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1. Revisão Bibliográfica

O balanço hídrico pode ser entendido como a aplicação dos conceitos de auditoria da água da

American Water Works Association (AWWA,2012), definida como a contabilização de toda a água que

entra e sai de um sistema de abastecimento”, e um exame, em detalhe, dos dados registrados com a

intenção de se determinar a eficiência operacional do sistema e de se identificarem as origens das

perdas de água e de receita. Por sistema ou processo pode-se entender uma Estação de Tratamento

de Água (ETA), Estação de Tratamento de Efluente (ETE), uma rede de distribuição, ou uma planta

industrial.

O relatório da ANA (2017) reporta um aumento expressivo da demanda hídrica industrial no

Brasil, que acompanhou o crescimento econômico do País. As vazões de retirada estimadas em 2013

– pico do período analisado com 207,1 m³/s – foram 70% superiores às vazões de 2002. O relatório

apresenta ainda uma queda na atividade industrial brasileira em 2014 e 2015 que se refletiu na

redução da demanda hídrica da ordem de 10%. A conclusão do relatório é de que o total consumido

representa 55% do retirado. Sendo que as vazões de retirada totais para o ano de 2015 foram de

192,41 m³/s e a vazão consumida foi estimada pelo relatório em 104,92 m³/s, equivalente a

aproximadamente 55% do total retirado.

Segundo Souza e Orrico (2016), 75% dos frigoríficos da Bahia não possuem índices

compatíveis com as melhores tecnologias que são adotadas para o abate de bovinos. No caso dos

abatedouros, o cenário ainda é pior, chegando o índice a 87,5%. Associando o consumo de água ao

porte, verificou-se que quanto maiores são os abatedouros e frigoríficos, menores são os gastos com

água.
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Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o consumo de água de um sistema de

abastecimento e tratamento de efluentes de um abatedouro, na região sul do estado de Minas Gerais.

2. MATERIAIS E METODOS.

O abatedouro tem como fonte de água potável um poço artesiano, de onde a água é retirada

por bombeamento. A vazão é medida por um hidrômetro (Woltman, vazão mínima de 100 L/h; vazão

nominal de 5m³/h; vazão máxima de 10m³/h; erro de 50 L/h). Essa água é utilizada nos processos

internos da empresa, na industrialização da carne e, por fim, na lavagem e higienização do pátio. O

valor extraído do poço artesiano é medido de segunda à sexta sempre às 7:00, sendo o valor

bombeado obtido a partir da Equação 1:

Vdia = Mfutura – Mdia[1]

Sendo:

Vdia = Volume bombeado do poço (Afluente ou Montante), em m³/dia.

Mfutura = Medição do próximo dia às 7:00, em m³/dia.

Mdia = Medição do dia em questão às 7:00, em m³/dia.

Também foi realizada na rotina operacionala leitura do volume consumido no abate, por meio da

medição do valor do hidrômetro ao final do último animal processado, registrando também o tempo

gasto para industrialização do animal. Assim foi possível medir tambémvolume do afluente e onde ele

foi utilizado.

Não há medição do afluente bruto que chega na E.T.E.I, contudo existe um medidor de vazão

para conduto livre na saída da Estação. O volume de efluente tratado no dia é armazenado em 3

caixas de 10m³ e 3 caixas de 20 m³. Assim, a diferença entre o volume a ser tratado no dia seguinte e

o volume recebido anteriormente, somado ao volume passado na Calha Parshall fornece o volume do

Afluente Bruto na E.T.E.I.

Os valores foram organizados em uma planilha no Excel® com as seguintes variáveis: leitura

do hidrômetro às 7h, gasto afluente, dia da semana, data, número de bovinos e suínos abatidos, leitura

da Calha Parshall, volume recebido do dia anterior, volume real (afluente bruto na E.T.E.I), volume

utilizado no abate, volume utilizado na lavagem.

Os valores medidos foram avaliados a partir de uma regressão com 2 variáveis, a fim de

estimar o volume consumido de água por boi/porco processado. Foi também feita uma comparação

com o documento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para abatedouros,

para analisar o consumo real e esperado.

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO:
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Para avaliar o consumo no frigorífico, foram feitas medições durante 105 dias, de 1 de

novembro de 2021 a 25 de março de 2022. Foram coletados e tabelados os seguintes dados: leitura

do hidrômetro às 7h (m3); a vazão do poço artesiano (vazão de entrada, em m3); dia da semana,

número de suínos e de bovinos abatidos, vazão da Calha Parshall (vazão de saída, em m3), volume

recebido do dia anterior (m3). No gráfico da Figura 1 mostra-se o consumo de água por animais

abatidos (suínos e bovinos)

Figura 1: Consumo de água no abate(Y), número de animais(X)

Fonte: o autor.

Com a análise dos dados, observou-se que o consumo de água deveria ser computado

separadamente para cada tipo de animal abatido, já que o consumo é diferente para as espécies.

Porém, nota-se que há uma dependência entre as variáveis, com uma bom ajuste (R² = 0,7232). Vale

ressaltar que a empresa está certificada no Ministério da Agropecuária, portanto, há operações

sanitárias que devem ser realizadas, e que colaboram para um maior consumo.

Na Figura 2 mostra-se o gráfico do consumo de água na lavagem dos pátios em função do

número de animais abatidos. Observa-se que há uma dispersão grande dos dados, sendo

consideradas duas hipóteses. A primeira é que o consumo de água na lavagem da parte interna não

está relacionado com o número de animais abatidos; a segunda hipótese é que pode haver um mau

uso da água, e por isso, não é possível estabelecer uma relação.

Assim, foi feita a separação dos animais abatidos por espécie (suínos e bovinos), e coletou-se

dados de consumo para o abate de 44 bovinos. Os dados foram comparados, e mostrados na Tabela

1.

Tabela 1: Consumo médio de água para abate bovino

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



Referência Consumo médio de água por bovino (m³)

Envirowise; WS Atkins Enviroment, 2000 0,700-1,000

IPPC, 2005 0,389-2,159

CETESB, 2003 1,000

Frigorífico analisado 2,278

Figura 2: Gráfico do consumo de água na lavagem(Y) em função do número de animais abatidos(X).

Fonte: o autor.

Observa-se que os resultados estão de acordo com os valores estabelecidos pelas referencias

encontradas, de forma que o gasto está mais acentuado devido a empresa ser de pequeno/médio

porte (aproximadamente 70 funcionários).

Uma questão importante observada foi o mau uso da água durante a lavagem interna e

externa, como, por exemplo, sujeira como folhas e poeira poderiam ser varridas antes da lavagem do

pátio, o que possibilitaria uma redução no consumo de água para este fim. Além disso, foi observado

também uma elevada quantidade de sabão e outros produtos de limpeza da parte interna, o que

aumentava o tempo de lavagem, e, consequentemente o consumo de água.

4.CONCLUSÕES:
Os recursos hídricos têm um importante papel na sociedade moderna e ao seu uso sustentável

estão associados grandes desafios, dentre eles o uso de água no tratamento de efluentes originários

das mais diversas atividades, especialmente no ramo de alimentício de carnes, frios e processados.

De acordo com dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB, 2008), o

consumo em abatedouros é de cerca de 3,8m3 por bovino abatido.

Observou-se, neste trabalho, a importância da coleta, organização e análise crítica dos dados

relativos ao consumo de água no setor de abatedouros no Brasil, visto que na literatura (e na prática)

reporta-se um consumo elevado e até o desperdício de água. A partir de uma regressão linear aplicada

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 4



aos dados coletados foi possível constatar o uso excessivo de água em um abatedouro em algumas

atividades como, por exemplo, no processo de limpeza. Assim, esta etapa deve ser feita com controle

rigoroso, principalmente em setores como bucharia, graxaria e vísceras. Vale também ressaltar que o

resultado da média do gasto hídrico por bovino foi um pouco acima do recomendado na literatura, para

uma empresa de pequeno/médio porte (média de 70 funcionários). Tal fato pode estar relacionado à

menor automatização e ao uso excessivo da água na lavagem.
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