setorização do consumo; 

 eliminação de desperdícios; 

 mudança de procedimentos operacionais; 

 treinamento de operadores; 

 substituição de dispositivos e equipamentos; 

 alteração do método de produção. 
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A água de reuso industrial pode ser utilizada em diversas etapas de um processo 

ou em outras atividades, desde que possua qualidade mínima requerida para a atividade. 

O reuso é classificado como: direto planejado; indireto planejado; indireto não 

planejado; potável; não potável.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) por meio da NBR 13.969 

define reuso de esgoto tratado como “utilização local do esgoto tratado para diversas 

finalidades, exceto para o consumo humano”, classifica os tipos de aplicação e 

estabelece os padrões de qualidade (Tabela 8). Ressalta-se que a NBR 13.969 foi a 

pioneira a tratar do reuso de esgoto tratados no Brasil. 

Tabela 8 - Classes de água para reuso definidas pela NBR 13.969 
 Aplicações Padrões de qualidade 

Classe 1 

Lavagem de carros e outros 

usos com contato direto com o 

usuário 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes Termotolerantes < 200 NMP/100 mL 

Sólidos Dissolvidos Totais < 200 mg/L 

pH entre 6 e 8 

Cloro residual entre 0,5 mg/L a 1,5 mg/L 

Classe 2 

Lavagem de pisos, calçadas e 

irrigação de jardins, 

manutenção de lagos e canais 

paisagísticos, exceto 

chafarizes. 

Turbidez < 5 uT 

Coliformes Termotolerantes < 500 NMP/100 mL 

Cloro residual superior a 0,5 mg/L 

Classe 3 Descargas em vasos sanitários. 
Turbidez < 10 uT 

Coliformes Termotolerantes < 500 NMP/100 mL 

Classe 4 

Irrigação de pomares, cereais, 

forragens, pastagem para 

gados e outros cultivos através 

de escoamento superficial ou 

por sistema de irrigação 

pontual. 

Coliformes Termotolerantes < 5000 NMP/100 mL 

Oxigênio dissolvido > 2,0 mg/L 

 

O abastecimento com água de boa qualidade nas residências, empresas e 

indústrias é essencial para o crescimento e o desenvolvimento de uma região. O 

aumento excessivo da demanda tem implicado na busca de outros mananciais com 

maiores custos de implantação e de operação resultando no aumento do custo do 

fornecimento de água. Cabe, portanto, aos usuários a conscientização da necessidade de 

minimizar o consumo de água, por meio de práticas conservacionistas como o uso 

eficiente e o reuso da água. 

Gao et al., (2008) analisando o potencial de conservação de água industrial 

verificou que os principais fatores que limitam a conservação água são: tecnologias e 

processos atrasados, escalas industriais e composição de matérias primas sem 

planejamento e a distribuição regional. 
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Ressaltou que a demanda por água pelos setores industriais na China vai ter um 

crescimento sustentado até 2020. Tal quadro pode ser invertido se forem tomadas 

medidas para promover a conservação do uso da água por meio de tecnologias e de 

ajustes estruturais industriais e que os benefícios da melhoria dos processos de produção 

são maiores do que apenas tecnologias de reutilização ou reciclagem.  

Segundo Kist, Moutaqi e Machado, (2009) com a implantação de tecnologias 

mais apropriadas em um abatedouro de aves e o monitoramento das vazões nos pontos 

de maior consumo de água, houve uma redução de 13% do consumo. Constataram que 

o desperdício de água correspondeu a 9.000 litros por hora nesses pontos críticos, 

ressaltando a importância de instalar hidrômetros nas demais etapas do abatedouro. 

Krieger (2007) observou em seu estudo que, se a implantação de tecnologias de 

produção mais limpa (P + L) e melhores práticas ambientais sugeridas forem aplicadas 

nas principais etapas do processo de abate, será possível reduzir o consumo de água nos 

seguintes percentuais: nas etapas de atordoamento e sangria - 79%; na evisceração e 

divisão - 55%; e no processamento das tripas - 47%. Haveria também uma redução do 

consumo de água de 776L/suíno para 480L/suíno. 

As sugestões de Krieger (2007) para redução do consumo de água são 

direcionadas à realização de programa de conscientização dos empregados quanto à 

necessidade de economizar água, principalmente pela identificação e reparo de 

vazamentos em canalizações, tanques de armazenamento, flanges, bombas e válvulas; 

instalação de medidores de vazão em pontos chave da empresa, tais como pocilgas, 

triparia e na linha de produção a fim de monitorar o consumo em cada setor e; 

verificação da planta, visando assegurar que  todas as chaves e mangueiras estejam 

desligadas durante as pausas. 

Amorim, Nardi, e Very, (2007) citam que o efluente do tanque de sensibilização, 

após tratamento preliminar, pode ser reutilizado para pré-lavagem das gaiolas usadas 

para o transporte de aves vivas. Do mesmo modo, os efluentes do sistema de 

resfriamento podem ser reutilizados para lavar a plataforma de chegada de aves. Esta 

alternativa resultaria numa redução de 91% da água potável consumida na operação, 7% 

do consumo total abatedouro e 9% do efluente gerado. 

Martins, Astorga e Silveira, (2006) realizaram um balanço hídrico para avaliação 

dos parâmetros quantitativo e qualitativo da água consumida em um abatedouro de 
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bovinos. Salientaram que a perda de água no abatedouro, principalmente da estação de 

tratamento de água, pode alcançar valores superiores a 40m³/dia, uma vez que a estação 

está operando 12% acima de sua capacidade. 

  Sugerem que a água descartada pelo floco-decantador da estação de tratamento 

de água de abastecimento seja reutilizada para limpeza dos currais, uma vez que a 

qualidade da água descartada é compatível com a requerida neste local. Tal medida 

reduz o consumo de água dos currais em 8% aproveitando 40 m³ por dia do efluente da 

ETA. Ressaltou que o custo para implantação dessa alternativa de reuso no abatedouro 

era de aproximadamente R$2.000,00. 

Para minimização do consumo de água na recepção de animais, ENVIROWISE 

(2000) descreve as seguintes alternativas: 

 Agendar a entrega de animais de modo a atingir as operações de abate de 

forma contínua. 

 Recolher estrume dos currais para ser utilizado como fertilizante. 

 Usar água limpa a partir de outras áreas de processo para a primeira lavagem 

das áreas de currais; 

 Instalar dispositivo de controle da quantidade de água usada para lavagem de 

veículos e currais. 

Outras medidas para redução do consumo de água em abatedouros são sugeridas 

por UNEP (2002): 

 Cessar o fornecimento de água para a linha de produção por meio de um 

ponto central, que pode ser desligado durante os intervalos ou após o 

encerramento da produção. 

 Utilizar água reciclada para limpeza preliminar onde seja possível e lavagem 

final com água potável.   

 Treinar os operadores para obter uma boa lavagem a seco, bem como tornar o 

processo de limpeza mais fácil para os funcionários. Esta medida pode 

reduzir o uso de água para lavagem em 20 a 30% usando Boas Práticas de 

limpeza a seco, além de reduzir o uso de produtos e a carga poluente das 

águas residuárias. 
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 Evitar o desperdício de água na limpeza das carcaças com o uso de sensores 

ou interruptores limitativos, os quais interrompem o fluxo da água após 

detectar a saída da carcaça e, assim, o consumo de água desnecessário é 

evitado. 

Segundo ENVIROWISE (2000), a quantidade de água utilizada por animal varia 

entre os matadouros e depende de fatores tais como o tipo de animal, a técnica de abate, 

o método de rendimento de carcaça e grau de automação.  Quando utilizadas as Boas 

Práticas para o abate de caprinos, o consumo de água varia de 100 a 150 litros por 

animal abatido. Assim, recomenda que consumos maiores podem ser reduzidos, caso 

seja adotada uma abordagem sistemática para redução de água.  
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3. METODOLOGIA  

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

  

A abordagem metodológica baseou-se, principalmente, em dois tipos de 

pesquisa: quantitativa e observacional. 

 

 

3.2 OBJETO E ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em um empreendimento localizado na 

cidade de Feira de Santana, Bahia no período de setembro de 2015 a fevereiro de 2016 e 

teve como objeto de estudo o consumo de água e as atividades desenvolvidas em um 

abatedouro localizado na Estrada Velha de Feira de Santana-Ipirá, km 4, cuja atividade 

principal é o abate de caprinos e ovinos e a industrialização dos subprodutos.  

A capacidade para abate diário é de 400 animais e sua estrutura física é 

constituída de currais, sala de matança, sala de desossa, câmera de resfriamento e 

estocagem, triparia e bucharia, recepção de couro, forno crematório, caldeira, oficina, 

almoxarifado, vestiário, cantina/refeitório, administração, reservatório de água e Estação 

de Tratamento de Efluente (ETE). 

 

 

3.3 DESCRIÇÃO DO ABATEDOURO 
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3.3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

A água utilizada no abatedouro é captada em poço profundo localizado em uma 

propriedade vizinha ao empreendimento. A água captada é conduzida para os 

reservatórios inferiores instalados no abatedouro e, posteriormente, abastece o 

reservatório superior, sendo que no trecho entre os reservatórios, onde ocorre o 

recalque, se faz a desinfecção da água com adição de cloro. Os setores do abatedouro 

são abastecidos por gravidade a partir do reservatório superior. 

Outra fonte de água no abatedouro é a água de chuva que é captada nos telhados 

e pátio do abatedouro e conduzida a um reservatório localizado próximo aos currais de 

espera (Figura 2). A água de chuva captada é utilizada principalmente para lavagem dos 

currais. 

 
Figura 2 - Sistema de captação de água de chuva no abatedouro em estudo. 

 

 

3.3.2 Sistema de Tratamento de Efluentes 

 

 

O abatedouro conta com um sistema de tratamento de águas residuárias 

composto por:  
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 Gradeamento: o efluente passa por uma grade onde ficam retidos os sólidos 

grosseiros e estercos que são encaminhados para esterqueira para a secagem. 

 Caixa de areia: possui duas câmaras, cada uma com um metro de 

comprimento e trinta centímetros de largura. A remoção do conteúdo se faz 

de forma manual e os sólidos retidos são direcionados para a esterqueira. 

 Lagoa anaeróbia: localizada após a caixa de areia, é do tipo fluxo ascendente, 

que possibilita um maior contato do manto de bactérias com a matéria 

orgânica. A lagoa possui as seguintes dimensões: topo 9,0 m x 14,5 m; fundo 

3,0 m x 8,5m; altura da lamina d’água 3,0 m e borda livre 0,5 m. 

 Lagoa facultativa: os efluentes da lagoa anaeróbia são conduzidos à lagoa 

facultativa que possui as seguintes dimensões: topo 12,0 m x 32,0 m; fundo 

8,5 m x 28,5 m; altura da lamina d’água 1,5 m e borda livre 0,5 m. 

Observou-se que a disposição final do efluente se faz no solo, sendo que os 

gestores estão verificando a possibilidade de reuso.  

 

 

3.3.3 Operações Iniciais do Abatedouro 

 

 

As atividades são iniciadas com a ativação da caldeira e queima da madeira, 

seguida da pesagem e inspeção dos animais. 

Ao mesmo tempo é realizada a primeira limpeza geral e higienização do Setor 

Processamento de Abate. As atividades neste setor só se iniciam após a certificação e 

aprovação do setor de qualidade sanitária, que também analisa o teor de cloro, 

temperatura e pH da água.  

Ao entrarem no Setor Processo de Abate os funcionários fazem higienização das 

botas e das mãos nos lavatórios de bota e de mão a fim de evitar a contaminação dos 

produtos, em equipamentos com dispositivos de fácil acionamento. 

Para realizar as atividades de processamento de carne caprina o abatedouro conta 

com um quadro de 21 funcionários alocados conforme apresentado no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Atividades desenvolvidas pelos funcionários em um abatedouro de 

caprino em Feira de Santana- Ba. 
Funcionários Atividade desenvolvida 

1 Operar a caldeira. 

1 Sensibilização do animal. 

1 Sangria. 

2 No traço (cortes específicos para retirada da pele) 

1 Retirar o mocotó. 

1 Retirar a cabeça. 

1 Retirada o couro. 

2 Retirar as vísceras. 

1 Salgar o couro. 

1 Pesar e inspecionar as carcaças. 

1 Lavagem das carcaças. 

1 Estocar as carcaças. 

1 Conduzir os animais do curral ao box de insensibilização. 

2 Inspeção das vísceras. 

3 Limpeza das vísceras. 

1 Limpeza de buchos. 

 

 

3.3.4 Setor Administrativo 

 

 

O Setor Administrativo é composto pelo escritório, cantina dos funcionários, 

sanitários e o refeitório dos trabalhadores do setor de processo de abate. A utilização de 

água nesse setor é para os banheiros, cantina e o refeitório. 

A cantina dos funcionários do escritório possui uma pia e um lavabo. No 

escritório existem dois sanitários, um masculino e outro feminino, que são utilizados 

pelos funcionários do escritório e por visitantes.  

O refeitório dos operários do setor Processo de Abate possui duas pias, sendo 

uma para lavagem de higienização pessoal localizada no próprio refeitório e outra na 

cozinha. Apenas nos dias de abate, as pias são utilizadas duas vezes, dado que nos 

demais dias o abatedouro trabalha em um único turno, das 7 às 13 horas. 
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3.3.5 Setor Vestiário 

 

 

Este setor é composto de lavanderia, banheiros e vestiários. Todos os 

funcionários que entram no setor processo de abate têm a obrigação de usar uniforme. 

Após o uso, os uniformes são levados à lavanderia e acondicionados em um recipiente 

com 50 litros de água, permanecendo de molho até a lavagem. 

A lavanderia (Figura 3) possui duas máquinas de lavar roupas e uma pia com 

três cubas e uma torneira central. Até o final da pesquisa as máquinas de lavar roupas 

não estavam funcionando, sendo a lavagem dos uniformes feita de forma manual. A 

água residuária segue para a estação de tratamento de esgoto. Observou-se que apenas 

os primeiros enxagues possuem resíduos de sangue.  

 
Figura 3 – Lavanderia de um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

Os banheiros, tanto o masculino como o feminino, possuem duas pias para 

lavagem de mãos, duas bacias sanitárias, dois chuveiros e, no masculino, dois mictórios. 

 

 

3.3.6 Setor Currais 

 

 

Os animais que chegam são direcionados primeiramente aos currais e 

submetidos a um período de um dia de repouso e jejum. Em seguida são conduzidos por 

uma rampa, até o box de insensibilização. O abatedouro possui oito currais de espera, 
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(Figura 4), dos quais dois são destinados apenas aos animais que não foram aprovados 

na inspeção. Em cada curral há um reservatório de água para a dessedentação dos 

caprinos, que são esvaziados após o abate. 

  
Figura 4 – Currais de espera em um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

A limpeza dos currais é realizada geralmente no dia posterior ao abate ou após a 

saída dos animais, não sendo permitida a entrada de outros animais sem que os currais 

estejam devidamente limpos. Observou-se que os pisos dos currais estão em perfeitas 

condições e sem buracos, o que facilita a lavagem, conforme observado na Figura 5.  

 
Figura 5 – Limpeza dos currais de abatedouro de caprino com aplicação de limpeza a seco, 

segundo as tecnologias de P+L em Feira de Santana-Ba. 

Nesta etapa do processo verificou-se a prática de retirada dos resíduos a seco 

com auxílio de raspadores para posteriormente fazer a limpeza com água. Entretanto, 

nem sempre os currais foram lavados com esse procedimento. 

 

 

3.3.7 Setor Caldeira 
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O vapor d’água gerado pela caldeira é conduzido ao Setor Processo de Abate 

através de tubulações que chegam aos reservatórios, aquecendo a água, mantendo-a na 

temperatura desejada. A água aquecida pelo vapor d’água proveniente da caldeira é 

utilizada para lavagem de utensílios e equipamentos no processo de abate. O sistema de 

aquecimento da caldeira (Figura 6) é realizado pela queima de madeira de eucalipto 

procedente de reflorestamento. O sistema possui uma chaminé para emissão dos gases 

resultantes da queima. 

 
Figura 6 – Sistema gerador de vapor d’água para aquecimento de água em um abatedouro de 

caprino. 

 

 

3.3.8 Setor Processamento 

 

 

O setor Processamento de Abate é dividido nas seguintes etapas: sala de 

matança; atordoamento; sangria; esfola; evisceração; limpeza das carcaças; sala de 

vísceras e a sala de desossa. Com a finalidade de melhor quantificar o consumo de água 

o setor foi dividido em quatro etapas: abate, limpeza de vísceras, limpeza das carcaças e 

desossa. 

Na etapa de abate são realizadas as seguintes atividades: atordoamento, sangria, 

esfola e retirada das vísceras. Neste setor há esterilizadores (água quente com a imersão 
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de vapor da caldeira), reservatório de 50 litros de água quente e dois pontos de água 

com mangueiras. 

As atividades deste setor são iniciadas com o atordoamento, quando o animal é 

colocado em um box e recebe um golpe por meio de uma pistola pneumática. Nesse 

momento os animais fazem vômito e são conduzidos por grades até o chão. A cada 30 

minutos os operários realizam a limpeza da área do atordoamento com uma mangueira e 

as águas residuárias seguem pelos ralos até à Estação de Tratamento de Esgoto. 

Após a insensibilização, e durante a abertura da lateral do box, o animal é 

preparado para ser içado por corrente presa em suas patas traseiras e conduzido para 

área de sangria por meio de trilhos aéreos. Quando chegam à canaleta para a coleta do 

sangue, é feito o corte dos vasos do pescoço.  

Observou-se que, como a canaleta não recolhe todo o sangue, o chão necessita 

de limpeza constante (Figura 7) e a água residuária contendo sangue é direcionada à 

ETE. 

 
Figura 7 - Sangue derramado no chão próximo as canaletas de sangrias em um abatedouro de 

caprinos. 

O percurso do box até a calha de sangria é feito no menor tempo possível, a fim 

de evitar que o animal recupere a consciência. A etapa seguinte é a esfola, que se inicia 

com o traço (cortes em pontos específicos para retirada do couro), seguida da retirada 

do mocotó, cabeça, e finalmente, da remoção do couro, que segue para a Sala de Couro 

a fim de ser salgado. Raspa-se restos de carne e gordura para impedir que apodreçam e, 

posteriormente, são lançadas porções de sal.  

 Foi observado que na Sala de Couro, a todo momento, são derramados resíduos 

de sal no chão (Figura 8), os quais, após a limpeza, são conduzidos à ETE.  
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Figura 8– Manuseio incorreto dos resíduos de sal no tratamento de couro em um abatedouro de 

caprino em Feira de Santana-Ba. 

Após a esfola, a carcaça segue para a etapa de evisceração onde é realizada, 

manualmente, a abertura da barriga do animal para retirar as vísceras, acondicionadas 

em uma mesa para inspeção. Sendo aprovadas, as vísceras são conduzidas à respectiva 

Sala (Brancas ou Vermelhas). Algumas vezes os cortes são conduzidos de maneira 

errada atingindo as vísceras e conteúdos estomacais caem no chão, necessitando de 

limpeza. Nesta etapa também é feita a última inspeção na carcaça antes da desossa. 

A Sala de Vísceras Brancas possui três torneiras, sendo duas para limpeza das 

tripas e uma para recepção das vísceras e separação do bucho com as tripas. Há também 

uma máquina para o processamento do bucho. A Sala de Vísceras Vermelhas possui 

duas torneiras. 

Verificou-se que no processamento das vísceras as torneiras permanecem abertas 

durante a lavagem das tripas, o que resulta em um consumo de água desnecessário de 

3.675 litros em um período de 7 horas. Salienta-se que as instalações hidráulicas contêm 

dispositivos de fácil fechamento (Figura 9).  
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Figura 9 – Desperdício de água na lavagem das tripas em um abatedouro de caprino em Feira de 

Santana-Ba. 

Após a evisceração, a carcaça é pesada e conduzida para a limpeza realizada 

com jato d’água que é utilizado a todo momento durante a lavagem das carcaças bem 

como para a limpeza dos pisos, paredes e equipamentos. Neste procedimento, cuidados 

são tomados para evitar que resíduos sejam lançados nas carcaças. Observou-se que o 

jato d’água possui alta pressão e baixa vazão. 

Finalizada a limpeza, as carcaças são conduzidas para as salas refrigeradas 

permanecendo em repouso e, nos dias posteriores, seguem para a sala de desossa a fim 

de serem realizados os cortes e a desossa, feitos de forma manual, com auxílio de 

utensílios e equipamentos. A água utilizada nessa etapa é basicamente para limpeza de 

pisos, utensílios e equipamentos. 

 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 

A elaboração da descrição do processo produtivo no abatedouro de caprino foi feita a 

partir de visitas técnicas visando observar o modo de desenvolvimento das atividades 

nas etapas e setores do empreendimento. Foram analisadas, principalmente, as 
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atividades que requerem consumo de água, bem como os equipamentos e utensílios 

existentes. Para tanto foi necessário obter dados do empreendimento, que são descritos a 

seguir: 

 

 

3.4.1 Quantificação do Consumo de Água  

 

 

Os dados coletados foram: projeto arquitetônico; layout de disposição dos 

equipamentos; projeto dos sistemas prediais hidráulicos; sistemas de rede de esgoto e 

drenagem; produção de vapor e de resfriamento; custos com energia; consumo de 

produtos químicos e atividades que estão direta ou indiretamente relacionadas com o 

uso da água no abatedouro. 

De posse dessas informações tornou-se possível a verificação e distribuição dos 

setores do abatedouro em função dos usos de água, da geração de efluentes e das 

atividades desenvolvidas na agroindústria.  

O volume de água consumido no abatedouro foi medido por hidrômetros 

instalados nos setores e etapas do processo. A empresa forneceu nove hidrômetros, 

instalados conforme apresentado na Figura 10. 

A letra H representa o local de instalação do hidrômetro, sendo que H1 media o 

consumo de água total do abatedouro, enquanto que H2, H3, H4, H5, H6 dos Setores 

Administração, Vestiário, Caldeira, Currais, Processo de Abate, respectivamente e H7, 

H8 e H9 media o consumo do Setor Processo de Abate correspondendo às Etapas 

Limpeza das Carcaças, Limpeza de Vísceras e Desossa. O consumo de água da etapa 

Abate foi quantificado com a diferença entre H6 e a soma de H8 e H9. Após a 

instalação, toda vez que um ponto utilizava água nos setores e etapas, o hidrômetro a 

contabilizava. 
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Figura 10 - Locais de instalação dos hidrômetros no abatedouro de caprino. 

Os hidrômetros foram dimensionados com base nas vazões de operação destes 

aparelhos e com as informações coletadas no abatedouro. 

Foi observado que o período para abastecer o reservatório superior era de meia 

hora, deduzindo-se que a cada meia hora o abatedouro consumia aproximadamente 

2.000 litros de água.  

O período de trabalho considerado foi de oito horas para um abate de 250 

caprinos. Determinou-se, então, um consumo de 32.000 litros de distribuídos aos setores 

e etapas do abatedouro (Tabela 9). 
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Tabela 9- Setores onde foram instalados os hidrômetros, com suas respectivas vazões. 
  Diâmetro (mm) Vazão 

N° Locais Tubulação Hidrômetro L/dia m³/h 

1 Reservatório 60 50 32.000 4,00 

2 Administração 20 20 320 0,04 

3 Currais 32 25 3.200 0,40 

4 Caldeira  32 40 3.840 1,20 

5 Vestiário 32 40 2.560 0,32 

6 Processo de Abate 40 40 22.800 2,85 

 Abate 40 40 3.312 0,41 

 Limpeza de Víscera 40 40 8.833 1,10 

 Desossa  32 25 2.649 0,33 

 Limpeza das Carcaças 40 40 7.286 0,91 

 

A escolha dos hidrômetros considerou o diâmetro das tubulações, pois, segundo 

os funcionários, uma possível redução no diâmetro da tubulação ocasionaria falta de 

água em algumas etapas no abatedouro.  

Para quantificar o consumo de água no abatedouro foram realizadas leituras nos 

hidrômetros duas vezes ao dia, antes e após atividades desenvolvidas no abatedouro. As 

leituras foram realizadas apenas nos dias úteis. 

Salienta-se que, de 1 de setembro de 2015 a 8 de janeiro de 2016, os currais 

foram abastecidos pela água de poço e não pela água de chuva, devido ao período de 

estiagem. 

Para o melhor desenvolvimento da pesquisa a quantificação do consumo de água 

foi dividida em ciclos, os quais, na maioria das vezes, foram de cincos dias, iniciando-se 

às terças feiras, totalizando 20 ciclos. 

Para quantificar o consumo de água nos equipamentos das instalações na 

empresa foram realizadas leituras nos hidrômetros ao término das atividades. Em 

paralelo, verificou-se se todos os pontos de água estavam devidamente fechados. No dia 

seguinte foram realizadas leituras nos hidrômetros antes do início das atividades e, 

finalmente, analisou-se se houve perda por vazamento. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 
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Para avaliar o consumo de água no abatedouro foi realizada uma análise 

descritiva e estatística dos dados obtidos.  

 

 

3.6 ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁGUA 

 

 

Visando estudar as possibilidades de minimização do consumo e maximização 

do uso de água no abatedouro de caprino foi feita uma descrição observacional, 

identificando e analisando as possíveis falhas como perdas físicas e operações 

inadequadas. A partir deste estudo, foi avaliada a possibilidade de redução do consumo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

4.1 CONSUMO DE ÁGUA EM UM ABATEDOURO DE CAPRINO 

 

 

A Tabela 10 apresenta os volumes de água em litros por ciclo de abate 

consumido nos setores em um abatedouro de caprino em Feira de Santana - Bahia.  

Tabela 10- Consumo médio de água em um abatedouro de caprino em Feira de 

Santana-Ba, no período de setembro 2015 a fevereiro 2016. 
Setores Consumo médio de água (L/ciclo) Percentual 

Administrativo  1.357 2,6% 

Vestiário 3.450 6,7% 

Caldeira 2.867 5,6% 

Currais 4.228 8,2% 

Processo de Abate 39.531 76,9% 

Total 51.433 100% 

 

Observa-se na Tabela 10 que o consumo médio de água no abatedouro de 

caprino em um ciclo completo de cinco dias, foi de 51.433 L de água. Deste percentual 

o processo de abate apresenta um consumo de 9.531 L água por ciclo com o maior 

consumo, correspondendo a 76,9%, enquanto que o Setor Administrativo, com apenas 

com 1.357 L de água por ciclo, apresentou o menor consumo (2,6%). 

Conforme estimado por EUROPEAN COMMISSION (2003), a distribuição do 

consumo de água de 80% para o Setor Processo de Abate em um abatedouro de ovino 

norueguês está próximo do encontrado na presente pesquisa, como também está 

próximo deste valor o resultado encontrado por Amorim, Nardi, e Very (2007) em um 

abatedouro de aves (62%). Souza, Paradela e Pizarro (2013) estimaram que o setor 

abate de bovino consome 46% de água. E Krieger (2007), ao estudar este mesmo 

parâmetro em suínos, encontrou um consumo de 38%.  

Na Tabela 11 é apresentado o consumo de água das etapas do Setor Processo de 

Abate em um abatedouro de caprino em Feira de Santana Bahia.  
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Tabela 11– Consumo de água no setor Processo de Abate de um abatedouro de 

caprino em Feira de Santana-Ba, no período de setembro 2015 a 

fevereiro 2016. 
Etapas do Processo de Abate Consumo de água (L/ciclo) Percentual 

Abate 8.274 20,9% 

Limpeza de Vísceras 18.987 48,0% 

Limpeza das Carcaças 9.213 23,3% 

Desossa 3.057 7,7% 

Total 39.531 100% 

 

Analisando o consumo de água nas etapas do Setor Processo de Abate da Tabela 

11, observa-se que a etapa Limpeza de Vísceras, com 48,0%, apontou o maior consumo 

de água, seguida da etapa Limpeza das Carcaças com 23,3%. O menor percentual neste 

setor foi a etapa Desossa com 7,7%.  

O uso de água na etapa Desossa se dá para limpeza dos equipamentos, utensílios, 

pisos e paredes, enquanto que na etapa Limpeza das Carcaças utiliza-se um jato d’água 

que, além da limpeza das carcaças, é também usado para limpeza dos equipamentos, 

utensílios, pisos e paredes do abatedouro, Na etapa Limpeza de Vísceras o consumo de 

água se dá principalmente para a retirada dos estrumes, na qual se observou um volume 

de água excessivo. 

A etapa de evisceração foi a que apresentou o maior consumo de água e, 

comparando-se com os resultados apresentados nos trabalhos de Souza (2015), que 

verificou o consumo de água em frigoríficos de bovinos no Estado da Bahia a partir dos 

dados disponibilizados no licenciamento ambiental, tal etapa apresenta também o maior 

percentual de consumo de água. Krieger (2007) também constatou que a evisceração é a 

etapa de maior consumo de água em um frigorifico de suíno no Rio Grande do Sul, 

medido por leitura em hidrômetros e por preenchimento de recipientes. Para Matsumura 

(2007), o maior consumo foi na etapa escaldagem no processamento de frango. A autora 

ressaltou que este dado foi obtido por uma empresa terceirizada. 

Dessa forma nota-se que a etapa evisceração deve ter uma maior atenção em 

relação ao consumo de água no processamento de animais, uma vez que nos trabalhos 

analisados verificou-se que esta é uma das etapas que apresenta o maior consumo.  
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4.2 CONSUMO DE ÁGUA POR CICLO DE ABATE 

 

 

O trabalho pesquisou o consumo total de água para abater um caprino incluindo 

todo o ciclo de 5 (cinco) dias. A Tabela 12 apresenta o consumo médio de água dos 

setores e dos dias correspondentes ao ciclo de abate. 

Tabela 12 - Consumo de água por ciclo de cinco dias de abate nos setores do abatedouro de 

caprino em Feira de Santana-Ba, no período de setembro 2015 a fevereiro 2016. 

Setor 
Consumo médio de água por dia do ciclo (L)  Total 

1° Dia % 2° Dia % 3° Dia % 4° Dia % 5° Dia % Litros 

Administrativo 360 26,5 259 19,1 256 18,8 338 24,9 144 10,6 1.357 

Vestiário 912 26,4 934 27,1 633 18,3 594 17,2 377 10,9 3.450 

Processo Abate 26.230 66,4 6.957 17,6 2.367 6,0 2.231 5,6 1.747 4,4 39.531 

Caldeira 1.091 38,1 474 16,5 615 21,4 439 15,3 248 8,6 2.867 

Currais 1.193 28,2 2.343 55,4 692 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4.228 

Total 29.787 57,9 10.966 21,3 4.562 8,9 3.602 7,0 2.516 4,9 51.433 

 

Analisando os ciclos do processamento de carne caprina, observa-se na Tabela 

12 que no primeiro dia, quando é realizado o abate, houve o maior consumo de água, 

com média de 29.787 L, correspondendo a 57,9% do consumo total. Nos demais dias, 

quando é realizada a desossa (corte das carcaças), houve os menores consumos de água, 

que variaram de 2.516 a 10.966 L/dia.  

No Setor Administrativo o maior e o menor consumo de água foram, 

respectivamente, 360 e 144 L. Salienta-se que foi o único setor em que houve dias que 

ocorreram diferenças entre as leituras após o encerramento das atividades e o início do 

dia seguinte. 

No Setor Vestiário, nos dois primeiros dias do ciclo do abate houve os maiores 

consumos de água, 912 L/d e 934 L/d, sendo que nos demais dias o consumo variou de 

377 L a 633 L. Tal fato está relacionado com o modo como são desenvolvidas as 

atividades neste setor. Nos primeiros dias do ciclo os uniformes sujam mais e o uso dos 

banheiros é mais constante. 

Houve consumo de água no Setor Currais apenas nos três primeiros dias do ciclo 

de abate. O segundo dia do ciclo, com 55,4% do consumo, apresentou o maior índice, 
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seguido do primeiro dia com 28,2% e este do terceiro dia com 16,4%, o menor 

consumo. 

Como relatado anteriormente e observado na Tabela 12, o Processo de Abate é o 

Setor que apresentou o maior consumo de água no abatedouro de caprino, o que se 

justifica em razão das diversas atividades ali desenvolvidas. A Tabela 13 apresenta, de 

forma detalhada, o consumo de água por ciclo de abate das etapas deste Setor.  

Tabela 13 - Consumo médio de água por ciclo de abate no Setor Processamento de Abate de um 

abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba, no período de setembro 2015 a 

fevereiro 2016. 

Etapa 
Consumo médio de água por dia do ciclo (L) Total 

1° Dia % 2° Dia % 3° Dia % 4° Dia % 5° Dia % Litros 

Abate 5.565 67,3 1.329 16,1 452 5,5 437 5,3 491 5,9 8.274 

Limpeza de Vísceras 14.837 78,1 2.998 15,8 438 2,3 371 2,0 343 1,8 18.987 

Limpeza de Carcaças 5.626 61,1 1.920 20,8 578 6,3 580 6,3 509 5,5 9.213 

Desossa 202 6,6 710 23,2 898 29,4 842 27,6 404 13,2 3.057 

Processo Abate 

(Total) 
26.230 66,4 6.957 17,6 2.367 6,0 2.231 5,6 1.747 4,4 39.531 

 

Conforme observado na Tabela 13, a Etapa Limpeza de Vísceras apresentou um 

consumo médio de água de 18.987 L/ciclo, sendo este o ponto de maior consumo no 

abatedouro. No primeiro dia, houve um consumo de água de 14.837 L/dia nesta etapa, 

correspondendo a 78,1% do consumo total. 

A Etapa Desossa, com um consumo médio de 3.057 L/ciclo apresentou o menor 

consumo no setor. Diferente das outras etapas, a Desossa possui o consumo menor no 

primeiro dia do ciclo. Observa-se que o consumo de água nesta etapa não é tão elevado 

quando comparada com as demais, mesmo sendo a principal atividade nos quatro dias 

posteriores ao abate. 

 

 

4.3 CONSUMO DE ÁGUA POR PESO E ANIMAL ABATIDO  

 

 

A Tabela 14 apresenta o consumo de médio de água para abater um caprino e 

para produção de um quilograma de carne caprina em abatedouro de caprino. 
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Tabela 14 - Consumo de água para abater um caprino e para produzir um 

quilograma de carne em um abatedouro de caprino em Feira de 

Santana-Ba, no período de setembro 2015 a fevereiro 2016. 

Setor 
Consumo médio de água 

L/caprino % L/kg % 

Administrativo 5,47 2,61 0,37 2,60 

Vestiário 13,98 6,67 0,95 6,70 

Caldeira 11,82 5,64 0,80 5,64 

Currais 18,04 8,61 1,22 8,59 

Processo de Abate 160,17 76,46 10,90 76,47 

Total 209,48 100 14,25 100 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 14 observa-se que para abater 

um caprino são necessários 209,48 L de água, sendo que o Setor Processo de Abate 

apresentou o maior consumo, com 160,17 L, o qual corresponde a 76,46%. No tocante à 

produção de um quilograma de carne caprina, o consumo de água foi de 14,25 L, com 

percentual de 76,47%, o maior consumo.  

Nota-se que o abatedouro está consumindo água acima do sugerido por 

Envirowise (2000) que, ao avaliar o abate de caprino utilizando-se Boas Práticas, 

verificou que o consumo de água varia entre 100 a 150 litros por animal abatido.  

É necessário que haja padronização na quantificação do consumo de água para 

comparar o desempenho de indústrias diferentes. No abatedouro de caprino foi estudado 

o consumo de um ciclo inteiro, cujo valor foi de 51.433 L de água. Caso fosse 

considerado apenas o dia de abate seria encontrado o valor de 29.787 L de consumo de 

água, que corresponde ao primeiro dia do ciclo. O consumo de água por animal abatido 

seria de 127,3 L/caprino e, para a produção de um quilograma de carne, seria de 8,5 

L/kg. 

Dessa forma, o abatedouro de caprino seria enquadrado no padrão constatado 

por Envirowise (2000), bem como estaria utilizando Boas Práticas de produção, uma 

vez que passaria de 209,48 L/caprino para 127,3 L/caprino. Entretanto, não se 

considerando os demais dias do ciclo, não representaria o consumo real e 82,18 

L/caprino não seriam considerados. 

A Tabela 15 apresenta o consumo médio de água para o abate de distintos portes 

de animais em diferentes abatedouros.  
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Tabela 15 - Consumo médio de água em abatedouros de diferentes animais. 

Animal L/cabeça L/kg Referência 

Frango 16,91 5,83 MATSUMURA e MIERZWA (2008) 

Suíno 777 8,35 KRIEGER (2007)  

Bovino  1.216 5,30 SOUZA (2015)  

Suíno 1.125 12,50 SOUZA (2015)  

Frango 18 7,07 SOUZA (2015)  

 

Conforme apresentado na Tabela 15, observa-se que para produzir um 

quilograma de carne de frango são necessários 5,83 litros de água, segundo apresentado 

na pesquisa de Matsumara e Mierzwa (2008). Para Souza (2015), são necessários 7,07 

L/kg. Salienta-se que o frango é considerado um animal de pequeno porte. 

Segundo KRIEGER (2007) são necessários 8,35 L de água para produção de um 

quilograma de carne suína, animal de médio porte, enquanto que para Souza (2015), são 

necessários 12,50 L/kg. Entretanto, para a produção de um quilograma de carne bovina, 

este considerado de grande porte, são necessários 5,30 L de água (SOUZA 2015). 

 

 

4.4 POTENCIAL DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA EM 

ABATEDOURO DE CAPRINOS 

 

 

Analisando o consumo de água em função da quantidade de animais abatidos 

nos ciclos estudados, verificou-se que não há relação com o Setor Administrativo 

(Figura 11). A utilização de água neste setor independe da quantidade de animais a ser 

abatido, sendo o principal uso para os sanitários, cantina e refeitório. 
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Figura 11 – Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos do Setor 

Administrativo de um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba, no período 

de setembro 2015 a fevereiro 2016. 

Este setor, em alguns ciclos, apresentou diferença nas leituras dos hidrômetros 

após o encerramento das atividades com volumes de até 7.000 L de água. Dessa forma, 

para não haver desperdício e para a redução do consumo, recomenda-se:  

 conscientização dos funcionários sobre a importância de economizar água; 

 inspeções constantes para verificar o desligamento correto de todas as chaves 

e mangueiras após o encerramento do turno de trabalho. Esta atividade pode 

ser feita observando-se os hidrômetros, uma vez que o seu funcionamento 

indica uso de água; 

 implantação de redutores de vazão nos pontos de água.  

No Setor Vestiário há uma baixa relação entre o consumo de água e a quantidade 

de animais abatidos nos ciclos estudados (Figura 12). Essa baixa relação está 

relacionada com o fato do uso, principal da água nesse setor ser para os banheiros e 

lavagem dos uniformes, os quais independem do numero de animais abatidos.  
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Figura 12 - Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos do Setor Vestiário 

em um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba, no período de setembro 

2015 a fevereiro 2016. 

Tanto na análise quantitativa quanto na observacional não houve padronização 

para a realização das atividades neste setor. Apesar de ter havido uma variação mínima 

do número de animais abatidos, houve um acréscimo significativo no consumo de água. 

Recomenda-se então que haja uma conscientização dos funcionários sobre a 

importância de economizar água e que sejam implantados redutores de vazão nos pontos 

de água.  

No Setor Currais há uma baixa relação entre o consumo de água e a quantidade 

de animais abatidos (Figura 13). O consumo de água neste setor é, basicamente, para a 

dessedentação dos animais e para a limpeza dos currais. Os animais são divididos em 

lotes e para cada curral é direcionado um lote. Desta forma, quanto maior o número de 

lotes, maior será a área a ser lavada. 
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Figura 13 - Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos do Setor Currais em 

um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

Verificou-se que não há padronização nas atividades que usam água neste setor, 

pois ora se utilizava Boas Práticas de produção mais limpa como a limpeza a seco 

seguida da lavagem com água, ora esta prática não era aplicada (Figura 14). Neste setor 

o consumo de água está em função da área a ser lavada, do número de animais e o modo 

como são desenvolvidas as atividades. 

 
Figura 14 – Lavagem dos currais de espera sem a prática de limpeza a seco em 

um abatedouro de caprino. 

Krieger (2006) verificou que a limpeza a seco, antes da lavagem com água em 

pocilgas, não só reduziu o consumo de água em 45 L de água por pocilga, como 

também a DBO em 25%. 

Para reduzir o consumo de água nesta etapa recomenda-se: 

 conscientizar os funcionários sobre a importância de economizar água; 

 implantar redutores de vazão e dispositivos de fechamento automáticos; 

 recolher estrumes para utilização como fertilizantes; 
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 limpar a seco antes da lavagem com água. 

O Setor Caldeira apresentou baixa relação entre o consumo de água para o abate 

de caprino em relação à quantidade de animais abatidos (Figura 15). 

 
Figura 15 - Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos do Setor Caldeira 

em um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

O consumo de água variou, basicamente, de 9 a 15 L/caprino. Verificou-se que 

após o encerramento das atividades a caldeira continua ativada gerando vapor. 

Recomenda-se, então: 

 conscientizar os funcionários sobre a importância de economizar água; 

 retirar a madeira e as brasas do forno após o encerramento das atividades a 

fim de evitar a geração de vapor d’água. 

No Setor Processo de Abate, nota-se que há uma relação entre o consumo de 

água e a quantidade de animais abatidos (Figura 16).  
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Figura 16- Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos do Setor Processo de 

Abate em um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

Sendo o consumo médio de água no Setor Processo de Abate de 160,1 L/caprino 

e considerando o primeiro quartil como uma meta a ser alcançada nesse setor, sem 

grandes investimentos pode-se reduzir o consumo de água para 146,1 L/caprino, uma 

vez que 25% dos ciclos apresentaram esses resultados (Figura 17). 

 
Figura 17 - Consumo de água do Setor Processo de Abate em um abatedouro de caprino, Feira 

de Santana-Ba. 

Analisando a Figura 18, verificou-se que metade do consumo de água da Etapa 

Abate está entre os valores de 25,49 e 33,3 L/caprinos. Considerando a meta do 

primeiro quartil a ser atingido para redução do consumo de água, observa-se que nesta 

Etapa o consumo pode ser reduzido para 29,3 L/caprino. 
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Figura 18 - Consumo de água da Etapa Abate em um abatedouro de caprino, Feira de Santana-

Ba. 

Observou-se na Etapa Abate que as mangueiras utilizadas para limpeza dos 

equipamentos, utensílios, pisos e paredes possuem baixa pressão e alta vazão, bem 

como foi verificado o uso desnecessário de água pelos funcionários. Constatou-se, 

também, que a calha não recolhe o sangue totalmente, necessitando uso constante de 

água para limpeza do piso. Foi verificado também frequentes erros na evisceração, 

tornando necessário mais uso de água. A partir destes dados, recomenda-se: 

 conscientização dos funcionários sobre a importância de economizar água; 

 implantação de redutores de vazão e dispositivos de fechamento automáticos; 

 maior atenção dos operários na etapa da evisceração para evitar que as 

vísceras caiam no chão diminuindo, assim, a frequência de lavagem dos 

pisos; 

 limpeza a seco, lavagem com água fria e, posteriormente, lavagem com água 

quente dos equipamentos, utensílios, pisos e paredes; 

 aumento do tamanho da canaleta de sangria, a fim de evitar o lançamento de 

sangue no chão. 

Foi verificada uma variação do consumo de água de 60,47 a 99,21 L/caprinos 

nos ciclos estudados para a Etapa Limpeza de Vísceras. Tanto pelos dados quantitativos 

quanto pelo dado observacional, foi constatado que não havia padronização no modo 

como eram desenvolvidas as atividades nessa etapa. Considerando que 25% dos ciclos 

consumiram até 69,6 L/caprino, (Figura 19), pode-se ter este valor como uma meta a ser 

alcançada. 
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Figura 19 - Consumo de água da Etapa Limpeza de Vísceras em um abatedouro de caprino, 

Feira de Santana-Ba. 

A Etapa Limpeza de Vísceras foi a que apresentou o maior consumo de água no 

Setor Abate e este, o maior consumo do abatedouro. Observou-se que, se fossem 

corrigidos os desperdícios de água já mencionados, haveria uma redução no consumo de 

11.025 L de água, o que corresponde a 57% do consumo total. Dessa forma, para não 

haver desperdício de água e redução do consumo, recomenda-se: 

 conscientização dos funcionários sobre a importância de economizar água; 

 implantação de dispositivo de acionamento automático, por exemplo 

sensores, nas torneiras e redutores de vazão nos pontos de água; 

 limpeza a seco, lavagem com água fria e, posteriormente, lavagem com água 

quente dos equipamentos, utensílios, pisos e paredes; 

 sistematização nas operações visando melhorar a eficiência do uso da água; 

 limpeza a seco para retirada dos estrumes no intestino dos animais antes da 

lavagem com água. 

Para a etapa Limpeza das Carcaças (no dia de abate), é utilizado um jato d’água, 

o qual é também utilizado nos demais dias para lavagem de pisos, paredes e 

equipamentos do abatedouro. Esta etapa apresentou uma variação do consumo de 26,9 a 

43,9 L/caprino durante o ciclo de abate (Figura 20). Do mesmo modo que nas outras 

etapas e, considerando que 25% dos ciclos consumiram até 33,7 L/caprino, nessa etapa 

o consumo de água pode ser reduzido para este valor. 
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Figura 20 - Consumo de água da Etapa Limpeza das Carcaças em um abatedouro de caprino, 

Feira de Santana-Ba. 

O jato d’água utilizado possui baixa vazão e alta pressão, portanto, trata-se de 

uma Boa Prática, mas foi constatado que houve uso desnecessário desse equipamento. 

Para reduzir o consumo de água nessa etapa recomenda-se: 

 conscientização dos funcionários sobre a importância de economizar água; 

 instalação de sensor que detecta a carcaça para acionar o jato d’água; 

 limpeza a seco dos pisos, paredes e equipamentos, para posterior lavagem 

com água. 

Analisando o consumo de água na Etapa Desossa, conforme apresentado na 

Figura 21, observa-se que a variação do menor consumo (7,2 L/caprino) foi maior que o 

dobro do consumo máximo (16,4 L/caprino). 

 
Figura 21 - Consumo de água da Etapa Desossa em um abatedouro de caprino, Feira de 

Santana-Ba. 
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O uso de água nessa etapa se dá, principalmente, para limpeza de equipamentos, 

utensílios, pisos e paredes. Notou-se que não houve padronização no desenvolvimento 

dessas atividades em relação ao consumo de água nesta etapa, bem como não foi 

observada a prática de limpeza a seco. Tanto pela análise observacional quanto pela 

quantitativa verifica-se a não regularidade nas atividades desta etapa, pois, para um 

número próximo de animais abatidos nos ciclos, houve uma variação considerável do 

consumo de água, (Figura 22). 

 
Figura 22 - Consumo de água em função da quantidade de animais abatidos da Etapa Desossa 

em um abatedouro de caprino em Feira de Santana-Ba. 

Para reduzir o consumo de água nesta etapa recomenda-se: 

 conscientização dos funcionários sobre a importância de economizar água; 

 limpeza a seco, lavagem com água fria e, posteriormente, lavagem com água 

quente; 

 sistematização nas operações visando melhorar a eficiência do uso da água. 

Analisando o consumo total do abatedouro de caprino em relação ao consumo de 

água L/caprino, percebeu-se que houve uma variação de 163,5 a 250,7L/caprino, sendo 

que 75% dos ciclos consumiram até 220,1L/caprino e 25% com consumo de até 188,7 

L/caprino, (Figura 23). 

y = -0,0224x + 17,876 

R² = 0,059 

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

150 200 250 300

L
/c

a
b

eç
a

 

 

Quantidade 

Desossa 



67 

 

 
Figura 23 - Consumo total de água em um abatedouro de caprino, Feira de Santana-Ba. 

Verifica-se que o abatedouro de caprino possui potencial para reduzir o consumo 

de água para 188,7 L/caprino o que representaria uma economia de 18.120 L/mês. 

O abatedouro possui medidas de minimização do consumo de água, como a 

captação de água de chuva, dispositivos de fácil fechamento dos pontos de água, 

limpeza a seco anterior às lavagens com água e as instalações hidráulicas não 

apresentaram perdas de água durante a pesquisa. 

Entretanto, a, partir da análise observacional e, principalmente, da descrição do 

uso de água realizado no abatedouro de caprino, observou-se consumo desnecessário de 

água por parte dos operadores. Foi constado que o abatedouro apresenta potencial para 

minimizar ainda mais o consumo de água uma vez que foram identificados e 

apresentados procedimentos e tecnologias para um uso eficiente. 

As principais medidas para minimizar o consumo de água no abatedouro foram: 

 aumentar o reservatório para captar maior volume de água ou utilizá-lo, no 

período de estiagem, para reservar águas residuárias a serem reutilizadas em 

atividades com   características  compatíveis; 

 conscientização dos funcionários, por meio de palestras, folhetos 

explicativos, exposição de vídeos educativos, sobre a importância de 

economizar água; 

 inspeções constantes para verificar o desligamento correto de todas as chaves 

e mangueiras   após o encerramento do turno de trabalho. Esta atividade pode 

ser feita observando-se os hidrômetros, uma vez que o seu funcionamento 

indica uso de água; 
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 retirada da madeira e das brasas do forno para evitar a geração de vapor 

d’água na caldeira após o encerramento das atividades; 

 maior atenção dos operários na etapa da evisceração para evitar que as 

vísceras caiam no chão possibilitando, assim, a diminuição da frequência de 

lavagem dos pisos; 

 limpeza a seco para retirada dos estrumes no intestino dos animais antes da 

lavagem com água; 

 limpeza a seco, lavagem com água fria e posterior lavagem com água quente 

dos equipamentos, utensílios, pisos e paredes; 

 aumento do tamanho da canaleta de sangria a fim de evitar o lançamento de 

sangue no chão; 

 implantação de dispositivo de acionamento automático, a exemplo de 

sensores nas torneiras e redutores de vazão nos pontos de água; 

 instalação de sensor que detecta a carcaça para acionar o jato d’água; 

 sistematização nas operações visando a maximização do uso da água; 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi constatado que são necessários 209,48 L de água para abater um caprino e 

14,25 L de água para produção de um quilograma de carne caprina. Notou-se que o 

abatedouro de caprino está consumindo um volume de água acima do recomendado para 

Boas Práticas. 

O consumo médio de água total em um ciclo completo de 5 dias no abatedouro 

foi de 51.433 L, sendo que o setor Processo de Abate, com 39.531 L/ciclo apresentou o 

maior consumo. As etapas Limpeza de Vísceras, consumindo 18.987 L, Limpeza das 

Carcaças, 9.213 L e Abate, 8.274 L, foram os pontos de maior consumo de água no 

abatedouro. 

No primeiro dia do ciclo de abate houve o maior consumo de água, com média 

de 9.787 L, correspondendo a 57,9% do consumo total. Nos demais dias o consumo 

variou de 2.516 a 10.966 L/dia.  

Verificou-se que no Setor Administrativo não há relação entre o consumo de 

água e a quantidade de animais abatidos, enquanto que os Setores Vestiário, Currais e 

Caldeira apresentaram baixa relação. Já no Setor Processo de Abate há uma relação 

entre o consumo de água e a quantidade de animais abatidos. 

Constatou-se que no abatedouro não houve uma padronização das atividades 

desenvolvidas o que se refletiu no consumo de água. Tanto na análise quantitativa 

quanto na observacional verificou-se que o abatedouro apresenta potencial para reduzir 

o consumo de água para 188,7 L/caprino e uma economia de 18.120 L/mês.  
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