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RESUMO 

Com as secas de rios e lagos que se acreditava que nunca secariam, resultado de anos de 

desatenção, maus-tratos e falta de preservação da natureza geraram danos que não se pode ser 

resolvido instantaneamente com isso as indústrias de alimentos são uma das mais afetadas 

com a crise hídrica no Brasil, pois a água é essencial no processo desde o recebimento da 

matéria-prima até a obtenção do produto final. No entanto, ocorre um grande desperdício de 

água no decorrer dos processos industriais, com esta visão o artigo foi escrito com o objetivo 

de facilitar a visualização dos problemas, desenvolver a criatividade industrial, fornecer vias 

que possam ajudar na implementação de projetos de reuso da água e permitir melhorias nos 

processos com o intuito de otimizar a quantidade de água utilizada na indústria, minimizando 

os impactos ambientais causados por esses desperdícios e influenciando de maneira positiva 

as finanças da indústria.  
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INTRODUÇÃO 

A água tem um papel fundamental quando o assunto é indústria de alimentos, estando 

presente, desde a etapa de cultivo na agricultura até a chegada do alimento ao consumidor. 

Sendo um recurso natural de valor inestimável, o qual tem a necessidade de ser preservado 

devido aos fortes sinais de que este recurso pode-se estar chegando ao fim, porém à 

preocupação não é atual. “Já visando os desafios que poderiam enfrentar no século XXI foi 

aconselhado dar uma atenção especial aos recursos hídricos, recomendando aos países que 

participaram da mesma implementarem políticas de reuso e reciclagem dos seus influentes 

principalmente os esgotos domésticos e industrial” (HESPANHOL, 2008). 

As principais estratégias adotadas foram à minimização da água e dos resíduos, porém 

a implantação dessas estratégias não afeta a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. “O 

uso racional da água na indústria é uma alternativa a ser seguida para o gerenciamento 
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ambiental da indústria de alimentos, pois além de reduzir os gastos com disposição e 

tratamento de resíduos, ainda aumenta a eficiência dos processos produtivos” (LEITE E 

PAWLOWSKY, 2005). 

“Ao se observar o desperdício que estas indústrias podem ocasionar e com a crise 

hídrica que está acontecendo, viu-se a importância de ser realizada a prática de minimização e 

reuso da água para assim reduzir o consumo e desperdício” (BRASIL, 2005). 

“O desperdício e a falta de tratamento dos resíduos pós-processamento passam a ser 

uma problemática, por isso há uma maior atenção para que essas condutas não venham a se 

tornar um problema ambiental ainda mais agravante” (CARVALHO et al. 2014). 

Apesar do Brasil possuir uma grande reserva de água, muitas regiões convivem com 

uma quantidade reduzida como é o caso da Região Metropolitana de São Paulo, devido a isso 

o artigo foi escrito com o objetivo de facilitar a visualização dos problemas, desenvolver a 

criatividade industrial, fornecer vias que possam ajudar na implementação de projetos de 

reuso da água e permitir melhorias nos processos com o intuito de otimizar a quantidade de 

água utilizada na indústria, minimizando os impactos ambientais causados por esses 

desperdícios e influenciando de maneira positiva as finanças da indústria.  

 

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS E PRINCIPAIS PONTOS DE 

DISPERDÍCIO 

Nas indústrias alimentícias a água é parte fundamental e imprescindível, sendo 

utilizada em todos os setores. Seja uma cervejaria onde a água é a principal matéria prima ou  

Uma indústria de processamento de produtos bovinos no qual a água faz parte do 

processo, porém, não mais está incorporada no produto final, em todos os casos a água é 

indispensável. “Com a escassez de água potável disponível para a produção industrial, as 

indústrias se encontram obrigadas a implementar um programa de conservação e reuso da 

água, que possibilite as oportunidades para a implantação de estratégias que diminuam o 

consumo de água” (TIMOFIECSYK E PAWLOWSKY, 2003). “O aumento da demanda por 

água, somando o crescimento das cidades e a impermeabilização dos solos, a degradação da 

capacidade produtiva dos mananciais, à contaminação das águas e o desperdício conduzem a 

um quadro preocupante em relação à sustentabilidade do abastecimento público” (BRASIL, 

2006). 



VII Semana Acadêmica da UEPA Marabá 
Ambiente, Saúde e Sustentabilidade na Amazônia Oriental: desafios e perspectivas. 

28 a 30 de Setembro/2016 

 

3 
 

Ressalta-se que o desperdício não ocorre somente nos processos industriais, mas 

também nas atividades diárias desenvolvidas na indústria, que segundo Mierzwa e Hespanhol 

(2005), podem ser destacadas, “vazamento de tubulações, torneiras e acessórios, falta de 

manutenção nos dispositivos de armazenagem, transporte e distribuição de água, falta de 

rotinas de trabalho e acompanhamento de operações que envolvem o uso da água e realização 

de operação simultânea por um mesmo operado”.  

 De modo geral há cinco pontos principais onde ocorre um maior desperdício de água 

dentro de uma indústria alimentícia como mostra a Quadro1: 

 

Quadro1: Principais pontos de desperdício de água 

Pontos de desperdício Ocorrências 

Consumo humano Água utilizada em bebedouros, cozinhas e 

refeitórios, vestiários, ambientes sanitários, 

lavagens das mãos e/ou qualquer atividade 

que contenham contato humano direto. 

 

Matéria-prima A água será incorporada como parte do 

produto final, como exemplo nós temos as 

cervejarias e indústrias de refrigerantes e 

produtos de limpezas. 

 

Higienização e sanitização 

 

 

Neste caso utiliza-se água nos processos de 

pré-lavagem, lavagem e enxague, nas 

diluições de produtos de limpezas e /ou 

sanitizações químicos, assim como na 

geração de vapor para sanitização. 

Geração de energia Para esse tipo de aplicação, a água é 

utilizada por meio da transformação de 

energia, cinética, potencial ou térmica como 

é o caso das utilizações nas caldeiras 

Fluidos de aquecimento/resfriamento Para esses fins a água é utilizada como 
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transporte de calor, para remoção do calor 

em dispositivos que necessitem de 

resfriamento devido à geração de calor ou 

em processo como o de pasteurização onde a 

trocas de calor através de fluidos de água. 

 

Fonte: adaptada de FIESP E CIESP, 2004. 

 

OTIMIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA 

Pelo ciclo hidrológico a água se constitui em um recurso renovável, quando reciclada 

através de sistemas naturais é um recurso limpo e seguro, porém, uma vez poluída, a água 

necessita passar por tratamento para depois poder ser reusada para fins benéficos diversos. “O 

conjunto de processos e operações caracterizados como sedimentação, desinfecção e filtração, 

possíveis de serem realizados isoladamente ou por meio de várias combinações, obtendo-se 

maior ou menor grau de tratamento e tornando possível a reutilização da água” (MANCUSO 

E SANTOS, 2003).  

Os níveis e tipos de tratamento recomendados, os critérios de segurança a serem 

adotados dependerão da qualidade da água utilizada e o objetivo específico do reuso, bem 

como o capital disponível para investimento e operação e manutenção associados. “As 

possibilidades e formas potenciais de reuso dependem, evidentemente, de características 

sensoriais, parâmetros físico-químicos e microbiológicos, condições e fatores locais, tais 

como decisão política, esquemas institucionais e disponibilidade técnica” (FRONZA, 2004). 

Mancuso e Santos (2003), afirmam este conceito ao dizer “O reuso da água subtende 

uma tecnologia desenvolvida em maior e menor grau, dependendo dos fins a que se destina a 

água e de como ela tenha sido usada anteriormente”. 

Grande parte das indústrias deveria ter como objetivo reduzir ao máximo o 

desperdício de água utilizado em seus processos, pois métodos de diminuição 

do uso da água, as estratégias utilizadas para a minimização deste consumo 

em uma indústria variam muito de acordo com o tipo de operação, as 

estratégias empregadas dependem diretamente da situação da indústria e dos 

pontos de consumo identificados na etapa de avaliação como afirma FIESP e 

CIESP (2004).  

Alguns pontos devem ser observados para realizar a minimização deste consumo, 

como mostra o Quadro 2: 
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Quadro 2: Principais pontos a serem observados para que ocorra a diminuição de água 

Pontos a serem observados  Medidas  

 

 

 

 

Avaliação dos pontos de uso de água no 

processo produtivo. 

É importante se observar onde e quando se 

usa água nas etapas de processamento.este 

conhecimento é de fundamental importância 

para rever a real necessidade da utilização 

de água nas variadas fases de processo e 

ainda deve-se elaborar o fluxograma 

completo do processo, identificando os 

pontos de consumo de água, detectando 

vazamentos e pontos de desperdício, para 

posterior quantificação; 

 

 

Quantificação dos pontos de consumo de 

água. 

Após realizar a avaliação dos pontos de 

consumo é necessário quantificar este gasto, 

esta informação é de suma importância para 

se planejar estratégias para a minimização 

consumo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégias para minimizar água. 

Após a identificação e quantificação dos 

pontos de consumo de água, deve-se definir 

os pontos prioritários. Considerando esses 

pontos verifica-se a real necessidade da 

quantidade que está sendo usada e a 

possibilidade de reduzir esse consumo sem 

ocasionar problemas na produção; 

identifica-se também os vazamentos em 

encanações e/ou o consumo de água 

inadequada por algum setor para que possa 

ser reorganizado este fluxo de consumo.  

Estratégias para minimizar a água são 

avaliadas e implantadas após a consideração 
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dos aspectos técnicos, econômico e 

ambiental.  

 

 

Implementação das estratégias e avaliação 

dos sistemas de minimização as estratégias 

De minimização são implementadas na 

indústria e depois se avalia os benefícios 

proporcionados, verificando a necessidade 

de ajustar o sistema 

Fonte: TIMOFIECSYK e PAWLOWSKY, 2003. 

 

Uma estratégia interessante é a combinação de várias técnicas adotadas em conjunto 

para que o propósito do máximo efeito seja alcançado com custo mais baixo. As técnicas 

devem ser combinadas com treinamento e motivação dos funcionários, uma vez que a 

cooperação e o envolvimento dos empregados influenciam bastante no sucesso do programa, 

pois são eles que estão em contato diário com a manipulação dos processos. Deste modo a 

conscientização dos funcionários é necessária para o bom funcionamento do programa 

(ENAP, 2010). 

Logo abaixo no Quadro 3, pode-se observar algumas das estratégias que podem ser 

aplicadas nas indústrias de alimentos para minimização de água.  

 

Quadro 3- Estratégias Minimizadoras de Água. 

 

 

 

 

Estratégias gerais  

 Adotar boas práticas operacionais como monitoramento 

das entradas de água com a instalação de hidrômetros 

permite a detecção de vazamentos; 

 Verificar periodicamente os selos das bombas e 

implantar 

 Circuito fechado para as águas de arrefecimento dos 

equipamentos; 

 Reutilizar, quando possível, as águas do processo. 

 

 

 

 

 

 Utilizar sistemas com água pressurizada e usar 

mangueiras dos equipamentos com bico redutor para 

controle da vazão de água; 

 Otimizar o sistema de limpeza (limpar os equipamentos 

logo após o uso; funcionários devem ser treinados para 

executar eficientemente a limpeza sem desperdícios); 
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Nas operações de limpeza 

dos equipamentos e 

instalações  

 Empregar agentes de limpeza que não exijam grande 

consumo de água para remoção; 

 Usar soluções de limpeza (produtos químicos) na 

concentração correta mediante o uso de bombas 

dosadoras para evitar o excesso de água nas operações 

de enxágue; 

 Programar a produção, maximizando o período de 

produção para reduzir a frequência de limpeza quando 

na unidade produtiva mais de um produto é elaborado, 

uma vez que a troca de produto exige operação de 

limpeza dos equipamentos. Ressalta-se que a redução do 

número de limpezas pode ser feita desde que não 

implique numa limpeza mais severa e deve-se respeitar 

o período máximo que a unidade produtiva pode operar 

sem prejudicar a eficiência do processo/qualidade do 

produto; 

 Usar sistemas CIP (cleaning in place) na higienização 

de equipamentos com ou sem reutilização das soluções 

de limpeza. 

Água de resfriamento  Empregar sistema de resfriamento que opere em circuito 

fechado e que permite a recirculação da água, utilizando 

um volume de água reduzido. 

Fonte: TIMOFIECSYK E PAWLOWSKY, 2003 apud EPA, 1988; CRITTENDEN E 

KOLACZKOWSKI, 1995; DENNISON, 1996; ENVIRO-SENSE, 1997; TIMOFIECSYK, 

2001. 

 

REÚSO DA ÁGUA 

 

Segundo Andrade (2011), no Brasil, as principais técnicas convencionais de 

tratamento de efluentes são caracterizadas por alta demanda de área, alto custo e baixa 

eficiência quando aplicadas como sistema único de tratamento. A reutilização do recurso 

hídrico é algo que vem sendo realizado há muito tempo, porém existem alguns receios para o 

reuso de tal água principalmente no que diz respeito ao custo que o mesmo pode 

proporcionar, a água utilizada nos processamentos industriais deve passar por tratamentos 

físico-químicos nos quais no final do processo possa se enquadrar ou não na legislação 

vigente para uso apropriado do mesmo nas funções em que serão aplicadas na indústria. Umas 
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das legislações é a resolução nº. 54, de 28 de novembro de 2005, no qual estabelece critérios 

gerais para reuso de água potável. Enquadrando modalidades, diretrizes e critérios gerais para 

a prática de reuso direito não potável de água, e dá outras providências. Segundo Telles e 

Costa, (2010). Para se obter uma água de reuso a partir de um influente doméstico ou 

industrial, são necessários processos de tratamento específicos para cada composição de 

efluente. Algumas características são mostradas na Figura – 1. 

 

 

 

De acordo com o mesmo autor o nível de tratamento a ser atingido no processo de 

reuso dependendo das características dos dejetos líquidos, influentes e da remoção dos 

poluentes que se deseja obter. A qualidade da água residual irá variar de acordo com produto 

no qual a indústria alimentícia produz, permitindo teores diversos da água nas etapas de 

processamento de um mesmo produto nas indústrias alimentícias têm-se um cuidado em 

especial para reuso de efluentes, pois a mesma é diretamente relacionada com a saúde pública 

retratando de contaminantes microbiológicos e consumo de qualidade. “Algumas destas 

indústrias em especial exigem parâmetros adequados de potabilidade da água para serem 

utilizados, imposto pelas legislações da ANVISA, portanto não se pode reutilizar-se de toda 
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água que fora utilizada na indústria devido seu alto índice de contaminação tornando-o 

inadequado para determinados fins” (FRONZA, 2004). 

Nas industriasfrigoríficas, por exemplo, existem várias etapas para o abate bovino e 

para a certificação de um produto de qualidade final, dentre tais etapas, podem estar o 

transporte dos animais, a recepção dos animais, inspeção ante-mortem, currais de espera, box 

de lavagem, atordoamento, sangria, esfola, evisceração, inspeção pós-mortem, divisão e 

lavagem de carcaças, corte, embalagem  e por fim esfriamento, dentre estas etapas que ocorre 

nos diversos frigoríficos, podem-se destacar aquelas em que possivelmente podem ser feitas a 

redução e reutilização dos efluentes, porém há etapas de processos em que as águas residuais 

são classificadas como inadequadas para reuso devido ao alto teor de contaminação. Segundo 

Fronza (2004),podemos dividir a água de processo em duas categorias: uma menos exigente 

em termos sanitários envolvendo águas de lavagens de pisos dos currais de espera e matança e 

recepção dos animais, boxes de lavagens de banho e atordoamento, pois não tem contato 

direto com a carne do animal e nem se encontram em locais que haja algum risco de 

contaminação; outra é aquela que é mais exigente em termos sanitários, principalmente 

evitando o risco de contaminação do produto final, tais como sangria, esfola evisceração e 

lavagem de carcaças.  

As principais responsáveis pelo elevado consumo de água nos matadouros são as 

operações de limpeza, pois os pisos das áreas de processos devem ser lavados e sanitizados ao 

menos uma vez por dia. “A água consumida nas operações de limpeza e lavagem das carcaças 

representa mais de 80% da água utilizada e do volume de efluente gerado” (TAVARES E 

CHRISTMANN, 2013). 

Ainda segundo Tavares e Christmann (2013), a água utilizada na indústria de suínos 

pode ser reutilizada também em outros locais além da fabricação, como na lavagem de 

caminhões, lavagem dos pisos externos da indústria, resfriamento das caldeiras e sanitários. 

Mierzwa e Hespanhol (2005), afirmam que é necessário a implementação de um 

programa de combate em todas as áreas da indústria onde água é tratada, armazenada, 

distribuída e utilizada pode contribuir redução de consumo. As ações devem seguir uma 

sequência lógica, com atuação inicial na demanda de água e, em seguida, na oferta, 

destacando-se a avaliação do potencial de reuso de efluentes e substituição as fontes 

tradicionais de abastecimento. 
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Ao adotar programas de reuso de água é esperado alcançar alguns benefícios, dos 

quais FIESP e CIESP (2004), mencionam, podem-se citar a economia gerada pela redução do 

consumo de água, economia gerada pela redução dos efluentes gerados, consequente 

economia de outros insumos como: energia e produtos químicos, redução de custos 

operacionais e de manutenção dos sistemas hidráulicos e de equipamentos, aumento da 

disponibilização de água (proporcionando aumento da produção sem incrementos de custos de 

captação e tratamento), agregação de valor aos produtos, minimização dos impactos da 

cobrança pelo uso da água e complementação as ações de responsabilidade social da empresa. 

Na maior parte dos casos, os períodos de retornos envolvidos são bastantes 

atrativos.Um fato importante a ser considerado é a manutenção dos resultados alcançados 

durante a execução do programa, para o sucesso e eficácia destas medidas envolve duas áreas 

distintas, Técnica e Humana.Técnica no qual engloba as ações de avaliação, medições, 

aplicações de tecnologias e procedimentos para enquadramento do uso da água. E humana 

este envolve comportamento e expectativas sobre o uso da água e procedimentos para 

realização de atividades consumidoras. Nesta área é extremamente importante ressaltar a 

importância dos treinamentos para conscientização da equipe, estratégias interessantes a ser 

utilizada é bonificação ou premiação para funcionários que melhor estão executando o 

racionamento ou reuso da água, para assim servir como incentivo entre a equipe. 

Segundo Timofiecsyk e Pawlowsky (2003), para se desenvolver um programa de 

conservação e reuso de água, devem ser estabelecidos alguns pontos viáveis como: 

estabelecimento de metas e prioridades, escolha de um gestor da água capacitado e atualizado 

para operar o programa, desenvolvimento e inovação nos processos industriais ou em outras 

atividades com adequação dos níveis de qualidade exigíveis, busca da redução de custos, 

divulgação dos resultados obtidos de forma a incentivar e engajar ainda mais os usuários 

envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de produção de alimentos pode ser otimizado desde que haja um completo 

comprometimento dos envolvidos, fazendo o acompanhamento diário das principais fontes de 

onde ocorre o desperdício, aplicando nas indústrias técnicas como as citadas para a 

otimização e reuso dos recursos hídricos, como também adaptações e treinamentos. 
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A diminuição e utilização das águas residuais não afetam a qualidade dos alimentos, 

desde que estejam devidamente tratadas e sendo utilizadas nas etapas de acordo com o 

parâmetro de qualidade como regulamenta as legislações vigentes.  

Recomenda-se que as indústrias de alimentos implementem processos avaliativos que 

proporcione a mesma qualidade e segurança aos produtos alimentícios de forma que resulte 

em benefícios ambientais e econômicos.  

Hespanhol (2008), recomenda que para universalizar a prática de reuso no Brasil, 

deve-se: desenvolver um arcabouço legal para regulamentar, orientar e promover a prática do 

reuso de água, incluindo normas, padrões de qualidade de água, códigos de práticas e 

atribuições institucionais para as diferentes formas de reuso urbano, agrícola, na aquicultura, 

na recarga gerenciada de aquíferos e na recreação; e estimular o reuso de água pela 

conscientização dos valores e benefícios da prática, pela criação de programas de pesquisas e 

desenvolvimento, pela implementação de programas e projetos de demonstração, pela 

introdução de linhas de créditos específicos e pelo estabelecimento de critérios para subsidiar 

projetos de reuso.  

Portanto é necessário e possível fazer a redução do consumo de água em muitas 

indústrias de alimentos fazendo com que haja uma redução de custos e consequentemente 

diminuindo o volume de efluente gerado. 
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