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Resumo 
 
Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Indústrias alimentícias do 
vale do taquari: estudo de contaminantes orgânicos e resíduos da cadeia 
produtiva.” A atividade agroindustrial suinícola possui grande aglomeração no 
Vale do Taquari (VT), sendo que, em 2010, esta região apresentava 16,39% do 
rebanho de suínos do RS (IBGE, 2012). Essa atividade tem como base três 
processos o abate, a industrialização da carne, e a graxaria. Porém em cada 
um desses processos são gerados alguns impactos ambientais relacionados à 
questão de consumo de água e energia elétrica, geração de resíduos sólidos. 
No abate são consumidos entre 100 e 519 litros de água por cabeça. Somando 
a industrialização com o abate são consumidos e 1.500 litros de água por 
cabeça. Para cada animal, considerando uma média de 90 kg por cabeça, há 
um consumo de energia elétrica que oscila entre 30 e 125 kWh. A graxaria, de 
todos os setores que consomem energia na atividade suinícola, é a que 
consome maior quantidade correspondendo a cerca de 42% do total. Em 
termos de resíduos é possível elencar vários tipos tais (como esterco, ossos, 
pelos, conteúdo estomacal ou intestinal, sangue, etc.). Analisando todos eles 
estima-se entre 1,0 até 18 kg por suíno são gerados de resíduos sólidos, ou 
seja, dependendo da sua origem. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar 
as condições para diminuir quantidades de energia e água consumidas bem 
como de resíduos e efluentes gerados, contribuindo para redução de impacto 
ambiental e melhoria da qualidade de vida. Assim, o projeto está em fase inicial 
a fim de identificar pontos do processo a serem monitorados com (hidrômetros 
e medidores de consumo de energia). A metodologia para o desenvolvimento 
da pesquisa usa levantamento bibliográfico, levantamento de dados da planta 
industrial, coleta e análises físico-químicas dos resíduos e efluentes gerados. O 
trabalho está em seu inicio, não havendo resultados práticos ainda. Contudo, já 
foi firmado um convênio para parceria com uma indústria frigorífica do Vale do 
Taquari. Espera-se com o desenvolvimento do projeto identificar pontos críticos 
no processo produtivo buscando a redução e viabilidade de emprego dos 
resíduos e efluentes gerados. 
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