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Neste trabalho foi feita uma avaliação da graxaria no cenário nacional,
abordando-a sob as óticas ambiental, técnica, social, de saúde publica e política. Foi
observada sua função profilática na indústria da carne e apontada a necessidade social e
econômica de ações e políticas para viabilizar a participação dos pequenos produtores e
comerciantes do setor. São apresentados neste trabalho vários ensaios que aprovam o
uso de autoclave na produção de farinha de carne esterilizada, em lugar do digestor, sem
a necessidade de usar a centrífuga ou a prensa de parafuso. Para isso foi solicitado o
registro de patente da prensagem submersa como inovação de baixo custo, cuja
eficiência foi comprovada pela qualidade da farinha observada por análises
laboratoriais. Esta técnica reduz a massa de substâncias poluidoras, frequentemente
descartadas pelos pequenos matadouros, em até 98% e possibilita a produção de
colágenos.
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This work presents an analysis of meat and bone rendering plants in Brazil,
addressing environmental, technical, social, public health and political perspectives.
They play a prophylactic function in the meat industry and there is a need for social and
economic policies and interventions to facilitate the participation of small producers and
traders in this productive sector. Furthermore, several tests demonstrating the use of
autoclaves, in place of digesters, in the production of sterilized meat meal without
requiring a centrifugal or screw press are presented. Patent registration for a submerged
press is pending. This is a low cost innovation whose efficiency has been demonstrated
by the quality of the meals analyzed in the laboratory. The use of the submerged press
reduces the amount of polluting substances, often discarded by small slaughterhouses,
by up to 98% and allows the production of collagens.
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Figura II.7. Apreensão de carne clandestina em Valença-BA (MPBA, 2010).

30

Figura II.8. Comercialização da carne: venda em mercado municipal no interior

33

da Bahia (MPBA, 2010).
Figura II.9. Açougue moderno com balcão refrigerado para carnes como

33

recomendam as boas práticas.

Figura III.1. Cozimento em recipiente em fogão a lenha.

43

Figura III.2. Pequena autoclave em aço inoxidável.

45

Figura III.3. Autoclave instalada sem isolamento térmico para produção de

49

gordura suína: frigorífico em Uberlândia-MG, jan/2011.
Figura III.4. Descarga da água residual de cozimento da autoclave após produzir

50

gordura suína: frigorífico em Uberlândia-MG, jan/2011.
Figura III.5. Ossos bovinos autoclavados secando ao sol para serem queimados

51

numa fábrica de ração em Itapetinga-BA, jul/2011.
Figura III.6. Digestor a batelada convencional.

51

Figura III.7. Esquema de um sistema de extração a solvente de óleo vegetal
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(Ramalho e Suarez, 2012): (1) extrator; (2) torrefador de farelo; (3)
evaporador contínuo; e (4) condensador de solvente.

Figura IV.1. Curva de Hubert adaptada por Lana (2009).

64

Figura IV.2. Fluxo de produção tradicional.

66

Figura IV.3. Esterilizador de farinha de carne e ossos com dois tanques e os

67

transportadores, fabricado pela empresa Beta Engenharia.
Figura IV.4. Condensador de gases aéreo, fabricado pela indústria Tremesa S.A..

68

Figura IV.5. Fluxo de produção melhorado.

70

Figura IV.6. Estudo esquemático de processo verticalizado.

72

Figura IV.7. Sistema de refrigeração fornecendo calor ao processo de

75

desidratação em graxaria.

Figura V.1. Fluxograma de produção proposto.

83

Figura V.2. Autoclave vertical com agitador helicoidal proposto.

84

Figura V.3. Curva de aquecimento, cozimento com esterilização e resfriamento.

85

Figura V.4. Autoclave exibindo as fases da mistura.

86

Figura V.5. (a) Filtragem com retenção das partículas sólidas; (b) Prensagem

87

submersa da farinha de carne.
Figura V.6. Circuito fechado estilizado para representar as trocas térmicas e as

93

mudanças de pressão.

Figura VI.1. Ilustração de água ligada, imobilizada e livre na carne (Forrest et

100

al., 1979).
Figura VI.2. a) Balança analítica com amostra; b) Estufa ventilada.

101

Figura VI.3. Calorímetro: 1 água; 2 isopor; 3 tubo de ensaio com sebo ao fundo;

106

4 termômetro digital; R resistores como aquecedor.
Figura VI.4. Teste A: a) Curva tempo versus temperatura do sebo; b) Ampliação

107

da faixa entre 8000 e 11200 s.
Figura VI.5. Teste B: a) Curva tempo versus temperatura do sebo; b) Ampliação

107

da faixa entre 3400 e 5200 s.
Figura VI.6. Curvas de calor específico em J/g·°C usando a média entre três

108

pontos: a) Teste A; b) Teste B.
Figura VI.7. Curvas de temperatura versus tempo e a diferencial ∆T/∆t·10000
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(média de três pontos): a) Teste A; b) Teste B.
Figura VI.8. Calorímetro usado com termômetro eletrônico.

115

Figura VI.9. Curvas no Matlab de T versus t do calorímetro com sebo, sem água,

116

e sua diferencial ∆T/∆t versus t multiplicada por 1000 para adequar à
mesma escala.
Figura VI.10. a) Circuito térmico equivalente; b) Curva de descarga de um

117

capacitor sobre um resistor.
Figura VI.11. Gráfico de queda da diferença de temperatura entre o calorímetro

117

e o meio.
Figura VI.12. a) Variação de temperatura medida no calorímetro em azul escuro

119

e a exponencial estimada T(t) em vermelho; b) Curvas ampliadas na
região associada à solidificação.
Figura VI.13. a) Curva de resfriamento com sua curva aproximada e a

122

aproximação de sua nova trajetória; b) Painel frontal do sistema de
aquisição de dados mostrando o aumento de temperatura em dois sinais.
Figura VI.14. Resfriamento em copo de alumínio e calorímetro: a) Sebo líquido;

124

b) Sebo sólido.
Figura VI.15. a) Curvas de resfriamento e suas aproximações; b) Gráfico exibe

125

que o auto-aquecimento se dá primeiro no copo de alumínio.
Figura VI.16. a) Disposição dos copos com sebo na caixa de isopor com água e

127

gelo; b) Curvas de resfriamento e suas aproximações pela lei de
resfriamento de Newton.
Figura VI.17. Curvas de aquecimento do sebo na garrafa térmica: a) Aquisição

132

automática; b) Aquisição de dados feita manualmente.
Figura VI.18. a) Curvas de aquecimento do sebo na garrafa térmica; b) Garrafa

133

térmica com ebulidor e dois sensores.
Figura VI.19. Fluxograma das análises térmicas (Wendhausen, 2010).

135

Figura VI.20. DTA: duas amostras são aquecidas no mesmo forno

136

(Wendhausen, 2010).
Figura VI.21. DSC: as amostras são aquecidas separadamente (Wendhausen,

137

2010).
Figura VI.22. Análises termogravimétricas de: a) Comparação de sebo bovino e

139

gordura suína autoclavada; b) Comparação de sebo industrializado e cru;
c) Comparação entre sebo e ossos bovinos crus; d) Imagem do
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equipamento que faz a TGA e DTA na UFU, o DTG-60H do fabricante
Shimadzu.
Figura VI.23. Curvas TG/DTG de sebo bovino com: a) Ar sintético; b) Oxigênio

140

(Moura, 2008).
Figura VI.24. Curvas TG e DTG do sebo bovino cru.

141

Figura VI.25. a) Comparação de sebo bovino industrializado e gordura suína

142

autoclavada; b) Comparação de sebo industrializado e cru; c)
Comparação entre sebo e osso bovinos crus; d) Imagem do equipamento
DTG-60H da Shimadzu exibindo as duas hastes onde são colocadas as
duas amostras.
Figura VI.26. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) do sebo

143

industrializado realizada com o equipamento DTG-60H na Universidade
Federal de Uberlândia.
Figura VI.27. DSC do sebo bovino cru mostrando o ponto de fusão do sebo e da

145

água: curva obtida com o equipamento DTG-60H na Universidade
Federal de Uberlândia.
Figura VI.28. a) Curvas DSC normalizados pela massa de sebo sob atmosfera de

146

N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min; b)
Ampliação da Figura VI.28a exibindo pontos de mínimo associado à
fusão.
Figura VI.29. a) Curvas DSC normalizados pela massa de carne bovina sob

147

atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10
o

C/min; b) Ampliação da Figura VI.29a exibindo pontos de mínimo

influenciados pela fusão do sebo e ebulição da água.
Figura VI.30. a) Curvas DSC normalizadas pela massa da região interna do osso

148

bovino sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de
aquecimento de 10 oC/min; b) Ampliação da Figura VI.30a exibindo
pontos de mínimo.
Figura VI.31. a) Curvas DSC normalizadas pela massa da região externa do osso

148

bovino sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de
aquecimento de 10 oC/min; b) Ampliação da Figura VI.31a para observar
o ponto de mínimo.
Figura VI.32. Curvas DSC médias normalizadas pela massa de sebo, carne e

149

ossos (compacto e esponjoso) bovinos sob atmosfera de N2, com fluxo de
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50 ml/min e taxa de aquecimento de 10 oC/min.
Figura VI.33. Amostras utilizadas de: sebo, osso compacto, carne e osso

150

esponjoso.

Figura VII.1. Curva de aquecimento e resfriamento.

157

Figura VII.2. Resposta de um sistema de 1ª ordem: a) Ao degrau unitário; b) À

158

rampa.
Figura VII.3. a) Exemplo de entrada degrau unitário aplicado a um sistema de 1ª

158

ordem; b) Sistema de aquecimento usado no experimento.
Figura VII.4. Prensagem de tecido cárneo submerso em água quente.

162

Figura VII.5. a) Tecido cárneo seco sendo moído; b) Ossos secos sendo moídos.

162

Figura VII.6. Curvas de aquecimento do reator em três experimentos.

166

Figura VII.7. Curva nominal de temperatura com as indicações dos parâmetros

167

importantes.
Figura VII.8. Comportamento da diferencial da temperatura nos três

168

experimentos.
Figura VII.9. a) Carne prensada antes de secar no forno; b) Tecido mais

169

resistente que não se desintegrou após o cozimento padrão.
Figura VII.10. a) Colágeno extraído da carne; b) Colágeno extraído dos ossos.

170

Figura VII.11. a) Curvas de temperatura versus tempo; b) Curva de pressão

172

versus tempo.
Figura VII.12. a) Colágeno seco sobre papel alumínio; b) Colágeno seco sobre

173

vidro.

Figura VIII.1. a) Curva de temperatura realizada pelo reator; b) Curva nominal

186

de temperatura com as indicações dos parâmetros importantes.
Figura VIII.2. a) Sebo quente após prensagem, com emulsão sebo/água que não

187

permitiu separar por decantação; b) Sebo após solidificação.
Figura VIII.3. Fase de sebo sólido, após resfriamento, sobre a água usada na

188

segunda prensagem submersa.
Figura VIII.4. a) Tecidos úmidos após prensagem; b) Tecidos após secagem.

188

Figura VIII.5. a) Tecido cárneo seco moendo; b) Constituição fibrosa do tecido

189

seco antes de moer.
Figura VIII.6. Pequena graxaria em Barra do Choça-BA em 15/08/2013.
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Figura VIII.7. a) Retalhos gordurosos de açougue; b) Curva de temperatura.

191

Figura VIII.8. a) Curva de pressão versus temperatura; b) Tecido cárneo antes da

192

secagem, preso na palheta do agitador após a cocção.
Figura VIII.9. a) Curva de aquecimento; b) Retalhos gordurosos de carne bovina

194

proveniente de açougue.
Figura VIII.10. a) Ossos crus cortados; b) Curva de aquecimento.

195

Figura VIII.11. a) Cartilagens; b) Osso com indicação do nível de cozimento; c)

196

Osso fragilizado furado com chave de fenda.
Figura VIII.12. a) Curva de aquecimento; b) Extremidade de osso longo.

197

Figura VIII.13. Ossos longos após a cocção: a) Epífise e metáfise; b) Diáfise.

198

Figura VIII.14. a) Colágeno aderido ao osso seco; b) Colágeno retendo os ossos

199

no recipiente inclinado.
Figura VIII.15. a) Osso quebrado exibe diferença de cores; b) Ossos moídos: em

199

branco o tecido ósseo compacto e em marrom o esponjoso.
Figura VIII.16. a) Curva de aquecimento; b) Curva de variação da pressão

201

versus temperatura.
Figura VIII.17. Extremidade esponjosa de osso longo.

202

Figura VIII.18. a) Curva de aquecimento; b) Curva pressão versus temperatura.

203

Figura VIII.19. a) Ossos cozidos por 20 minutos, à esquerda, e por 59,5 minutos,

204

à direita; b) Corte da diáfise de um osso longo.
Figura VIII.20. a) Curva de aquecimento; b) Curvas de pressão versus

205

temperatura.
Figura VIII.21. a) Tecido ósseo compacto exibindo mudança de cor; b) Tecido

206

ósseo esponjoso úmido que pode se desagregar no manuseio.
Figura VIII.22. a) Moagem dos ossos longos molhados; b) Ossos moídos

206

molhados.
Figura VIII.23. a) Tecido ósseo esponjoso mostrando-se mais limpo de gorduras

207

e de colágenos; b) Tecido cartilaginoso que foi dissolvido no cozimento e
não foi encontrado.
Figura VIII.24. a) Curva de aquecimento; b) Curva de pressão.

209

Figura VIII.25. Curva pressão versus temperatura.

209

Figura VIII.26. a) Curva de aquecimento; b) Ossos usados no experimento,

211

cortados com dimensão máxima de 5 cm.
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Figura IX.1. Cálculo biliar.

219

Figura IX.2. Comparação da área ocupada entre o digestor e a autoclave.

224

Figura A.1. a) Vista lateral do reator; b) Vista do topo do reator.

235

Figura A.2. a) Vista lateral da tampa do reator; b) Vista inferior com a cinta de

236

resistores.
Figura A.3. a) Agitador tipo helicoidal; b) Desenho de instalação do selo de

237

vedação e agitador na tampa do reator; c) Selo de vedação.
Figura A.4. a) Agitador triturador; b) Vista de topo; c) Após a utilização com os

238

tecidos cárneos enrolados nas “engrenagens”.
Figura A.5. a) Agitador de três paletas testado; b) Ilustração da vista de topo; c)

239

Agitador enroscado com tecido cárneo fibroso após 34 minutos de
cocção (experimento da Seção VII.4 do Capítulo VII).
Figura A.6. Reator montado em estante específica com equipamentos.

240

Figura A.7. Saco de tecido sintético (fabricado com PET reciclado) com três

241

costuras em máquina reta e uma em máquina overloque.
Figura A.8. a) Manômetro; b) Sensor de pressão automotivo.

242

Figura A.9. Esquema de ligação do AD595 (Analog Devices datasheet).

243

Figura A.10. a) Sensores PT100 da esquerda para direita: com epóxi e seus

244

terminais, PT 100 sem epóxi e um bocal de caneta; b) PT100 com
pequena bainha de inox; c) Multímetro Minipa ET02082B.
Figura A.11. a) Circuito separador óleo água; b) Operação do circuito.

245

Figura A.12. Placa de aquisição utilizada.

246

Figura A.13. Condicionador de sinal para os sensores resistivos.

248

Figura A.14. Malha de Anderson com fonte de corrente a TJB como

249

condicionador de sinal.
Figura A.15. Fonte simétrica regulada usada para alimentar os circuitos de

250

acionamento e de aquisição de dados.
Figura A.16. Circuito de acionamento AC com acoplamento ótico.

250

Figura A.17. Circuito de acionamento a relé.

251

Figura A.18. a) CLP com módulo para termopar interligado ao microcomputador

252

com software supervisório SCADA; b) Painel elétrico com o CLP e fonte
de tensão.
Figura A.19. Bancada com o reator, CLP e sensores.

253
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Figura A.20. Sistema de aquisição sendo executado em um netbook.

254

Figura A.21. Diagrama de blocos do controle on-off.

255

Figura A.22. Diagrama de blocos que faz a contagem do tempo.

255

Figura A.23. Painel frontal de controle e visualização das medidas das variáveis.

256

Figura B.1. a) Curva de temperatura com sensor na água; b) Curva da

258

temperatura versus a pressão sobreposta à curva do comportamento
padrão do vapor da água (CONSULT, 2013).
Figura B.2. a) Curva de temperatura versus as amostras colhidas em tempos

259

regulares; b) Curva de pressão versus as mesmas amostras colhidas em
tempos regulares.
Figura B.3. Observação da curva de aquecimento e resfriamento: o manômetro e

260

o sistema de aquisição de dados são comparados com a curva padrão de
temperatura versus pressão do vapor de água (CONSULT, 2013).
Figura B.4. Curvas de aquecimento e resfriamento do reator: a) Temperatura; b)

261

Pressão.
Figura B.5. a) Curva de temperatura com controle on-off; b) Curva de pressão

263

com controle on-off.

Figura C.1. Fluxograma do processo produtivo (legenda: b = Ossos; m = Carne;

281

e = Energia; o = Óleo; v = Vapor; w = Água; mm = Farinha de carne; bm
= Farinha de ossos; g = Cola; 1 = Quebrador de ossos; 2 = Caldeira; 3 =
Autoclave; 4 = Prensagem submersa; 5 = Reservatório de óleo com funil
decantador; 6 = Secador de leito de jorro; 7 = Moinho de placas paralelas
sulcadas; 8 = Secador; c = Vapor condensado)
Figura C.2. Formato do equipamento.

281

Figura C.3. Agitador desestruturador das células.

282

Figura C.4. Vista superior das pás do agitador.

282

Figura C.5. Curva de aquecimento e resfriamento.

282

Figura C.6. Separação das fases sebo e água por decantação.

283

Figura C.7. Recipiente coletor da autoclave (4): a) na filtragem; b) na

283

prensagem.
Figura C.8. Diagrama esquemático parcial da planta.
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Figura D.1. a) Retirada do encéfalo; b) Remoção pneumática da medula

289

espinhal.
Figura D.2. a) Tecido conjuntivo adiposo; b) Tecido conjuntivo tipo colágeno; c)

290

Tecido ósseo esponjoso e compacto.

xxiii

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Preliminares

Lista de Tabelas
Tabela I.1. Mercado consumidor de produtos das graxarias em 2010 (%)

Tabela II.1. Eficácia das graxarias dos Estados Unidos na destruição de bactérias

5

19

patogênicas (Meeker, 2009)

Tabela VI.1. Análise de umidade de alguns cortes (Campos, 2009)
Tabela VI.2. Medições do experimento para medição do teor de água

99
102

Tabela VI.3. Teor percentual em massa de água de cada matéria-prima resfriada 103
coletada em supermercado
Tabela VI.4. Características dos experimentos determinação do ponto de fusão 107
do sebo bovino com banho-maria em calorímetro
Tabela VI.5. Valores de referência da composição de ácidos graxos do sebo 111
segundo a AOCS (AOCS, 2006)
Tabela VI.6. Composição do sebo e outros lipídios segundo Rouse (2003)

112

Tabela VI.7. Características físico-químicas do sebo bovino segundo a Physical 112
and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS (AOCS,
2006)
Tabela VI.8. Resultados das medidas da capacidade térmica

114

Tabela VI.9. Dados do experimento para análise do sebo observando o 115
aquecimento e o resfriamento
Tabela VI.10. Resumo dos resultados do calor latente de solidificação do sebo 129
bovino
Tabela VI.11. Resumo dos valores encontrados e o valor médio

134

Tabela VI.12. Resumo dos ensaios realizados com algumas matérias-primas

152

Tabela VII.1. Dados dos experimentos de cocção de sebo bovino

164

Tabela VII.2. Dados do aquecimento dos experimentos

165

Tabela VII.3. Teores em gramas e em porcentagem obtidos

166

Tabela VII.4. Proporção dos produtos em relação à matéria-prima osso

173

Tabela VII.5. Dados do aquecimento dos ossos

174

Tabela VII.6. Análises dos produtos

178
xxiv

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Preliminares

Tabela VII.7. Resumo dos testes da rota úmida realizados

181

Tabela VIII.1. Dados do experimento com alguns dados obtidos a partir da 189
Figura VIII.1a usando o Matlab
Tabela VIII.2. Dados do experimento baseados na Figura VIII.7b

193

Tabela VIII.3. Dados do experimento baseados na Figura VIII.9a

194

Tabela VIII.4. Dados do experimento baseado na Figura VIII.10b

196

Tabela VIII.5. Dados obtidos a partir da curva apresentada na Figura VIII.12a

200

Tabela VIII.6. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.16a

201

Tabela VIII.7. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.18a

204

Tabela VIII.8. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.20a

207

Tabela VIII.9. Tempos do ciclo de controle on-off usado no aquecimento do 209
reator
Tabela VIII.10. Dados do experimento colhidos parcialmente da Figura VIII.24a

210

Tabela VIII.11. Dados do experimento baseado na Figura VIII.26a

212

Tabela VIII.12. Resumo das análises de extrato etéreo feitas nos experimentos no 213
Laboratório de Nutrição Animal da UESB
Tabela VIII.13. Reorganização da Tabela VIII.12

214

Tabela VIII.14. Resumo dos testes de tempo de cocção realizados

216

Tabela IX.1. Cálculos do consumo de energia térmica em função dos produtos

226

Tabela A.1. Conversão de grandezas

247

Tabela B.1. Parâmetros do experimento da Figura B.4a

261

Tabela B.2. Dados dos ciclos de oscilação da temperatura

263

Tabela C.1. Análises dos produtos

285

xxv

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Preliminares

Lista de Siglas e Abreviaturas
ADAB

- Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia;

ANVISA

- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (agência subordinada ao
Ministério da Saúde);

BSE

- Bovine Spongiform Encephalopathy (encefalopatia espongiforme
bovina, comumente chamada de doença da vaca louca);

CLP

- Controlador Lógico Programável;

CNNPA

- Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos;

LABTRON

- Laboratório de análises de alimentos;

LADDER

- Linguagem de programação de CLP baseada na lógica de relés;

MAPA

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

MATLAB

- Software interativo de alto desempenho voltado para o cálculo
numérico;

MER

Materiais Especificados de Risco (Art. 46, IN N° 34, MAPA);

MMA

- Ministério do Meio Ambiente;

MS

- Ministério da Saúde;

MT

- Ministério do Trabalho;

PWM

- Pulse Width Modulation (modulação por largura de pulso, método
usado para controlar a tensão sobre uma carga);

RIISPOA

- Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal;

SCADA

- Supervisory Control And Data Acquisition (Controle de Supervisão e
Aquisição de Dados);

SDA

- Secretaria de Defesa Agropecuária;

SEBRAE

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;

SIM

- Serviço de Inspeção Municipal;

SINCOBESP - Sindicato Nacional dos Coletores e Beneficiadores de Sub Produtos
de Origem Animal;
TJB

- Transistor de Junção Bipolar;

UESB

- Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia;

UFBA

- Universidade Federal da Bahia;

UFU

- Universidade Federal de Uberlândia.
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Breve Glossário de Termos e Definições
Água
residual

- Parte líquida obtida pelo tratamento de matérias-primas em autoclaves
sob pressão. Art. 332, RIISPOA, MAPA.

do
cozimento
Banha

- Gordura animal industrializada proveniente do tecido da cavidade
abdominal suíno.

Cocção

- Processamento térmico que visa à eliminação dos patógenos bacterianos
e à separação da umidade e da gordura da matéria-prima, resultando em
uma fase líquida (água e gordura) e outra sólida (resíduos proteicos
cozidos com fragmentos ósseos); IN N° 34, Anexo I, Capítulo I, Art 2°,
VII, MAPA.

Crackling

- Resíduo das matérias-primas trabalhadas em digestores a seco, antes de
sua passagem pelo moinho. Art. 331, RIISPOA, MAPA. Em muitos
locais é conhecido por torta seca.

Extrato
etéreo

- Gordura contida numa amostra extraível fazendo uso de éter como
solvente, por isso o nome etéreo. No entanto, o uso do hexano também é
comum.

Gordura

- Lipídios obtidos a partir de tecidos animais.

animal
Gorduras

- Segundo o RIISPOA:

de

“Art. 271 - Entende-se por "gordura bovina" o produto obtido pela fusão

bovinos

de tecidos adiposos de bovino, tanto cavitários (visceral, mesentério,
mediastinal, peri-renal e pélvico), como de cobertura (esternal, inguinal
e subcutâneo), previamente lavados e triturados. Deve enquadrar-se nas
seguintes especificações: 1 - ponto de fusão final entre 49ºC (quarenta e
nove graus centígrados) e 51ºC (cinquenta e um graus centígrados); ...”.

Graxa

- Gordura não comestível obtida do processamento de suídeos, segundo o
Art. 2°, Parágrafo XVI da IN n° 34, Anexo I, Capítulo I do MAPA.

Magarefe

- Abatedor de gado; homem que, nos matadouros, mata e esfola as reses.

Moagem

- Operação realizada em equipamento específico, a fim de se obter as
farinhas; IN N° 34, anexo I, Capítulo I, Art 2°, parágrafo XXIII, MAPA.
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Óleo
animal
Produto
gorduroso
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- Gordura animal proveniente de aves, equídeos e pescados, segundo o
Art. 2°, parágrafo XVI da IN n° 34, Anexo I, Capítulo I do MAPA.
- Produto não comestível resultante do processamento de resíduos
animais, denominado genericamente de sebo (ruminantes), graxa
(suídeos) ou óleo (aves, eqüídeos e pescados); IN N° 34, Anexo I,
Capítulo I, Art 2°, XVI, MAPA.

Resíduos
animais

- O RIISPOA e a IN N° 34 usam o temo, mas não definem. No entanto, a
IN N° 15, que foi revogada, define no item 2.1.18 como segue:
“Resíduos de animais: carcaças ou partes de carcaças de animais,
subprodutos não comestíveis de origem animal não destinados ao
consumo humano direto, com exceção dos excrementos animais.”
Como resíduos animais pode-se classificar ainda todas as partes animais
insanas, condenadas pelo Serviço de Inspeção Veterinária ou Vigilância
Sanitária (mesmo que seja apenas resultado de apreensão por falta de
nota fiscal), a gordura bovina que o RIISPOA define como: “tecidos
adiposos de bovino, tanto cavitários (visceral, mesentério, mediastinal,
peri-renal e pélvico), como de cobertura (esternal, inguinal e
subcutâneo)” as vísceras, ossos, chifres, unhas, pelos, sangue. Ainda de
aves e pescados penas, escamas, etc.
Segundo a nova visão ambientalista, o conceito de resíduo animal deve
ser substituído por matéria-prima para outra indústria, pois não se pode
mais admitir a geração de resíduos na concepção de uma cadeia
produtiva (Rebouças, 2010a). Esta visão está presente neste trabalho
onde se prefere citar os “resíduos – matérias-primas” por suas
nomenclaturas usuais: sebo, osso, carne, vísceras, etc. São exceções a
esta sistemática as transcrições da legislação e também as palavraschaves, onde o termo resíduo contribui nas buscas, mas aparece entre
aspas.

Sabugos
de chifres
Sebo

- A base de inserção da camada córnea do chifre. Art. 337°, Parágrafo 3°
da IN n° 34, Anexo I, Capítulo I do RIISPOA, MAPA.
- Gordura animal extraída de ruminantes segundo o Art. 2°, Parágrafo
XVI da IN n° 34, Anexo I, Capítulo I do MAPA.

Tancage

- Resíduo de cozimento de matérias-primas em autoclaves sob pressão,
seco e triturado. Art. 330, RIISPOA, MAPA.
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CAPÍTULO I
Capítulo I. Introdução

RESUMO
Este capítulo fornece uma ideia geral a respeito do trabalho desenvolvido sobre
o tema, que é pouco divulgado, tendo inclusive pouca bibliografia a respeito. Assim,
foram delimitados alguns problemas, dentre muitos que envolvem a graxaria na
indústria da carne, foi definido o objetivo e foram descritas a motivação e a importância
deste estudo. Em seguida foram apresentadas as estratégias usadas para atingir os
objetivos, os resultados e os possíveis impactos previstos para a aplicação das propostas
deste trabalho. Por fim foi descrita a forma como o conteúdo está apresentado no texto.
PALAVRAS-CHAVE
Graxaria, matadouro, subproduto animal, “resíduo” animal, cadeia da carne.
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altamente

perecíveis

e

eventualmente doentes que precisam ser processados e esterilizados por uma graxaria.
Porém, muitos matadouros não têm recursos para montar uma graxaria, o que aumenta o
risco de contaminação dos produtos cárneos e, consequentemente, o risco para a saúde
pública, pois, além das zoonoses, existem doenças transmissíveis aos homens que são
decorrentes do inadequado processamento da carne.
As ações governamentais que visam disciplinar a cadeia produtiva da carne, em
prol da sanidade e da qualidade, muitas vezes punem seletivamente o pequeno
comerciante e(ou) pecuarista que não consegue se adequar por falta de recursos e
informação técnica, restando-lhe o abandono ou a continuação da atividade de forma
ilegal, ambas opções inconvenientes para o desenvolvimento regional. Além disso, nos
inúmeros lugarejos onde o único meio de abastecimento se dá através dos pequenos
produtores, o governo se ausenta da responsabilidade de orientar a cadeia produtiva por
falta de estrutura e recursos.
Os dois problemas apontados acima podem ser minimizados com o
desenvolvimento de processos e técnicas adequados à produção em pequena escala,
como é apresentado no Capítulo III. Há ainda o problema da falta de cuidado dos órgãos
governamentais com a função estratégica da graxaria na cadeia produtiva da carne: a
sua função profilática. Para exemplificar esta noção são apresentadas no Capítulo II
abordagens sob os pontos de vista de Saúde Pública, Econômico e Político, e no
Capítulo IV são feitas abordagens sob os pontos de vista Ambiental e de Eficiência
Técnica.

I.2. OBJETIVO PRINCIPAL
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma opção de processamento
para a produção de gordura animal, farinha de carne e farinha de ossos, capaz de atender
às necessidades do pequeno matadouro com custo acessível.

I.3. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
Os objetivos secundários deste trabalho são: divulgar a importância da graxaria
como uma estrutura urbana necessária, que deve fazer parte da cadeia da carne como
indústria de utilidade pública; divulgar a ineficiência e as consequências das políticas
2
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que cobram dos pequenos produtores de produtos de origem animal o cumprimento das
normas brasileiras sem lhes oferecer condições necessárias para isto.

I.4. MOTIVAÇÃO
A motivação deste trabalho se originou da necessidade sanitária do pequeno
matadouro, da necessidade da preservação do meio ambiente e da necessidade da
proteção do direito do pequeno produtor de contar com o apoio técnico e financeiro do
governo para desenvolver sua atividade de forma saudável, sustentável e legal.

I.5. IMPORTÂNCIA
A importância deste trabalho está baseada nos três itens da motivação descrita na
seção anterior:
•

Primeiramente, se a necessidade de sanidade dos produtos cárneos oriundos dos
pequenos matadouros não for atendida, põe-se em risco a saúde da população
consumidora. Além disso, tornar o pequeno matadouro viável diminui a
viabilidade dos matadouros clandestinos. Pelo termo viável deve-se considerar
atender às normas e leis estabelecidas, o que implica em ter rentabilidade
suficiente para tal;

•

Segundo, os “resíduos” dos pequenos matadouros têm volume suficiente para
poluir e proliferar doenças no local de abate. Assim, tratá-los como subprodutos
e transformá-los em matérias-primas para produzir novos produtos pode ser uma
fonte de renda significativa e pode contribuir decisivamente na higiene;

•

Terceiro, eventualmente tem sido visto uma “guerra” numa fase da organização
do comércio de carne de cada município. Quando há uma tentativa de cobrar o
cumprimento das normas, vê-se de um lado um primeiro grupo, formado pelo
Ministério Público, a Vigilância Sanitária, a Agência de Desenvolvimento
Agrário e os matadouros e frigoríficos legalizados (grupo variável de acordo
com o município e o estado), contra um segundo grupo composto pelos
açougueiros, pequenos comerciantes, pecuaristas, abatedores, entre outros,
apoiados pelo prefeito e por vários vereadores. Este assunto é discutido no
Capítulo II, na Seção II.4. Esta “guerra” lamentável, que muitas vezes gera
ameaças e vítimas, é desgastante e repetida. É também patética, porque os
3
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grupos não disputam por um mesmo “objeto”. Parte do primeiro grupo quer a
qualidade da carne, os matadouros e frigoríficos legalizados gostariam do
monopólio do comércio da carne ou, pelo menos, de eliminar os concorrentes
clandestinos e para isto o argumento da sanidade é bem apropriado. Já o
segundo grupo quer a própria sobrevivência, representada pelo seu trabalho. Foi
observado que a situação se resolve geralmente com a prefeitura assumindo um
compromisso de adequação parcial e conseguindo financiamento para adequação
dos comerciantes. Aqueles comerciantes que não têm o cadastro aprovado vão
fazer parte do comércio clandestino, podendo se adequar ou desistir. Quando a
prefeitura não consegue esta conciliação, geralmente em municípios menores, a
disputa fica entre o primeiro grupo e cada comerciante individualmente, que
frequentemente tenta opções ilegais. Quando o município é ainda menor, com
menor presença do primeiro grupo, o comércio da carne fica desassistido. A
sanidade fica por conta do bom senso individual, quando há, e do hábito de se
comer carne bem assada ou cozida. Nestes casos as autoridades veem tantas
falhas e carências que se abstêm de intervir e aumentam a tolerância, a menos
que ocorra um caso que chame a atenção da mídia.

Em Uberlândia-MG, a prefeitura tomou a frente do primeiro grupo, fortalecendo
o SIM (Serviço de Inspeção Municipal) de forma antecipada promovendo a sua
adequação. Mas “houve dificuldades e aconteceram ameaças pessoais”, segundo o
Diretor de Abastecimento e Inspeção Dr. Rodrigo Souza Heitor*. Entre outras coisas,
eles buscaram assegurar o abastecimento do queijo tradicional de Minas Gerais, a
exemplo dos países europeus, capacitando os produtores e dando-lhes condições de se
adequarem às normas, muito rígidas e voltadas para o mercado externo, segundo ele.
Uberlândia, com 584.102 habitantes em 2010, se orgulha de ser exemplo de qualidade
do setor, e mostra que o município pode evitar a “guerra” entre as autoridades e os
comerciantes agindo de forma preventiva pelo bem dos consumidores, comerciantes,
produtores e da população como um todo. O exemplo de Uberlândia traz à luz a falta de

*

Entrevista concedida pelo Diretor de Abastecimento e Inspeção Dr. Rodrigo Souza Heitor, da Prefeitura
de Uberlândia, MG, ao doutorando Alberto Rebouças em janeiro de 2011.
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uma política nacional de incentivo à pecuária familiar, a exemplo do que foi feito com a
agricultura familiar.
A importância econômica deste setor no Brasil pode ser também destacada ao
observar a quantidade do que foi abatido em 2010: 43 milhões de cabeças de bovinos,
34,3 milhões de suínos e 3,4 milhões de ovinos a caprinos. Foram produzidas 12,2
milhões de toneladas de carne de frango, além de perus e outras aves e pescados
(ABRA, 2014). Estes números são coerentes com os apresentados pela Cetesb
(Machado et al., 2005). Ainda segundo a ABRA, o setor de graxaria faturou 5,81
bilhões de reais ao produzir 5,37 bilhões de toneladas de produtos reciclados de origem
animal naquele ano, e o mercado consumidor apresentou a distribuição geral mostrada
na Tabela I.1.

Tabela I.1. Mercado consumidor de produtos das graxarias em 2010 (%)
Saboaria
13,3

Frango
Poedeira
de corte
46,8
3,9

Suinocultura
15,3

Peru, peixe,
camarão
3,9

Pet food Biodiesel Outros
8,7

5,6

2,4

I.6. ESTRATÉGIAS USADAS PARA ATINGIR O OBJETIVO
As seguintes estratégias foram adotadas para atingir os objetivos propostos:
1. Usar a rota úmida em lugar da rota seca (Capítulo V);
2. Produzir um equipamento de menor custo (Capítulo V, Seção V.9, Resultados
positivos, itens a, f e g);
3. Melhorar o aproveitamento do espaço físico na planta (Apêndice C,
Reivindicação 2);
4. Viabilizar o pré-aquecimento (Apêndice C, Reivindicação 11);
5. Obter maior eficiência energética (Capítulo IX, Tabela IX.1);
6. Prensagem submersa, patente requerida pelo grupo de pesquisa (Apêndice B);
7. Crescimento programado (Capítulo V, Seção V.9, Resultados positivos, item f).

I.7. OS RESULTADOS OBTIDOS
Foi desenvolvida a técnica de prensagem submersa de tecidos cárneos, o que
viabilizou o uso de autoclave na produção de farinha de carne, limitação que até então
restringia seu uso em graxarias à produção de gorduras e farinha de ossos. Por
5
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consequência, a autoclave substituiu o digestor na proposta da planta de graxaria
apresentada no Capítulo V, Figura V.1. Esta proposta gerou um pedido de patente
apresentado no Apêndice C, baseada no êxito dos testes com autoclave, cuja avaliação
foi feita pelas análises laboratoriais dos produtos obtidos, como descreve o Capítulo
VII, Seção VII.6. Como consequência do método, surgiram os colágenos dissolvidos na
água residual, que representam 2% da massa crua dos tecidos cárneos. Este fato
apresenta dificuldades e novas perspectivas, como discutido no Capítulo IX.
Quanto aos objetivos secundários, foram publicados dois artigos sobre graxaria:

1. “Panorama das graxarias no Brasil e a inserção do pequeno produtor no
agronegócio da carne: aspectos de saúde pública, econômicos e
políticos”, publicado na Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal,
v.11, n.4, p. 1219-1233 out/dez, 2010;
2. “Contexto ambiental e aspectos tecnológicos das graxarias no Brasil para
a inserção do pequeno produtor na indústria da carne”, publicado na
Revista Brasileira de Zootecnia, v.39, p.499-509, 2010 (suplemento
especial).

I.8. POSSÍVEIS IMPACTOS PREVISTOS
Em relação aos possíveis impactos previstos, é possível citar os seguintes:
1. Melhorar a higiene dos pequenos matadouros;
2. Diminuir o impacto ambiental da atividade;
3. Aumentar a rentabilidade para baixar o ponto de equilíbrio receita/ despesas
dos pequenos matadouros;
4. Estimular a integração do pequeno pecuarista como forma de evitar o abate
clandestino;
5. Contribuir para a inserção do pequeno produtor na cadeia da carne de forma
legalizada.

I.9. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO
Esta tese está dividida em nove capítulos e quatro apêndices. Algumas siglas e
definições usadas ao longo do texto, e os índices de capítulos, de figuras e de tabelas
6
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foram apresentados inicialmente. Neste capítulo primeiro é apresentada uma breve
introdução ao trabalho desenvolvido, com os objetivos e organização dos textos. No
Capítulo II são abordadas questões de saúde pública, econômicas e políticas para a
inserção do pequeno produtor. No Capítulo III são apresentados os processos de
produção em graxarias, desde a produção em recipiente aberto até a extração de gordura
por solvente. O Capítulo IV aborda questões ambientais do tema, e apresenta também
opções técnicas para aumentar a eficiência dos processos de uma graxaria. No Capítulo
V é apresentado o processo proposto, com detalhamento da prensagem submersa, que
foi objeto de pedido de patente de invenção. Os Capítulos VI a VIII apresentam os
ensaios realizados, que se dividiram da seguinte forma: (i) testes com as matériasprimas (Capítulo VI); (ii) testes da rota úmida (Capítulo VII); e (iii) testes do tempo de
cocção (Capítulo VIII). No Capítulo IX estão as conclusões finais, onde se faz
comparações do consumo de energia térmica ao usar a autoclave ou o digestor e, por
fim, as sugestões para trabalhos futuros. O Apêndice A faz uma exposição dos
equipamentos e instrumentos usados e desenvolvidos no trabalho, e o Apêndice B
descreve os testes realizados com o reator. O Apêndice C apresenta o pedido de patente
de invenção, conforme foi apresentado à Coordenação de Criação e Inovação (órgão da
Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA que abrange a função de NIT,
Núcleo de Inovação Tecnológica, e é responsável por dar andamento ao pedido de
patente perante o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial). E, por fim, uma
breve descrição dos tecidos animais e suas aplicações é feita no Apêndice D.
Houve certa dificuldade para organizar a parte experimental do trabalho devido
ao fato de não se saber inicialmente qual seria a melhor opção técnica para atingir o
objetivo principal. Primeiramente buscou-se conhecer melhor as matérias-primas sob o
ponto de vista térmico, o que deu origem aos experimentos descritos no Capítulo VI.
Estes dados forneceram censo crítico e ideia de valores necessários para compor a
Tabela IX.1 de comparação, mostrada no Capítulo IX de conclusões. Baseado na ideia
de não evaporar a água foi testada a rota úmida, onde se buscou uma solução para os
tecidos cárneos que eram usualmente descartados, e se descobriu a prensagem submersa
como solução, o que é apresentado no Capítulo VII. Por fim, com o êxito da prensagem
submersa, tentou-se diminuir o tempo de cocção, o que foi apresentado no Capítulo
VIII. Assim, foi considerado coerente apresentar os experimentos também na ordem
cronológica.
7
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CAPÍTULO II
Capítulo II. Participação do Pequeno Produtor no Agronegócio da
Carne: Aspectos de Saúde Pública, Econômicos e Políticos

RESUMO
Este estudo analisa a graxaria como elemento que contribui para compatibilizar a
pequena produção com as boas práticas sanitárias exigidas pela Inspeção Veterinária,
observando que a inclusão é o caminho mais sensato para o combate ao abate
clandestino e suas consequências. Esta compatibilidade é importante, pois ao lado de
matadouros-frigoríficos bem estabelecidos e obedecendo às normas de higiene e
qualidade para exportação de seus produtos, o Brasil ainda enfrenta um déficit de
estrutura para realizar o controle sanitário de boa parte da carne consumida. Isto é
realidade mesmo em regiões próximas às metrópoles, e esta situação inadequada
encontra como aliados o baixo nível sócio-econômico-cultural de grande parte da
sociedade e a necessidade de suprimento das populações de baixa renda. Este estudo
verifica ainda algumas imperfeições na política agropecuária brasileira que favorecem a
baixa taxa de desenvolvimento humano do setor, mostrando que o foco da política
federal na exportação de carne tem tido um peso muito grande, quando comparado à
atenção dispensada à atividade econômica dos pequenos produtores e pequenos
empresários do setor, dificultando o desenvolvimento da cadeia em pequenos
municípios, conservando os riscos à saúde humana e aos rebanhos.

PALAVRAS-CHAVE
Matadouro municipal, abate clandestino, pequeno produtor, pecuária familiar.
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II.1. INTRODUÇÃO
As graxarias são indústrias que transformam alguns subprodutos não comestíveis
provenientes da indústria da carne em farinhas e em gorduras, particularmente o sebo
bovino. Também são comumente produzidas as farinhas de penas e de sangue.
O sebo serve como matéria-prima para fabricação de sabão ou biodiesel, ou
como combustível para queima direta em caldeiras, na geração de vapor. O ácido graxo
presente no sebo é um dos componentes do emulsificante asfáltico e é utilizado também
na síntese de borracha (SINCOBESP, 2007). A glicerina extraída do sebo atende às
indústrias alimentícias (chocolates e sorvetes) e cosméticas (sabões líquidos, solventes,
tintas e fabricação de resinas). O ácido oleico é usado nos chicletes e gomas de mascar e
na indústria farmacêutica, na formulação de cápsulas de medicamentos. O ácido
esteárico é utilizado na produção de cosméticos, como cremes e sabonetes e na indústria
plástica, em tubos de PVC (SINCOBESP, 2007). No entanto, o potencial destes
subprodutos geralmente é pouco explorado, por falta de conhecimento, capital,
tecnologia ou estratégia.
A farinha de carne é usada como fonte de proteína em ração animal e é
consumida na criação de aves e suínos. A farinha de ossos também compõe a ração
animal como fonte de cálcio e fósforo, e frequentemente é produzida associada à farinha
de carne, sendo comercializada como farinha de carne e osso.
A graxaria agrega valor aos subprodutos e evita a propagação de zoonoses e a
degradação do meio ambiente. Dessa forma, a atividade empresarial, quando bem
gerenciada, reduz o consumo de recursos naturais do setor, economiza espaço em
aterros sanitários, previne a poluição das águas, do solo e do ar, ao tempo em que
promove a esterilização de produtos contaminados gerando riqueza e oferecendo vagas
de mão de obra.
O pequeno produtor, no escopo deste trabalho, pode ser entendido como toda
pessoa física ou jurídica, com poucos recursos financeiros, que faz parte da cadeia de
carne. Isto inclui pequenos pecuaristas, abatedores, matadouros e açougueiros, aqueles
que produzem o sabão marmorizado a partir do sebo, e ainda aqueles que fabricam
linguiça artesanal. Também podem ser consideradas como pequenos produtores, sob a
ótica da necessidade social de suas atividades, numa escala um pouco maior, as micro
ou pequenas empresas que, por razões de desenvolvimento regional, não conseguem
competir com as grandes empresas do ramo (p.e.: Sadia, Perdigão, Friboi, entre outras),
que exportam seus produtos a partir de regiões mais produtivas e desenvolvidas. Estas
10
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empresas, geralmente, além de obter receita maior na exportação do que no mercado
interno, usam os subprodutos comestíveis para produzir embutidos como linguiça,
presunto, salsicha, entre outros, com alto índice de industrialização e qualidade
indiscutível, usando técnicas modernas e vendendo a preços baixos, por conta da
produção em grande escala. O mesmo se dá com os subprodutos não comestíveis, como
sebo para sabões e sabonetes, onde as pequenas empresas locais competem em
desigualdade com as grandes empresas multinacionais, como a Gessy Lever e a Procter
e Gamble, ou nacionais, como a Bombril e a Ipê, entre outras. A produção de farinha de
carne para ração animal agora está menos acessível à pequena graxaria, devido ao maior
rigor das normas.
Por outro lado, na pequena graxaria, o equilíbrio entre receitas e despesas se dá
graças ao menor custo fixo na produção, obtido à custa de velhos equipamentos
adaptados, muitas vezes frágeis, e ao baixo padrão de vida dos proprietários e
funcionários, de acordo com as características regionais. Uma pequena graxaria
industrial com digestor, caldeira, dentre outros equipamentos, geralmente só é viável
como necessidade funcional obrigatória de um matadouro, com o qual vai compartilhar
a caldeira e os custos fixos, mas este matadouro precisa abater a partir de 100 bois/dia
(considerando uma média de 23 kg de tecidos cavitários, entre outros, e de 10 kg por
cabeça de boi, o que resulta em 3.300 kg/dia) para ser viável. Muitos são os matadouros
municipais que não alcançam estes números. O valor para a construção e instalação de
uma pequena graxaria deste porte, nova, mas incompleta, fica acima de R$ 200.000,00,
já que um digestor novo de 5.000 litros custa em torno de R$ 100.000,00 (JULIAN,
2006). A opção de comprar equipamentos usados e distribuir os serviços de instalação e
manutenção com profissionais locais pode fazer os custos caírem para menos da
metade. Ainda assim, existem graxarias independentes com baixa produção, que
coletam subprodutos animais em pequenas cidades, em açougues e matadouros
clandestinos, o que deve ser considerado como um caso atípico de sobrevivência
comercial e persistência, pois nesta escala tal atividade pode ser equiparada às
atividades de reciclagem de “ferro velho”, vidros, latas de alumínio e papelão. Os atores
deste tipo de graxaria, principalmente os funcionários, são frequentemente pessoas
carentes e sem formação profissional, vivendo miseravelmente com baixo nível de
consumo e em condições sanitárias ruins.
O presente texto discute o panorama das graxarias no Brasil sob diversos
aspectos, com ênfase na análise de questões que visam uma adequada inserção dos
11
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pequenos produtores, comerciantes e industriais na cadeia produtiva legalizada. Assim,
na seção 2 é discutida a importância das graxarias para a resolução das questões
sanitárias associadas à indústria de produtos de origem animal. Nas seções 3, 4 e 5 são
discutidas, respectivamente, questões econômicas, normativas e políticas, onde são
vistos aspectos da política de exportação de carne contrapostos à dificuldade de inserção
dos pequenos produtores no contexto legal do setor.

II.2. ASPECTOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SAÚDE PÚBLICA NA
INDÚSTRIA DA CARNE
A indústria de carne tem grande importância na economia e na saúde. Sua
estrutura de controle sanitário e o tratamento de seus subprodutos são itens importantes
na avaliação do grau de desenvolvimento de um país e fazem parte do plano de políticas
públicas de controle de zoonoses. No Brasil, este assunto tem estado em evidência por
conta da crise do setor de carne na Inglaterra, na década de 1980, causada pela
encefalopatia espongiforme bovina (BSE, Bovine Spongiform Encephalopathy),
conhecida por “Vaca Louca”, e também pela crise que ocorreu em alguns estados
brasileiros, causada pela febre aftosa em 2005. Ambas as doenças contagiam o ser
humano, mas são apenas duas entre muitas outras zoonoses.
A destinação correta dos subprodutos cárneos é de suma importância para a
melhoria das condições de saúde pública e para a busca da sustentabilidade da atividade
pecuária. Em pequenas cidades, muitas vezes não se tem graxaria, nem um aterro
sanitário eficiente. Os subprodutos de abate contêm órgãos condenados pela Inspeção
Veterinária, quando este serviço de inspeção existe. É conhecido e frequente o fato de
pessoas roubarem esses órgãos condenados, para alimentação própria ou venda. Para
evitar o consumo, o inspetor veterinário costuma adicionar produtos desnaturantes, de
odor e sabor desagradável, como creolina, querosene ou água sanitária, mas, sob o
ponto de vista ambiental, a situação piora, pois tal condenação passa a ter também
características tóxicas.
Uma análise no crescimento urbano mostra que ao longo do desenvolvimento
ocorre o melhoramento das instalações de abate. A Inspeção Veterinária exige do
matadouro a esterilização dos órgãos condenados, e assim começa a atividade de
graxaria. Uma vez instalada a pequena planta no matadouro, o empresário passa a
vislumbrar a coleta de subprodutos de outras fontes para produzir mais e viabilizar
12
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economicamente a graxaria, o que é inconveniente para a higiene do matadouro. Além
disso, quando a Inspeção Veterinária ou a Vigilância Sanitária apreendem produtos na
cidade, solicitam a incineração deste material na graxaria do matadouro, considerando a
melhor opção. Desta forma, não é de todo conveniente instalar a graxaria muito
próximo do matadouro, quando se pensa em tratar resíduos de outras fontes. Por outro
lado, como se trata de produtos de baixo valor agregado, o transporte da matéria-prima
pode inviabilizar a atividade, pois o matadouro é geralmente o maior fornecedor. Esta é
uma situação que se repete em muitos locais e, para o bem geral, merece uma
negociação coletiva antecipada. Esta situação retrata a instalação, operação e
crescimento de um empreendimento matadouro/graxaria, de propriedade particular,
acompanhando o desenvolvimento urbano.
Outra forma de crescimento acontece quando a prefeitura se compromete com a
qualidade da carne consumida e constrói o matadouro municipal oferecendo melhores
condições de trabalho aos comerciantes e produtores. Em ambos os casos o benefício é
coletivo e caracterizam o processo natural de crescimento dos produtores e de qualidade
de vida da população. Para todo pequeno matadouro, a graxaria é o próximo passo, uma
atividade associada ao processamento dos subprodutos, sem a qual se acumulam os
materiais não comestíveis, comprometendo a higiene e o meio ambiente, e
possibilitando a propagação de doenças. No Brasil, a precariedade das instalações e das
condições laborais de seus manipuladores podem ser avaliadas na Figura II.1. A Figura
II.1a mostra um matadouro municipal em Floriano-PI (57.968 habitantes IDHME:
0,816, 2798o; PIB: R$ 6.816,00)1, cuja substituição está em curso, pois um novo
matadouro está em construção com recursos da União (R$ 212.775,22) e contrapartida
do município (R$ 18.338,31) (Vieira, 2007). A Figura II.1b mostra trabalho infantil em
um matadouro público irregular em Nova Cruz-RN (36.561 habitantes; IDHME: 0,669,
4362o; PIB R$ 3.949,00) sem equipamentos de proteção individual (Hashizume, 2008).
A Figura II.1c mostra o matadouro municipal de Parnaíba-PI (146.059 habitantes;
IDHME: 0,786, 3390o; PIB: R$ 4.385,00), onde houve a edificação de um novo
matadouro que foi abandonado e depredado (Pessoa, 2009). A Figura II.1d mostra o

1

Os dados de número de habitantes foram retirados de IBGE (2009b); os de IDHME (Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal, Educação), valor e posição que o município ocupa entre os 5507
municípios brasileiros, de PNUDBR (2000); e os de PIB (Produto Interno Bruto) per capta de IBGE
(2007).
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matadouro de Presidente Olegário-MG (18.989 habitantes; IDHME: 0,791, 2610o, PIB:
R$ 10.174,00), onde os vereadores estão empenhados na sua substituição (Martins,
2009). A Figura II.1e mostra um velho matadouro em Sena Madureira-AC (36.166
habitantes; IDHME: 0,678, 3753o; PIB: R$ 7.469,00), bastante defasado, com vegetação
no acesso e urubus nos telhados (Mesquita, 2004). A Figura II.1f mostra um exemplo de
Alagoas, onde o Ministério Público recomendou a interdição imediata de 73
matadouros, localizados no interior do Estado, por falta de condições sanitárias e
ambientais de funcionamento. Dos 81 matadouros visitados, apenas cinco apresentavam
boas condições sanitárias, três tinham condições de adequação e os demais 73 não
ofereciam nenhuma condição de funcionamento (AH, 2008).
É interessante observar que são necessários apenas cerca de R$ 200.000,00 para
construir um pequeno matadouro (Torres, 2009), mas muitas prefeituras parecem não
dispor deste recurso em seus orçamentos próprios, como é o caso de Floriano-PI (Figura
II.1a). Porém, para que haja equilíbrio entre receitas e despesas, em condições sanitárias
adequadas, é necessário abater em torno de 100 bois/dia, a depender da região. A
construção e instalação de um matadouro deste porte ultrapassa a necessidade de muitos
municípios brasileiros. É mais adequado um compartilhamento regional, que tem um
custo da ordem de R$ 1.000.000,00 (AEG, 2009).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura II.1. Exemplos de condições precárias em alguns matadouros privados e
públicos: (a) Floriano-PI (Vieira, 2007); (b) Nova Cruz-RN (Hashizume, 2008); (c)
Parnaíba-PI (Pessoa, 2009); (d) Presidente Olegário-MG (Martins, 2009); (e) Sena
Madureira-AC (Mesquita, 2004); (f) Estado de Alagoas (AH, 2008).
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Por outro lado, em situação oposta às precárias condições descritas
anteriormente, alguns municípios dispõem de excelentes matadouros com adequadas
condições de funcionamento, como é o caso de Piracicaba-SP (368.843 habitantes;
IDHME: 0,913, 89o; PIB: R$ 21.766,00) (Figura II.2). Esta instalação omeçou a
funcionar em 1914, foi desativada em 1973 e recuperada entre 2003 e 2004, mantendo
as características originais de sua construção. Foi marca do pioneirismo piracicabano,
sob a liderança da família Moraes Barros, em especial do Dr. Paulo de Moraes Barros,
filho do Senador Moraes Barros, sobrinho do ex-presidente da república Prudente de
Moraes (Netto, 2009).

Figura II.2. Matadouro municipal de Piracicaba-SP: construído em 1914, atualmente
desativado (FY, 2010).

Em muitos estabelecimentos com instalações inadequadas, onde não há a
participação municipal nem da Inspeção Veterinária na cadeia da carne, as vísceras são
cozidas para extrair o sebo e as sobras do cozimento são dadas diretamente a porcos e
outros animais, ou são enterradas. Frequentemente estes subprodutos são “jogados
fora”. Pelo termo “jogar fora” deve-se entender aqui, poluir o ambiente, proliferando
todos os seres relacionados com a decomposição, e veiculando todo tipo de agente
causador de zoonoses eventualmente presentes nestes resíduos. Se isto parece
inadequado, a situação é ainda pior em vários municípios onde se abate nos currais ou
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sob as árvores. Muitas vezes não se tem o trabalho de “jogar fora” e a carne é
diariamente manipulada no mesmo local do abate. Em algumas situações, animais
doentes são abatidos, por falta de escrúpulos comerciais ou simplesmente por se ignorar
os sintomas das doenças. Este é um dos argumentos das autoridades para a repressão ao
abate clandestino, o que é incentivado pelo interesse dos frigoríficos legalizados, que
sofrem uma concorrência desvantajosa. Estes estabelecimentos legalizados gastam
muito com a obediência às normas da inspeção e encontram concorrência de quem não
tem estes custos e, desse modo, oferece carne sem qualidade a menor preço. No entanto,
é sábio distinguir bem o problema: o abate clandestino precisa ser extinto, as boas
práticas de produção precisam ser disseminadas, mas isto não significa extinguir os
pequenos produtores. Estes são novos empreendedores buscando oportunidade de
prosperidade, frequentemente com poucos recursos. É preciso considerar que muitas das
grandes empresas atuais começaram precariamente, e que é melhor para os municípios
que estes novos produtores sejam adequados, estimulados e progridam, em lugar de
serem reprimidos. Acrescente-se ainda que o rebanho bovino diminuiu entre 1990 e
2005 na Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Distrito Federal (MAPA,
2008b). Por fim, a concorrência equilibrada traz benefícios aos consumidores.
Os municípios que têm este problema estão num estágio mais avançado que
aqueles onde ainda não há matadouro legalizado algum, muito menos uma graxaria.
Nestes casos os pequenos produtores são os únicos. Os matadouros são precários e, com
escassa presença, o poder público não participa da cadeia da carne devido à falta de
estrutura generalizada, como foi no início do desenvolvimento dos municípios que hoje
são grandes e exibem estruturas exemplares.
Os serviços de Inspeção Veterinária, estadual e federal, mantêm equipes de
inspetores médicos veterinários e inspetores técnicos em cada matadouro-frigorífico
legalmente estabelecido, fazendo trabalho de fiscalização e orientação no sentido de
assegurar a qualidade sanitária dos produtos. Estes serviços fazem parte também das
ações de saúde pública e saúde animal empreendidas pelo governo. O médico
veterinário representa a autoridade sanitária com poder para condenar animais, proibir
abate e até interditar o estabelecimento. O abate não pode ser realizado sem a presença
do inspetor veterinário. O importante e difícil trabalho dos veterinários, muitas vezes
mal compreendido, enfrenta a resistência direta dos proprietários dos animais e dos
estabelecimentos, que são absorvidos por suas questões financeiras e não têm a visão
especializada de quem vive as questões da saúde pública. Este trabalho tem sido
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empreendido em todos os estados da federação e é uma das ações, por exemplo, da
Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), no sentido de melhorar a
qualidade da carne consumida nesse estado.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 50.000 pessoas morram
por ano de cisticercose no mundo. A ocorrência dessa manifestação clínica está
diretamente relacionada com a precariedade das condições sanitárias e o baixo nível
sócio-econômico-cultural da população (Pereira et al., 2006). De acordo com Façanha
(2006), no Ceará foi contabilizada uma média de 4,4 internações de pacientes por mês
com neurocisticercose no SUS (Sistema Único de Saúde). Em Minas Gerais, foi
encontrada cisticercose em 10% das carcaças dos bovinos abatidos no Matadouro Real e
4% no Matadouro Triângulo (Moreira et al., 2001). Estudos de Lima et al. (2006)
apresentam prevalência de tuberculose e cisticercose nos matadouros da região de
Botucatu-SP. Muitas outras zoonoses são citadas no RIISPOA - Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (MAPA, 1952): Artrite
infecciosa, Babesioses, Bruceloses, Carbúnculo hemático, Carbúnculo sintomático,
Corisa gangrenosa, Encefalomielites infecciosas, Enterites septicêmicas, Febre aftosa,
Gangrena gasosa, Linfangite ulcerosa, Metro-periotonite, Mormo, Tuberculose,
Pneumoenterite, Doença de Newcastle, Peste suína, Raiva, Pseudo Raiva, Tétano, e
Tripanossomíases. Algumas destas zoonoses requerem, devido à gravidade, o abate do
animal em separado, como definido no Artigo 116 da legislação aludida. Várias doenças
têm na graxaria convencional um método eficaz de interrupção da sua disseminação.
Além das doenças associadas aos animais há também contaminações
relacionadas ao processo de abate, ao manuseio da carne e à industrialização. Pesquisas
têm demonstrado que os subprodutos animais destinados às graxarias são carregados de
micro-organismos patogênicos como Salmonelas, Clostridium, Listeria, entre outras. A
grande eficácia do processo adotado nas graxarias dos Estados Unidos, o mesmo
adotado no Brasil, é demonstrada na Tabela II.1 (Meeker, 2009).

18

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. II – ... Aspectos de Saúde ..., Econômicos ...

Tabela II.1. Eficácia das graxarias dos Estados Unidos na destruição de bactérias
patogênicas (Meeker, 2009)
Bactéria

% de amostras* positivas

patogênica

Matéria-prima

Produto processado

Clostridium perfringens

71,4

0

Listeria spp.

76,2

0

L. monocytogenes

8,3

0

Campylobacter spp.

29,8

0

C. jejuni

20

0

Salmonella spp.

84,5

0

* Amostras de 17 diferentes graxarias colhidas durante o inverno e o verão.

Uma observação especial deve ser feita ao Clostridium Botulinum, de baixa
incidência e alta letalidade. No Estado de São Paulo ocorreram três casos associados à
ingestão de palmito em conserva entre 1997 e 2001 e um quarto caso cuja causa não foi
identificada, mas não foi relacionado ao abate ou à esterilização em graxarias (Eduardo
et al., 2002). Sua toxina é termolábil, sendo destruída quando submetida a temperaturas
entre 65 e 80 ºC durante 30 minutos ou a 100 ºC por 5 minutos. Sabe-se que o esporo só
é inativado em processo de esterilização industrial em autoclaves a 121 ºC, que
corresponde ao “cozimento botulínico” (Eduardo et al., 2002). Este valor de
temperatura é ultrapassado em digestores abertos após a evaporação da água, quando se
usa a centrifugação na planta, ou quando é esterilizado segundo a Instrução Normativa
n° 15 de 2003 do MAPA (MAPA, 2003).
Segundo o fiscal da Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco,
Gilson Lima da Silva, “93% dos matadouros em operação no estado não apresentam
condições sanitárias e ambientais de funcionamento, caracterizando num risco à
população. A situação é agravada pelo fato da maioria das unidades pertencerem aos
poderes públicos municipais” (Silva, 2003). Esta observação se repete em muitas
regiões, caracterizando uma situação comparável ao combatido abate clandestino,
infelizmente agravada pelo fato de possuir participação oficial. A gravidade do exposto
pode ser estimada também quando se vê o exemplo da Bahia, que teve 224 ocorrências
de queixas contra matadouros no Instituto do Meio Ambiente (IMA), por poluição, falta
de licença, entre outras, no período de 2000 a 2008 (IMA, 2008). No mesmo período
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foram registradas apenas 6 ocorrências contra graxarias. Nota-se, portanto, que os
matadouros oferecem muito mais problemas ambientais e legais do que as graxarias,
que são menos abundantes.
Do aqui exposto, sugere-se usar as graxarias existentes e criar outras em locais
onde a situação sanitária o exija, pois são unidades de esterilização necessárias aos
matadouros e a toda a cadeia da carne. Estas plantas fazem parte da infra-estrutura
regional. É preciso preservar as graxarias como estrutura de utilidade pública que
precisa ser disseminada e modernizada, como se procura fazer com o tratamento de
esgoto. Porém, diferente deste, geralmente é atividade exercida pela iniciativa privada.
Não é aceitável, por exemplo, que um órgão governamental interdite o sistema
de tratamento de esgoto de uma cidade por inadequação, sem resolver o destino do
esgoto. O governo federal causou retrocessos regionais, portanto, quando a Secretaria de
Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SDA/MAPA) interditou 17 graxarias em 01 de agosto de 2008, porque estes
estabelecimentos não se adequaram à prevenção da BSE, o que foi divulgado em nota à
imprensa, sem informar sobre o destino destes resíduos na Bahia, Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia e Distrito Federal
(MAPA, 2008a). É bem verdade que o prazo de adequação foi prorrogado de 2004 para
2008. Portanto, a SDA/MAPA foi flexível e tolerante, mas o equipamento requerido
tem custo elevado e não houve abertura de crédito conveniente para este fim até 2007,
segundo SINCOBESP (2007). Caso o governo tenha concedido tal empréstimo entre
2007 e 2008, por alguma razão não foi acessível a todas e 17 foram interditadas. Supõese que as graxarias atingidas estão entre as desabonadas, que não puderam pagar por um
investimento que, em respeito à lógica, caberia aos exportadores e ao governo que
lucram com a exportação. Afinal, segundo a mesma nota, esta adequação visa obter a
classificação do Brasil como país com risco desprezível de BSE, junto à Organização
Mundial de Saúde Animal (OMSA/OIE), para fins de exportação (MAPA, 2008a). Aos
governos federal e estadual também caberia este investimento pelos recursos que
administram, destinados à saúde pública. Espera-se que todas estas graxarias já tenham
conseguido se adequar, contando com o bom senso e algum apoio do governo federal,
consciente da importância sanitária das graxarias.
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II.3. ASPECTOS ECONÔMICOS QUE DIFICULTAM A INSERÇÃO DO
PEQUENO EMPRESÁRIO NO SETOR
Segundo o Sindicato Nacional dos Coletores e Beneficiadores de Subprodutos
de Origem Animal (SINCOBESP), no Brasil há uma produção de carnes superior a 16
milhões de toneladas/ano, onde aproximadamente 7 milhões são de bovinos, 6 milhões
são de aves e 3 milhões são de suínos. Cerca de 55% das perdas nos abates
correspondem aos resíduos não comestíveis, ou seja, aproximadamente 4 milhões de
toneladas/ano em produtos recicláveis (farinhas de carne e de ossos e gordura animal),
representando cerca de R$ 2 bilhões por ano (SINCOBESP, 2007). Estes dados da
produção de carnes estão coerentes com os dados mais atuais apresentados pelo IBGE
(IBGE, 2009a).
A despeito dos números bilionários da indústria da carne, segundo o
SINCOBESP, o setor de graxarias viveu em 2007 a pior crise já enfrentada nos últimos
30 anos. Primeiro, porque a produção dos grandes exportadores diminuiu devido a casos
recentes de BSE. Segundo, pela gripe aviária que afetou as grandes e pequenas
empresas. E, mais recentemente, por causa das exigências do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), para cumprir as instruções normativas 15, 29 e 34
deste Ministério (MAPA, 2003, 2004, 2008c), que dizem respeito à adequação aos
novos padrões internacionais, alterados por causa da BSE. Os empresários foram
obrigados a fazer investimentos vultosos em um curto período de tempo para adaptação
de seu parque industrial sem, contudo, disporem de condições financeiras para atender a
tais requisitos (SINCOBESP, 2007). Nos últimos anos esta atividade ficou inviável no
Brasil pelo menos por cinco vezes. São exemplos de crises do setor:

1. Quando a moeda brasileira ficou mais valorizada em relação ao dólar, no “Plano
Real”, houve grande importação de sebo industrial pelas grandes produtoras de
sabonete e sabão, gerando queda no preço do produto no mercado interno;
2. No surgimento da BSE, o preço da farinha de carne caiu drasticamente (Fritzson
e Berntsson, 2006). Como não havia sido detectado nenhum caso de BSE no
Brasil até então, e a doença foi controlada na Inglaterra, o assunto ficou quase
esquecido;
3. No início da divulgação da gripe aviária, o consumo de frango caiu muito, o
preço da farinha de carne caiu demasiadamente, a ponto de ser “jogada fora”
(SINCOBESP, 2007). Por “jogada fora” aqui convém dizer que foi jogada ao
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solo como se fosse adubo, o que se concretiza somente após sua decomposição,
tendo outras implicações ambientais e sanitárias;
4. A cada vez que o preço da soja cai, a farinha de carne é preterida pelas granjas, a
despeito de ser mais difícil manter a qualidade da ração, pois a soja é mais
estável quimicamente e menos sujeita à contaminação. No que se refere ao
conteúdo de proteína, a soja é equivalente à farinha de carne na formulação da
ração animal, embora não contenha todos os nutrientes desta;
5. A crise econômica mundial causada pelo mercado financeiro dos Estados
Unidos causou perda de 49,7% nas exportações de carne suína, acompanhada de
uma queda de 43,5% do seu preço no estado de São Paulo entre setembro de
2008 e agosto de 2009, situação agravada pela divulgação da “gripe suína” que
fez a população mundial associar erroneamente a gripe ao consumo de carne de
porco (RGB, 2009). Por outro lado, esta crise se desdobrou favoravelmente para
uma empresa do agronegócio brasileiro, a JBS-Friboi de Goiás, que se tornou a
maior empresa processadora de carne bovina mundial, ao comprar grandes
empresas americanas como a Swift, a Smithfield Beef, a Five Rivers e a
Pilgrim’s Pride, entre outras, com o apoio financeiro do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A compra da National beef,
no entanto, levou o Sr. Wesley Batista, sócio da JBS-Friboi, a se explicar no
Senado americano onde encontrou tanta reação que desistiu do negócio
(Lethbridge e Juliboni, 2009). Além disso, o Brasil tornou-se o maior exportador
de frango do mundo e o terceiro maior produtor, aumentando suas vendas para
os países árabes (RGB, 2008). No entanto, o momento positivo vivido pelo setor
de graxaria se deve a dois outros fatores: primeiro, devido à elevação do preço
interno de sebo, causada pela produção de biodiesel; e segundo, o alto preço da
soja, pois a farinha de carne e ossos é uma fonte de proteína alternativa em ração
animal e tem correlação direta com o preço da soja.

Uma análise a ser feita, ainda, é que a grande vulnerabilidade da atividade de
graxaria às oscilações do mercado põe em xeque o compromisso da empresa em destruir
a matéria-prima imprópria para consumo humano, expondo a comunidade aos riscos
associados a esta comercialização. Como exemplo, pode ser citada a situação em que o
serviço de inspeção condena a carga de uma carreta refrigerada que apresentou defeito
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na porta. Por não ter equipamento laboratorial disponível para avaliar o grau de
comprometimento da mercadoria, o inspetor condena toda a carga congelada que será
depois indenizada pelo seguro.
É importante se atentar ao fato de que a mercadoria perecível pode ser
consumida ao descongelar, como acontece ao ser retirada da geladeira do supermercado
e levada à residência do consumidor final, mas não pode ser re-congelada para atender à
necessidade do atacadista, pois pode deteriorar ou simplesmente perder o sabor. A
opção de doar não atende às exigências do seguro e põe em risco o serviço de inspeção,
pois não se pode mais garantir a sua sanidade. Então, o inspetor, visando a saúde
pública, ainda que lamentando a perda, conduz a carga condenada à graxaria, às vezes
sob escolta policial. Uma vez na graxaria, uma carreta não pode ser processada
imediatamente. Estando congelada, convém que fique exposta à temperatura ambiente
para economizar energia térmica da caldeira, o que pode levar alguns dias,
principalmente se esta graxaria já estiver operando em plena capacidade, adicionando
paulatinamente a carga condenada ao seu ciclo de processo. Tem-se aqui a situação em
que a matéria-prima chega gratuitamente para produzir farinha de carne de frango e
aparenta ser interessante ao proprietário da graxaria. No entanto, o acréscimo abrupto
desta carga à rotina de processamento da graxaria pode desequilibrar a proporção de
proteína versus cálcio na farinha já comercializada regularmente, situação que altera a
formulação da ração animal na empresa consumidora, que é o seu cliente. Assim, serão
necessárias outras medidas que às vezes não convêm ao empresário. Além disso, a
mercadoria precisa ser devidamente desembalada e requer aumento da vigilância para
que parte do produto, aparentemente em perfeitas condições organolépticas, não seja
eventualmente furtada por intrusos ou mesmo por funcionários.
Cabe aqui quantificar esta análise: o frango quase não produz gordura animal no
digestor e a sua farinha resulta em cerca de 30% do peso inicial apenas (esta é uma
informação aproximada obtida experimentalmente pelo autor, em uma planta
comercial). Uma vez que a farinha de carne vem sendo comercializada a um preço
oscilando em torno de R$ 0,50/kg, a graxaria transformaria 30 toneladas de frango
congelado em 9 toneladas de farinha e venderia por R$ 4.500,00, tendo que subtrair os
custos do processamento. Por outro lado, o preço do frango tem oscilado em torno de
R$ 2,50/kg. Se o empresário vendesse esta mercadoria sem processar por apenas R$
1,00/kg, obteria R$ 30.000,00. Infelizmente muitos outros exemplos poderiam ser
elencados nesse mesmo contexto. Tem-se aqui caracterizada uma situação de risco que
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merece vigilância das autoridades e justifica o redobrado cuidado com a saúde
financeira da atividade, pois o empresário em crise financeira está mais sujeito à
contravenção.
Nestes últimos anos, muitos matadouros conseguiram manter as atividades de
suas graxarias de forma subsidiada. As graxarias independentes que sobreviveram o
fizeram com muita dificuldade. Em 2006, por exemplo, os matadouros haviam
desativado suas graxarias e terceirizado os serviços para graxarias independentes que
disputavam mercado na região metropolitana da capital baiana. A região oferecia cerca
de 1200 ton/mês provenientes de açougues, mercados e matadouros tradicionais. Mas a
queda dos preços do sebo e da farinha de carne resultou no fechamento de todas as
graxarias que operavam. Em certo momento a Inspeção Veterinária interditou dois
matadouros, por alguns dias, porque armazenavam vísceras e cabeças de gado em
decomposição, enquanto a última graxaria agonizava superlotada de subprodutos
animais, com a população vizinha e a imprensa reclamando do odor e da poluição
(carnes e ossos em decomposição, vermes, moscas, ratos, urubus, entre outras
irregularidades). Os açougues mandavam os ossos para a graxaria que já não coletava,
mas deixavam cair no asfalto por falta de cuidado, de transporte adequado ou mesmo
para não terem que ir a uma graxaria afastada, além de abandonarem os resíduos em
terrenos baldios pela estrada. Diante do caos, o Ministério Público da Bahia se fez
presente de modo enérgico, a princípio, e interditou a graxaria, considerada como um
absurdo óbvio. Porém, flexibilizou no dia seguinte, dando um prazo para adequação e
cobrando melhorias. Na verdade, não achou sensato interditá-la para não criar o
problema de desabastecimento de carne na região metropolitana, a pedido do Sindicado
das Indústrias de Carne - SINCAR (Gomes, 2006).
Este fato foi destaque de página inteira no jornal de maior circulação da Bahia,
sob o título “Ameaça à carne bovina na RMS” com fotos dos resíduos e da promotora
de justiça (Gomes, 2006). Em acordo, este sindicato assumiu a gestão da empresa e o
compromisso de adequação, mas a graxaria continuou deficitária, mesmo com os
subprodutos gratuitos. Naquele momento, foi grande a surpresa para muitas pessoas
alheias ao setor: aquela graxaria inadequada, exalando odor de carniça, não era o
problema, era a melhor solução. E continuou funcionando enquanto pode. A graxaria
faz a profilaxia da indústria da carne. Daí se defender a ideia de que ela precisa ser
fomentada e subsidiada quando não for rentável. Esse incidente pressupõe uma situação
oculta mais grave: os matadouros ilegais, apesar dos esforços de combate há décadas,
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vendem os seus subprodutos às pequenas graxarias e não têm um inspetor veterinário
para cobrar a higiene do local, significando que, sem estas graxarias, há aumento do
risco de propagação de zoonoses, epizootias, diminuição de higiene da carne fornecida e
o aumento da poluição. Assim, o abate clandestino é uma realidade ruim, e sem as
graxarias é ainda pior.
Outra questão econômica importante no que diz respeito aos pequenos
produtores está relacionada aos custos de instalação, operação e manutenção. Para
regularizar um matadouro é necessário ter instalações impermeáveis adequadas para
garantir um produto sadio (Figura II.3), com boas condições de higiene e equipamento
inoxidável, obedecendo a critérios estabelecidos em normas cada vez mais aprimoradas.
A refrigeração do produto final é obrigatória e o tratamento dos efluentes e subprodutos
também (MAPA, 1996). Igualmente, os equipamentos necessários para as graxarias são
relativamente caros, muito mais por causa do grande porte do que pela sofisticação, e
precisam de conhecimento técnico para a sua operação e manutenção. Não é de se
esperar que um pecuarista, possuindo um pequeno rebanho, disponha de capital para
montar uma pequena estrutura de abate legalizada, muito menos que esteja equipado
com uma graxaria.

(a)

(b)

Figura II.3. Matadouro de Barreiras-BA: (a) Sala de embalagem de carne; (b) Esfola
vertical com equipamentos em aço inoxidável (FRIBARREIRAS, 2010).

Até mesmo muitos municípios dispõem de matadouros municipais com graves
dificuldades de várias ordens, como é o caso, por exemplo, de Pernambuco (Silva,
2003). Nestes casos, em geral, se tem uma graxaria incompleta e primitiva, onde se
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produz apenas o sebo por cozimento, em recipiente aberto, sem produzir farinha de
carne (Figura II.4).

Figura II.4. Cozinhando vísceras e produzindo sebo em condições precárias (MPBA,
2010).

Neste tipo de instalação são também perdidos o sangue e os ossos. O abate em
pequena escala tem sempre problemas sanitários e ambientais básicos não resolvidos
satisfatoriamente, embora existam tecnologias disponíveis, que até agregariam receita
ao processo produtivo, como proposto, por exemplo, por um grupo de pesquisadores da
UFBA (Rebouças, 2010).

II.4. ASPECTOS NORMATIVOS E DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA PARA A
INSERÇÃO DO PEQUENO EMPRESÁRIO NO SETOR
A política agropecuária do governo estadual ou das instituições governamentais
federais não aparenta ter gestão autoritária. Pode-se notar na Bahia, por exemplo, a
intenção de compartilhar com a comunidade interessada a gestão do problema através
da Lei Estadual No 7.597 de 07 de fevereiro de 2000 (Bahia, 2000), que dispõe sobre a
defesa sanitária animal do Estado, criando o Conselho Estadual de Saúde Animal, com a
finalidade específica de formular políticas e estratégias a serem adotadas na defesa
sanitária animal. Este conselho foi composto pelo Secretário da Agricultura e pelo
Diretor Geral da ADAB e, entre outras autoridades, por um representante da Associação
Baiana dos Criadores do Estado da Bahia. Desta forma, foi caracterizada uma ação com
participação da comunidade, que devia funcionar envolvendo toda a cadeia produtiva.
Pelos resultados, observa-se que os interesses dos pequenos produtores não foram
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representados pela Associação de Criadores do Estado da Bahia. É justificável, pois esta
associação é composta por grandes criadores de gado de raça. Os pequenos criadores
têm mais dificuldades em se fazer representar nas decisões políticas. Frequentemente
têm dificuldades em se associar, sobretudo nas regiões menos povoadas, com menos
recursos financeiros e com menor nível educacional.
Muito se tem conseguido na direção de uma carne de qualidade, especialmente
ao se buscar atingir as diretrizes das portarias do MAPA, como a de No 304, de 22 de
abril de 1996 (MAPA, 1996), que trata da embalagem, temperatura e carimbo de
inspeção na carne comercializada. Pode-se observar também a preocupação das
autoridades em implementar as determinações de forma gradativa, considerando as
diferentes dificuldades regionais, conforme explicita o parágrafo terceiro desta portaria
(grifo em negrito do autor):

“Considerando os diversos níveis de desenvolvimento das diferentes
regiões do País, dada a sua extensão, o que torna necessária a
implantação paulatina das normas a serem expedidas”.

Na portaria Nº 145 (MAPA, 1998), de 1º de setembro de 1998, pode-se ver mais
uma vez que o governo parece ter sido acessível na busca da solução do problema (grifo
em negrito do autor):

“Considerando as sugestões emanadas das representações de classe dos
produtores dos estabelecimentos de abate e industrialização, dos
varejistas e consumidores, resolve:”

Ao mesmo tempo, o governo foi persistente, incrementando a proposta inicial de
obrigar a desossa nos matadouros, o que é positivo para a logística inversa (que é a
coleta dos ossos e retalhos da desossa), pois diminui os custos de transporte para as
graxarias. Isso constitui um grande avanço na eficiência do aproveitamento dos
subprodutos (Figura II.5) (grifo em negrito do autor):

“Art. 1º Incrementar o Programa de Distribuição de Carnes Bovina e
Bubalina ao Comércio Varejista, previamente embaladas e identificadas,
instituindo a obrigatoriedade da desossa ou fracionamento dos cortes
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secundários do traseiro e do dianteiro, destinados a estabelecimentos de
distribuição e varejo.”

Figura II.5. Carne desossada embalada a vácuo (FRIBARREIRAS, 2010).

Por outro lado, o governo foi condescendente, permitindo a continuação da
comercialização tradicional com ossos (Figura II.6) (grifo em negrito do autor):

“Parágrafo único. Os cortes obtidos com o fracionamento do traseiro e
dianteiro,

tradicionalmente

comercializados

com

ossos,

poderão

continuar sendo comercializados dessa forma, desde que embalados,
identificados e acondicionados em containers apropriados e devidamente
aprovados para a finalidade, atendidos os demais requisitos da Portaria
Ministerial nº 304, de 22 de abril de 1996, e das Portarias SDA nºs 89 e
90, de 15 de julho de 1996.”
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Figura II.6. Transporte do Frigorífico Vale do Sol abastece parte da carne consumida
em Jequié-Ba (Novaes, 2010).

O governo planejou ainda a inclusão gradual de municípios, estudando caso a
caso (grifo em negrito do autor):

“Art. 2º O Programa deverá ser incrementado de forma gradativa,
iniciando-se pelos Municípios mencionados nas Portarias SDA nº 89, de
15 de julho de 1996..., acrescidos dos Municípios de Belo Horizonte,
Poços de Caldas em Minas Gerais e Jequié na Bahia.”

Como são leis federais, acompanhadas de ações estaduais (no Estado da Bahia,
por exemplo, o Programa de Modernização de Frigoríficos e o Conselho Estadual de
Saúde Animal), pode-se vislumbrar um horizonte promissor, mas que não tem
contemplado adequadamente o pequeno produtor. Este pequeno empresário tem muitas
vezes abandonado o ramo ou continuado na marginalidade. É necessária uma maior
representatividade política destes atores neste movimento, a fim de evitar as duas
situações citadas anteriormente, ambas indesejáveis para o país.
O combate à carne clandestina, em algumas situações, pode ser interpretado
como um ato violento, quando é necessário o acompanhamento policial para fazer a
apreensão de carnes sem nota fiscal ou selo de Inspeção Veterinária (Figura II.7).
Infelizmente este procedimento tem se mostrado insuficiente, já que a situação persiste
há décadas, pois não são focadas as causas do problema que são de cunho político,
econômico e social. Além disso, embora necessário e legal, é um ato com consequências
sociais indesejáveis, pois penaliza predominantemente o pequeno produtor, que não
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consegue se adequar, e uma população relevante que não dispõe de melhores condições
econômicas, a ponto das normas serem negligenciadas em vários municípios, até
mesmo sob forte interferência política.

Figura II.7. Apreensão de carne clandestina em Valença-BA (MPBA, 2010).

Uma vez desenvolvida a cadeia de carne regional, se há produtores que não
usam os matadouros estabelecidos e legalizados, pode significar que os custos de
transporte e abate ultrapassam a margem de lucro obtida com a pequena produção de,
por exemplo, 5 animais por semana. Isto significa que o crescimento da cadeia nesta
região não se deu de forma equânime como poderia, e que surgiram novos
empreendedores com disposição para produzir para um mercado consumidor existente.
Considerando que a repressão não tem sido suficiente para eliminar esta prática ao
longo do tempo, caberia, além da fiscalização, o acompanhamento do poder municipal,
objetivando o desenvolvimento da atividade, formando associações ou cooperativas,
como se faz em tantos outros segmentos. Os interessados poderiam dividir os custos do
transporte, por exemplo, para viabilizar o uso de um matadouro legal regional. É preciso
que as autoridades tenham a visão do desenvolvimento do setor, acompanhando o
desenvolvimento urbano, como uma necessidade sócio-econômica, para que a qualidade
da carne não se transforme em um instrumento de exclusão. Cabe também ao poder
público a orientação, para garantir a igualdade de direitos e oportunidades entre os
produtores, a exemplo do matadouro de Saint-Yrieix na França, que oferece desde 1969
serviço público a Caráter Industrial e Comercial, sistema talvez equiparável à PPP
(Parceria Público Privada) brasileira. Este matadouro possui 47 funcionários, dos quais
21 são de empresas particulares, e presta serviço de abate, além das empresas
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associadas, a açougueiros (8%) e a famílias (2%) para bovinos, ovinos e suínos,
oferecendo a possibilidade de armazenamento na câmara frigorífica por uma semana.
Ele disponibiliza ainda serviço de abate de urgência (para animais acidentados)
diariamente das 7:00 às 19:00 hs, desde que o matadouro seja avisado por telefone para
se organizar. Neste caso o produtor deve apresentar o CVI (Certificat Vétérinaire
d’Information, certificado de informação veterinária) (Péricaud e Cousin, 2010). Este é
um exemplo de respeito e incentivo ao pequeno produtor em um país desenvolvido.
Ações e políticas voltadas para o pequeno produtor são formas mais justas e eficazes
para obter a qualidade da carne comercializada.
Observa-se ainda prefeitos, vereadores e deputados se esforçando para obter
recursos a fim de construir um matadouro em suas cidades, matadouros estes que muitas
vezes nem conseguem licença para funcionar. Isto leva a pensar que haveria uma grande
evolução se o MAPA dispusesse de uma estratégia geral para esta questão de saúde
pública, comum a todos os municípios brasileiros. O povo de Piracicaba obteve seu
merecido matadouro quase cem anos atrás (Figura II.2) graças ao prestígio político do
Dr. Paulo de Moraes Barros, filho de um senador e sobrinho do ex-presidente da
república Prudente de Moraes. Pela lei, poderiam tê-lo obtido talvez 40 anos depois,
quando acabasse o processo judicial contra o proprietário das terras (Netto, 2009). Podese imaginar quantos municípios deixaram de conseguir este benefício, por não terem a
mesma oportunidade política. O prestígio político não é um critério eficaz para o
processo de desenvolvimento urbano nacional. Portanto, uma diretriz geral mais técnica
e sistemática precisa ser adotada pelo governo federal a fim de produzir melhores
resultados do que o que se tem visto.
Em julho de 2008 o Ministério Público de Alagoas visitou 81 matadouros
existentes no estado (Figura II.1f) e interditou 73 por falta de condições sanitárias e
ambientais para funcionamento (AH, 2008). Surge aí uma discussão bipolar entre os
que acham correto cobrar a sanidade da carne e os que se preocupam com a
sobrevivência dos comerciantes. No entanto, os dois polos, aparentemente antagônicos,
podem ter suas ideias atendidas se os órgãos fiscalizadores estiverem presentes,
participando do desenvolvimento urbano desde o início. A que órgãos cabe a
responsabilidade de deixar 73 matadouros funcionando “sem condição nenhuma” (AH,
2008) até a véspera da visita? O RIISPOA entrou em vigor em 1952 (MAPA, 1952) e
vem sendo aprimorado. O que foi feito durante 56 anos para só agora esta situação
ganhar visibilidade? Supõe-se que devia haver uma lacuna entre a nova legislação e a
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situação dos estabelecimentos em Alagoas. Seguramente as novas técnicas,
acompanhando a evolução do conhecimento humano, trariam melhorias na qualidade da
carne consumida. Esta ação mostra o distanciamento entre o poder público e a
população envolvida. Caracterizaria alguma sintonia se fosse feito um trabalho de
conscientização e capacitação, se estabelecesse metas e prazos para adequação por
etapas, se aplicasse multas gradativas e se concedesse crédito financeiro para a
adequação às novas regras. Certamente o Ministério Publico de Alagoas teve o bom
senso de bem conduzir o enquadramento desta cadeia produtiva, e quis fazer
publicidade da punição apenas para exibir a seriedade da campanha, como forma de
incentivar a adequação. No desenrolar dos acontecimentos, ainda irão os vereadores,
prefeitos e deputados interceder pelos comerciantes. Além disso, aqueles que vivem
desta atividade vão abater em outro local, buscando alternativas, como sempre, e
contando com as dificuldades de fiscalização. É um lamentável fato: a venda de carne
em muitas cidades do interior do Brasil difere das metrópoles. Pode-se comparar às
insanas formas de comércio da idade média, como sugere a Figura II.8 em um mercado
instituído pelo governo municipal, em oposição à Figura II.9. Estes pequenos
comerciantes das cidades do interior conseguem trabalhar, apesar das desvantagens
competitivas, mas faltam-lhes formação e recursos. Tem-se uma carência generalizada
onde não cabe mais apenas o tratamento da repressão, forma simplista e ineficiente que
tem consequências econômicas e sociais ruins.
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Figura II.8. Comercialização da carne: venda em mercado municipal no interior da
Bahia (MPBA, 2010).

Figura II.9. Açougue moderno com balcão refrigerado para carnes como recomendam
as boas práticas.

As agências estaduais de desenvolvimento agropecuário e o MAPA fiscalizam o
setor de produtos de origem animal observando o aspecto sanitário, de acordo com a
política de saúde pública e agropecuária governamental. Embora geralmente apresentem
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boa vontade, agindo com bom senso, não têm a função nem estrutura para fomentar o
desenvolvimento econômico e social dos pequenos produtores. Seriam necessárias
ações do governo nesta direção, dando-lhes condições e fomentando a cooperação com
outras organizações. Como exemplo, podem ser destacadas algumas ações isoladas que
prometem dar bons frutos:

1. O Ministério Público da Bahia tem feito sua parte, e mais um pouco, procurando
fazer uma conscientização geral antes de aplicar as penalidades através de
palestras, audiências públicas, anúncios, cartilha educativa e o Kit Abate
Clandestino, disponível em seu site (MPBA, 2010);
2. O governo do Paraná está implementando o Conselho Municipal de Sanidade
Agropecuária com o objetivo de conscientização sanitária dos produtores,
estimulado pelo foco de aftosa que prejudicou a exportação há pouco tempo
(Allan, 2009);
3. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI, com o apoio
de outras entidades e autoridades, investe na constituição dos COMUSAS
(Comitês Municipais de Sanidade Agropecuária), por sua importância enquanto
instrumento de participação popular no acompanhamento das atividades de
defesa agropecuária desenvolvidas no Estado (ADAGRI, 2008).

Seria enriquecedor se o MAPA promovesse a integração e a disseminação em
todo território nacional das ações que lograram êxito, evitando que se repitam as
situações que resultaram em problemas. Mas isto deve ser feito envolvendo a população
e suas instituições de forma democrática, com foco nos objetivos reais e cobrando as
responsabilidades e compartilhando os êxitos, pois a gestão participativa tem se
mostrado mais eficaz. Afinal, cabe ao governo gerenciar as ações em benefício da
população. Muitas são as sugestões:

1. Promover a integração social e a representação política dos pequenos produtores
e comerciantes por meio de formação de associações, sindicatos e cooperativas;
2. Que a legislação seja capaz de oferecer possibilidades de integração e
desenvolvimento ao pequeno produtor, com a repressão sendo a última opção;
3. Que um padrão de estruturas produtivas seja indicado para todo o país, capaz de
ser progressivamente adaptável a fim de assegurar a sanidade da indústria da
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carne do pequeno ao grande município, com diretrizes para projetos de
instalações prediais e de equipamentos que possibilitem as ampliações, à medida
que se fizerem necessárias, para toda a cadeia de carne, segundo um plano
diretor de expansão urbana;
4. Que este setor não fique refém da política partidária, e que não dependa do
prestígio de seus políticos;
5. Que a fiscalização acompanhe o desenvolvimento do setor junto ao crescimento
urbano, como forma de evitar a inadequação e a interdição;
6. Que sejam estabelecidos recursos das três esferas governamentais, e também
particulares, de forma conveniente, para que a estrutura funcione naturalmente,
sem precisar de interferências ou novas leis;
7. Que os governos não administrem os matadouros. A atividade lucrativa do
matadouro é função da iniciativa privada (MPBA, 2010), cabendo ao governo
organizar, estimular e fiscalizar, de forma democrática e igualitária, para
promover o desenvolvimento, devendo ser observado ainda que os governos
municipal e estadual têm se mostrado ineficientes na gestão de matadouros;
8. Que se busque a participação de instituições como o SEBRAE, o Ministério da
Saúde, o Ministério Público e as Universidades.

II.5. A POLÍTICA BRASILEIRA DE EXPORTAÇÃO DE CARNE E O
PEQUENO PRODUTOR
No mês de julho de 2008 o Brasil exportou 551 mil toneladas de carnes, das
quais 322 mil toneladas de carne de frango, 124 mil toneladas de carne de bovina, 50
mil toneladas de carne suína e 18 mil toneladas de carne de peru. Estas exportações
geraram um total de 1,44 bilhões de dólares americanos, segundo planilha de Balança
Comercial do Agronegócio do MAPA (MAPA, 2008b). Estes números dão uma ideia
do importante movimento econômico do setor. Portanto, é mesmo oportuno que o
governo se empenhe em erradicar a febre aftosa, tomando as medidas necessárias, e que
se empenhe também em se adequar às normas de prevenção contra a BSE solicitadas
pela OMSA/OIE. Mas, infelizmente, neste negócio ainda não houve oportunidade para
o pequeno produtor. A Bahia, por exemplo, tinha 11,5 milhões de cabeças de gado
bovino em 1995, mas em 2005 o seu rebanho diminuiu para 10,463 milhões (MAPA,
2008b). Então, após 10 anos o rebanho baiano diminuiu quase 10%, enquanto o
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brasileiro aumentou 41%. Apenas alguns estados do nordeste diminuíram seus rebanhos
neste período. Em julho de 2008, por exemplo, a Bahia exportou couro, frango e peixe,
mas não exportou carne bovina (MAPA, 2008a). Assim, seria oportuno incentivar o
pequeno produtor e toda sua rede com pequenos matadouros-frigoríficos e graxarias,
criando uma política de apoio ao desenvolvimento e à produção de equipamentos de
pequeno porte para matadouros-frigoríficos e graxarias, de modo a oferecer condições
higiênico-sanitárias adequadas, inserir esta parcela de produtores em uma possível pauta
de exportações, ou simplesmente garantir a produção de carne de qualidade para o
consumo interno.
Os rebanhos voltados para exportação não representam um problema, pois
dispõem dos melhores recursos ambientais e tecnológicos, têm seleção genética, são
rastreados em fazendas bem equipadas e com administração empresarial. Por outro lado,
nos rebanhos encontrados em pequenas e médias propriedades, onde faltam recursos e
assistência técnica, é necessária até mesmo fiscalização governamental para que os
criadores não deixem de cumprir tarefas básicas como a vacinação. Não é raro encontrar
criadores que vêem a Inspeção Veterinária como um perigo à sua sobrevivência, um
inimigo mais perigoso do que as zoonoses, o que é uma distorção, um reflexo da falta
de integração social e política, mostrando distanciamento entre o governo e o cidadão.
Estes criadores possuem animais que são muitas vezes comercializados em condições
precárias mesmo em matadouros municipais. Portanto, são necessárias políticas
públicas específicas, como um programa nacional para a pecuária familiar, para atender
às necessidades do pequeno produtor, a fim de que as questões de saúde pública, social
e ambiental possam ser adequadas em toda cadeia da carne.

II.6. CONCLUSÕES
As políticas públicas, apesar de bem intencionadas do ponto de vista sanitário e
de terem abertura democrática com a participação da sociedade, não têm alcançado
benefícios efetivos para o pequeno produtor e para o pequeno comerciante de carne.
Estes não têm conseguido se fazer representar no momento da tomada de decisões
políticas específicas. Assim, permanecem sem obter apoio financeiro e técnico. Muitos
deles têm tido apenas as opções de abandonar a atividade ou trabalhar clandestinamente.
Os resultados positivos alcançados no setor da carne brasileiro continuam maculados
pela presença da carne clandestina, que persiste na zona rural e na periferia das
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metrópoles, com a mesma ausência de qualidade observada no passado. São necessárias
ações inovadoras, diferenciadas por região, para valorização do pequeno produtor,
visando sua inserção sustentável na cadeia do negócio. Isto pode fazê-lo alcançar as
condições necessárias para legalizar a pequena empresa junto aos serviços de inspeção
veterinária e ambiental, mudando a sua situação de comerciante de carne clandestina
para produtor legalizado e contribuinte, em condições melhores para o seu próprio
crescimento, para o desenvolvimento de sua comunidade e do país como um todo.
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CAPÍTULO III
Capítulo III. Processos de Produção de Sebo, de Farinha de Carne e de
Ossos

RESUMO
Este capítulo trata dos métodos usados para produzir gordura animal e farinha de
ossos e de carne, fazendo uma pequena abordagem sobre sua história, evolução,
vantagens e desvantagens, sempre acompanhada de uma análise térmica do processo. É
citada a produção de gordura animal com recipiente aberto, sua evolução com a
autoclave e a rota seca com o digestor. Por fim é apresentada a extração de gordura pelo
método de solvente, que não é usado em graxarias no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE
Sebo, farinha de ossos, farinha de carne, cola animal, graxaria.
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III.1. INTRODUÇÃO
As produções de sebo, farinha de carne e de ossos estão associadas, sendo
executadas juntas usando as rotas seca ou úmida. A matéria-prima usada nesta atividade
varia de acordo com a produção principal, podendo ser parte das vísceras, ossos, ou
carnes de bovinos, suínos, caprinos, peixes e aves, geralmente impróprios para consumo
humano. A rota úmida é o caminho natural e permitiu o desenvolvimento histórico da
atividade, que começou em recipiente aberto e pouco a pouco evoluiu aproveitando os
avanços da culinária. O passo seguinte foi o uso de vasos de pressão, a exemplo da
panela de pressão, onde se diminuiu o tempo de processamento e se intensificou o
aproveitamento dos ossos com a retirada do sebo de seu interior. A rota seca é mais
moderna, retirando a água por aquecimento em um digestor, conseguindo assim um
processo com melhores características (Pardi et al., 1996). Todos esses processos são
usados comumente, mas a rota seca evoluiu com a possibilidade de processamento
contínuo, em grande escala. Há ainda a extração das gorduras por solventes, na
contramão do movimento ambientalista, que apresenta vantagens a custos mais altos.
Este processo não é usado industrialmente em graxarias no Brasil.

III.2. ROTA ÚMIDA COM RECIPIENTE ABERTO
Este é o processo mais antigo usado para produção de sebo e o equipamento é
bem conhecido, como ilustra a Figura III.1.

Figura III.1. Cozimento em recipiente em fogão a lenha.
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III.2.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Neste processo a matéria-prima é colocada em recipiente aberto com um pouco
de água no fundo. O fogo (normalmente a lenha) aquece o fundo do recipiente que faz
desprender a água e o sebo das vísceras, aumentando a fase líquida que, por sua vez,
auxilia na transferência do calor ao resto do conteúdo por convecção. Se o calor é
fornecido por vapor direto ou indireto, o resultado obtido é similar, com duração média
de quatro horas. O sebo pode ser retirado manualmente, pois sobrenada na água do
recipiente de cozimento após certo período de repouso. A temperatura ultrapassa os 100
°C após a evaporação da água, podendo escurecer, ou mesmo queimar, o sebo e as
partes sólidas, com risco de incêndio, visto que o sebo é inflamável. Este método ainda
é usado em estabelecimentos de pequena produção.
A principal característica observada neste processo é a simplicidade e o fato do
sebo produzido apresentar coloração clara com pouca impureza dispersa, posto que a
maior parte das impurezas se associa à água durante o processo.

III.2.2. ANÁLISE TÉRMICA
Como a matéria-prima é imersa em água e levada à fervura, é gasto mais energia
para aquecer o conjunto, do que se fosse aquecida apenas a matéria-prima. A fervura da
água é o indicativo de limite de temperatura para o operador, que não deve deixar que
ela falte, para que o produto não queime. O principio é simples: ao evaporar a água
absorve o excesso de calor e mantém a temperatura da mistura em torno de 100 °C.
Apesar da simplicidade, o aporte do excesso de calor ao ambiente de trabalho e os riscos
de incêndio e de acidentes tornam a rota úmida em fogo direto inviável para produção
em grande escala. Uma alternativa é o uso de vapor, que evita o risco de incêndio e
diminui o risco de acidentes de trabalho, mas os custos da geração de vapor, com
caldeira, tubulação, isolação térmica e pessoal de operação habilitado, geralmente,
justificam o uso de um equipamento com menos desperdício de energia, como a
autoclave ou o digestor.
As vantagens conhecidas deste processo são:

a. Enquanto há água suficiente no recipiente, a temperatura é mantida no
ponto de ebulição e o sebo não escurece nem inflama;
b. O equipamento para este método é o que apresenta mais baixo custo;
c. O sebo produzido apresenta coloração clara.
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As desvantagens conhecidas deste processo são:

a. Os vapores do processo são lançados inevitavelmente na atmosfera (ver
Figura III.1);
b. As partes sólidas ficam em suspensão na água. Após liberar a maior parte
do sebo, elas são descartadas, o que é um indicativo de ineficiência;
c. A água dissolve substâncias orgânicas que também são descartadas.
Todo material descartado se constitui em fonte de poluição, tornando o
processo inviável para grande produção;
d. Este processo é o mais lento dentre os métodos aqui abordados.

III.3. ROTA ÚMIDA COM AUTOCLAVE SOB PRESSÃO
Este processo, em geral, é usado exclusivamente para produção de gorduras. Seu
uso para obter óleos de aves e pescados é mais eficiente do que o uso da rota seca com
digestor, mas é restrito a aplicações específicas como na indústria farmacêutica, porque
há pouca gordura a ser extraída. Assim, este método para aproveitamento de tecidos
cárneos, em condições normais, não vale a pena. O excesso de água ao final do
processamento dificulta a produção de farinha de carne. Um exemplo deste
equipamento é mostrado na Figura III.2. Obtém-se como produtos secundários ossos
autoclavados ou degelatinizados e as respectivas farinhas (Pardi et al., 1996). Como o
vapor é injetado diretamente na matéria-prima, não se devem usar produtos tóxicos no
tratamento da água da caldeira para evitar uma eventual contaminação.

Figura III.2. Pequena autoclave em aço inoxidável.
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III.3.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Para a produção da gordura bovina, a autoclave é carregada com uma mistura de
carne, vísceras e/ou ossos. Após ser fechado, é injetado vapor diretamente ao produto
durante duas ou três horas. Ao fim deste período, o sebo é retirado por decantação,
acrescentando-se água ao produto até todo o sebo atingir o nível do tubo superior de
saída, já que o sebo é mais leve do que a água, pois tem massa específica entre 0,903 e
0,907 g/cm³ a 25 ºC (AOCS, 2006). A solução aquosa, definida pelo RIISPOA (MAPA,
1952) como água residual de cozimento, é então descartada juntamente com o material
sólido em suspensão. A presença dessa definição no RIISPOA (MAPA, 1952) não deve
ser entendida como uma concordância do regulamento com o descarte, já que este
regulamento data de 1952 e hoje o MAPA é mais rigoroso. Os tecidos cárneos e
pequenas porções de ossos resultantes deste cozimento podem ser comercializados após
serem secos e triturados, e são definidos pelo RIISPOA (MAPA, 1952) como tancage.
Este regulamento determina que estes tecidos e ossos sejam, no mínimo, prensados
antes de deixar o estabelecimento. Os ossos são postos para secar ao sol para, em
seguida, serem moídos e formar a farinha de ossos autoclavados. Para se obter a farinha
de ossos calcinados, após a retirada da gordura na autoclave e de secagem ao sol, devese iniciar a queima usando madeira. A continuidade da queima se dá pela combustão do
sebo remanescente nos tecidos ósseos. Esse processo foi muito usado no passado. Hoje
é considerado ultrapassado, mas ainda é usado, sobretudo quando a graxaria não tem
estrutura para atender às normas de produção de farinha de carne e ossos. A queima de
ossos também é comum hoje em dia quando a decomposição está avançada e não
convém mais à fabricação de farinha de ossos no digestor nem à produção de sebo em
autoclave, pois apresenta elevada acidez. Neste ponto ficou estagnada a evolução
histórica da rota úmida com autoclave. São várias as causas do seu desuso:
•

A dificuldade em extrair os tecidos cárneos impregnados de água e
gorduras, onde a filtragem é insuficiente e a evaporação não resolve o
elevado teor de gordura. A textura dos tecidos não é compatível com o
uso da prensa expeller nem com a centrífuga usada no processamento da
rota seca;

•

O excesso de água a ser evaporada, provocado pela injeção direta de
vapor.
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Os digestores acrescentaram ainda outras vantagens a seu favor:
•

Menor tempo de processamento;

•

A possibilidade de produção fácil de farinha de carne, pois o crackling ao
sair do digestor está seco, bastando prensar ou centrifugar e moer para se
obter a farinha;

•

A produção contínua permite menor custo em maior escala de produção,
substituindo a produção por batelada.

Embora exista a autoclave de parede dupla, um pouco mais cara, que pode
aquecer o conteúdo sem contato com o vapor, este equipamento não é comum no
processamento de subprodutos animais.

III.3.2. ANÁLISE TÉRMICA
Para a produção de gordura animal, este método não necessita evaporar a água
contida na matéria-prima. Ao contrário, pode ser acrescida água proveniente da
condensação do vapor que pode ser inserido no processo de forma direta. Sob o ponto
de vista de eficiência energética, isto é uma característica muito favorável deste método,
no entanto, caso se deseje produzir farinhas, as dificuldades serão maiores. Neste caso,
toda a água precisa ser evaporada, o que geralmente não é feito.
São resultados observados neste processo:

a. As fibras se desprendem dos ossos deixando-os “limpos”;
b. O sebo derrete e sai das vísceras assim como dos ossos, mesmo que esses
estejam inteiros, sem serem quebrados;
c. O volume das carnes, vísceras e tecidos não ósseos se reduz com a
retirada do sebo e da água;
d. Os tecidos ósseos enfraquecem, tornando-se porosos e quebradiços após
o processamento.

São vantagens deste processo:

a. Não libera vapores na atmosfera durante a cocção;
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b. Por ser executado sob pressão uma temperatura maior é alcançada, o que
diminui o tempo de cozimento em relação ao recipiente aberto;
c. O sebo produzido por este método é claro, assim como na rota úmida
com recipiente aberto, descrito anteriormente, e mais claro do que com
o digestor na rota seca;
d. Viabiliza a produção de farinha de ossos autoclavados ou calcinados,
após queima, o que não é feito no método empregando recipiente aberto.

São desvantagens deste processo:

a. Para completar o processo, é necessário mais tempo do que na rota seca:
entre duas e três horas. É fácil entender esta informação, uma vez que a
autoclave não tem agitador. O uso de agitador melhora a troca térmica e
ajuda a desestruturar os tecidos. Poderia se pensar ainda que, em geral, o
usuário de autoclave é um pequeno produtor que não se dispõe a investir
no isolamento térmico (Figura III.3) adequado e que por isso aumenta a
demora no processamento. Que, geralmente, este produtor busca apenas
descartar adequadamente o “resíduo” para atender ao Serviço de
Inspeção Veterinária. Por outro lado, é conhecido no meio o fato de que,
sob as mesmas condições, o digestor tem tempo de processamento mais
curto;
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Figura III.3. Autoclave instalada sem isolamento térmico para produção de gordura
suína: frigorífico em Uberlândia-MG, jan/2011.

b. A água decanta com nutrientes dissolvidos. Geralmente é descartada,
como mostrado na Figura III.4. Para aproveitar estes produtos orgânicos
seria necessário retirar a água em outro processo;
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Figura III.4. Descarga da água residual de cozimento da autoclave após produzir
gordura suína: frigorífico em Uberlândia-MG, jan/2011.

c. Os tecidos poderiam ser secos para produzir farinha, mesmo sem contar
com a parte dos nutrientes que ficou dissolvida na água. No entanto, este
procedimento adiciona custos e não é feito. Geralmente todo este
material é descartado, poluindo o meio ambiente. Uma dificuldade
observada é que estes tecidos normalmente retêm alto teor de gordura, o
que aumenta a dificuldade de passá-los no moinho para produzir a
farinha, ainda que sejam secos;
d. Os ossos terminam úmidos ao fim do processo, necessitando que sejam
secos para se produzir a farinha. Haverá economia de energia se forem
secos ao sol (Figura III.5), mas isto implica em algum custo a mais com
mão de obra, tempo e área para a secagem.
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Figura III.5. Ossos bovinos autoclavados secando ao sol para serem queimados numa
fábrica de ração em Itapetinga-BA, jul/2011.

III.4. ROTA SECA
Este processo é feito em digestor aberto, em pressão atmosférica, para produção
de gordura animal comestível e banha (Pardi et al.,1996). Também é usado na produção
sem fins de alimentação humana. Tem como produtos secundários resultantes resíduos
proteicos, torresmo, farinha de carne e farinha de ossos. O digestor possui parede dupla
por onde circula o vapor gerado em caldeira. Na Figura III.6 é apresentado um exemplo.

Figura III.6. Digestor a batelada convencional.
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III.4.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO PARA SUBPRODUTO BOVINO
Carrega-se o digestor com a matéria-prima disponível: vísceras, carne e/ou ossos
triturados. Tudo é aquecido com vapor indireto. Após uma hora de cocção, em média, as
membranas e fibras passam a ter uma textura de cola, consumindo mais energia do
agitador. Este é o conhecido ponto de cola, indicativo do momento conveniente para
descarregar o digestor e proceder a prensagem. O digestor é descarregado sobre o
percolador, onde se retira a gordura, enquanto os sólidos são transportados para a prensa
por transportador helicoidal, que pode ter o fundo perfurado para escoar a gordura. Para
se produzir a farinha usando centrifugação é necessário que o digestor ultrapasse o
ponto de cola e atinja o ponto de areia, onde as membranas e fibras menores assumem a
forma de pequenos grãos torrados. Para isto, é necessário aumentar o tempo de
processamento no digestor, com mais consumo de energia. Este é um dos fatores que
causou a substituição da centrífuga pela prensa em plantas maiores. Outro fator é que a
prensa é usada em um sistema de produção contínuo, enquanto a centrífuga é usada em
bateladas.
Existe a possibilidade de se manter o digestor fechado, e assim processar sob
pressão ou à vácuo, já que o aquecimento é feito por camisa e o vapor não toca na
matéria-prima. Com pressão interna mais alta é possível esterilizar a matéria-prima
segundo a Instrução Normativa n° 34, sendo que isto pode ser feito após extrair o sebo
líquido. Esta foi a forma encontrada por várias graxarias para esterilizar suas farinhas.
Com vácuo, pode-se facilitar a evaporação da água e diminuir o tempo de
processamento, porém se gasta mais energia elétrica com a bomba de vácuo. Esta
opção, em geral, não vem sendo usada.
O uso do digestor contínuo não muda muito a característica da planta da rota
seca. Todas as etapas são preservadas, mas fica obrigatório o uso da prensa em vez da
centrífuga. Afinal, assim os equipamentos podem funcionar de forma contínua, exceto a
centrífuga de farinha. Na verdade, mesmo com digestores a batelada, não se deseja mais
as centrífugas. Estes equipamentos só são encontrados em pequenas graxarias que ainda
não conseguiram comprar uma prensa. A centrífuga produz menos e demanda mais mão
de obra.
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III.4.2. ANÁLISE TÉRMICA
São necessárias 540 cal/g para evaporar a água da matéria-prima, além de 1 cal/g
para elevar a temperatura em 1 °C desta substância. A princípio, isto consiste numa
desvantagem do método, comparando com a rota úmida em autoclave, onde a água não
é extraída por evaporação. Quando comparado com a rota úmida em vaso aberto e com
fogo direto, todo o sistema de geração e transporte de vapor para o digestor é mais
eficiente e seguro. O fluxo de mercadoria também é mais fácil no digestor. As
vantagens da simplicidade e baixo custo da rota úmida em vaso aberto tornam-se
irrelevantes.
Quando se pretende produzir a farinha de carne, este método é o mais usado, e é
vantajoso quando comparado com a rota úmida de vapor direto, onde se acrescenta
água, dificultando a posterior secagem para produzir a farinha.
Os principais resultados observados com o emprego deste processo são:

a. As fibras separadas ou aderidas aos ossos contraem-se com a pouca
umidade;
b. A água evapora;
c. A gordura funde e envolve as partes sólidas, favorecendo a troca de calor
em temperatura que pode ultrapassar 100 °C;
d. Os equipamentos adequados para essa rota de produção têm custos
elevados, e só a produção em grande escala justifica tal investimento.

As vantagens conhecidas deste processo são:

a. O tempo de processamento, em torno de uma hora, é o menor entre todos
os processos aqui estudados;
b. A parte sólida termina sem água, bastando retirar o óleo por prensagem
ou centrifugação e moer para produzir a farinha. O custo adicional é
justificado pela venda da farinha.

As desvantagens deste processo são:
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a. Durante o cozimento o digestor libera vapor na atmosfera, o que implica
na necessidade de um tratamento para evitar a poluição. A legislação
atual exige a retenção deste efluente gasoso, já que há transporte de
gordura e gases com odor característico. Este efluente é incômodo,
sobretudo quando a matéria-prima está em início de decomposição;
b. O sebo transporta material orgânico dissolvido ou em suspensão,
tornando-se um pouco menos claro do que na rota úmida. Nos casos em
que a clarificação do sebo é indispensável, esta desvantagem torna-se
irrelevante.

III.5. EXTRAÇÃO POR SOLVENTES
Não se tem notícia de uso em graxarias no Brasil da extração de gordura por
meio de solventes recuperáveis. Esta técnica é mais usada em óleos vegetais, onde a
grande escala de produção justifica o investimento em equipamentos. Ela consiste no
recobrimento da torta com solvente, filtragem, evaporação, condensação do solvente,
separação da gordura e recuperação do solvente com perda de no máximo 1%. Este
processamento deve ser feito após a prensagem, e o teor de gordura obtido com a
prensagem já é menor do que aquele exigido pela legislação para a farinha de carne e
osso, tornando-o desnecessário. Ainda que se use a centrifugação dos sólidos, o teor de
gordura obtido pode atender à legislação. A Figura III.7 ilustra o processo aplicado a
grãos.
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Figura III.7. Esquema de um sistema de extração a solvente de óleo vegetal (Ramalho e
Suarez, 2012): (1) extrator; (2) torrefador de farelo; (3) evaporador contínuo; e (4)
condensador de solvente.

A extração de gordura por solventes apresenta as seguintes vantagens (Malfroy,
1980):

a. Não há desprendimento de odores desagradáveis durante o tratamento
dos subprodutos;
b. Menor teor de gordura (de 1,8% a 4%), fato que diminui o risco de
rancificação;
c. Elevado conteúdo de proteínas digestíveis das farinhas obtidas;
d. Possibilidade de usar no mesmo equipamento matérias-primas diversas
misturadas.

O autor refere-se à pequena perda de solvente, entre 0,4% e 0,8%, e atribui a
melhor digestibilidade da farinha ao fato da temperatura de processamento ser mais
baixa: variando entre 84 e 104 °C. Segundo ele, podem ser usados como solventes o
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hexano, o benzeno, o etanol e o tricloroetileno. O uso do benzeno vem sendo condenado
devido a sua alta toxidade.
A seguir são feitas algumas observações sobre as vantagens apontadas por
Malfroy (1980):

a. A geração de odores em plantas de rota seca vem sendo minimizada com o
uso do condensador de vapores na saída dos digestores e com o cuidado de
processar o material antes da decomposição das matérias-primas;
b. O menor teor de gordura obtido, citado na letra b da lista anterior, é
desnecessário, visto que a legislação exige um teor máximo de 10%. É bem
verdade que o baixo teor evita a rancificação, mas isto vem sendo resolvido
com a adição de produtos anti-oxidantes, tais como: vitamina E, pigmentos
xantofilicos, BHT, BHA e etoxiquim (Bellaver, 2001);
c.

Na atualidade, a legislação limita e temperatura mínima de esterilização das
farinhas em 133 °C devido à BSE. Desta forma, a vantagem de processar
entre 84 e 104 °C é que esta faixa é adequada para a produção das gorduras,
mas a desvantagem é que ela é insuficiente para a esterilização das farinhas
de carne e osso frente às normas brasileiras, ainda que isto possibilite uma
melhor digestibilidade;

d. Quanto à possibilidade de mistura das matérias-primas citada na letra d, não
chega a ser uma vantagem, já que outros métodos também permitem isso.
e.

Ainda, segundo Camargo e colaboradores (Camargo et al., 1984), a extração
por solvente resulta menor teor de gordura no resíduo e aponta a
necessidade de dispor de instalações bem construídas, herméticas, etc. Os
autores fazem referência aos solventes: éter de petróleo, benzina,
tetracloreto de carbono, tricloroetileno (westrosol), e os hidrocarbonetos
pentano, hexano, heptano e octano, sendo o hexano o mais usado.

Considerando uma planta atual, o processamento é feito a seco com digestor e
prensagem para obtenção da farinha, onde os dois processos juntos retiram mais de 90%
da gordura. Caso se queira usar o solvente, o processo deve começar a partir deste
ponto, como ocorre com a extração de óleos em alguns grãos, que são prensados e
aquecidos. Isto implica que o processo deve ser misto, pois precisa envolver a
56

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. III – Processos de Produção ...

prensagem mecânica com a posterior extração por solvente. A solução de óleo no
solvente é chamada de “miscela”. Caso haja maior quantidade de óleo do que solvente
na miscela, a extração será mais lenta. Eis porque convém a prensagem antes do
solvente. Também é preciso lembrar que nos tecidos peri-renais bovinos, por exemplo,
encontra-se 70 %, em massa, de gordura e que a maior parte dela é facilmente extraída
com calor e agitação no digestor ou apenas com calor em autoclave. Toucinho e ossos
são também exemplos de matérias-primas de fácil extração por estes métodos. Esta
facilidade de extração tem dispensado um investimento adicional em extração por
solvente que, além da maior complexidade da planta, é um processo que tem elevado
risco de incêndio, pois o solvente mais usado, o hexano, é altamente inflamável.

III.5.1. ANÁLISE TÉRMICA
Como o processo é feito após a prensagem da torta, o consumo de energia
térmica da rota seca já foi concluído. Assim, a extração por solvente vai ainda aumentar
o gasto de energia para movimentar a matéria-prima e para evaporar o solvente.

III.6. CONCLUSÕES
Os processos industriais apresentados neste capítulo são usados de acordo com
os recursos disponíveis e com os objetivos de cada produtor ou estabelecimento de
produção. Porém, há entre eles várias etapas que são comuns: o transporte da matériaprima até a planta e dentro dela, a trituração dos ossos (obrigatória), cocção, prensagem,
moagem das farinhas, purificação das gorduras, armazenagem e transporte dos produtos
acabados. As exigências da legislação do MAPA, MS e MMA são as mesmas para os
mesmos produtos, independente do porte da indústria. Há apenas uma facilidade caso
não se deseje produzir a farinha de carne, quando se é dispensado da esterilização, mas
há que se dar destino adequado à água residual do cozimento e aos tecidos cárneos, pois
não se pode mais simplesmente “jogar fora”. As exigências do MT também são
constantes quanto à segurança e à saúde do trabalhador, mas aumentam com o porte da
empresa e com os riscos que ela oferece. Se há caldeira, por exemplo, tem que haver um
operador com habilitação específica, e consequentemente com salário mais alto. A
maior distinção em uma graxaria, no que diz respeito ao seu porte, está no uso de vaso
aberto, autoclave, digestor de bateladas ou digestor contínuo. Depois de concluída a
produção da farinha, geralmente não vale a pena extrair a gordura da farinha por
solvente, ou pelo menos, não tem sido feito em graxarias brasileiras. Sob o ponto de
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vista de escala de produção e sofisticação, o método mais simples e característico de
uma produção em menor escala é seguramente o método onde é usado um recipiente
aberto. O mais sofisticado e também o de maior escala é o método que faz uso de
digestor contínuo.
Um ponto relevante é que a graxaria hoje consegue funcionar sem lançar
efluentes gasosos na atmosfera, nem líquidos nos rios, e por isso mantém boa
convivência com sua vizinhança. Ela consegue cumprir o seu papel com segurança na
cadeia da carne, com respeito ao meio ambiente, considerando a qualidade de vida e de
boas condições de trabalho dos seus funcionários. A graxaria hoje é a melhor opção
para dar destino ao que é perecível e não é comestível na indústria da carne.
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CAPÍTULO IV
Capítulo IV. Contexto Ambiental e Aspectos Tecnológicos das
Graxarias no Brasil para a Inserção do Pequeno Produtor na Indústria
da Carne

RESUMO
Este trabalho analisa algumas alternativas tecnológicas para o desenvolvimento
de pequenas graxarias destinadas ao aproveitamento de subprodutos da indústria da
carne. É considerado que a substituição do conceito de “resíduos animais” pelo conceito
de “matéria-prima para graxaria” pode ser amplificado com algumas implementações no
processo produtivo, agregando valor aos subprodutos animais no sentido de uma
produção mais limpa, diminuindo o impacto ambiental da atividade e os riscos das más
condições higiênicas.

PALAVRAS-CHAVE
Graxaria, subprodutos animais, resíduos animais, eficiência energética.

59

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. IV – Contexto Ambiental e ... Tecnológicos ...

IV.1. INTRODUÇÃO
As graxarias são empresas que coletam e processam penas, ossos, gorduras,
sangue, subprodutos de açougues, peixarias, salsicharias, subprodutos de matadouros de
bovinos, aves, suínos e de outros animais usados no consumo humano. Elas
transformam esses subprodutos em sebo e em farinhas de carnes, ossos, sangue, pescado
e penas, que são utilizadas na produção de rações para criação de animais ou de adubo.
Na história do crescimento de cada cidade, pode-se observar o progressivo
deslocamento dos matadouros do centro para a periferia, por conta da poluição que
causam ao descartar seus subprodutos como resíduos. Modernamente, têm-se
conseguido uma convivência relativamente pacífica entre a cidade e o matadouro,
graças a técnicas de tratamento de efluentes e de processamento dos subprodutos em
graxarias. O meio ambiente é beneficiado com esta atividade ao não precisar degradar
subprodutos perecíveis e poluentes das águas, do solo e do ar, ao tempo em que a
graxaria evita a proliferação de insetos e roedores, promovendo ainda a esterilização de
produtos contaminados, que também são veículos de zoonoses e epizootias. Atualmente
a localização mais conveniente dos matadouros-frigoríficos é próximo às regiões de
criação dos animais, não mais nos centros de consumo, graças ao uso da refrigeração no
transporte, pois é mais barato transportar a carne resfriada ou congelada do que os
animais vivos. Esta tendência apresenta também a vantagem social de levar
desenvolvimento às zonas rurais e de diminuir a concentração das zonas urbanas.
Assim, na Seção IV.2, deste capítulo, a questão ambiental é contextualizada. Na
Seção IV.3 são descritas as etapas convencionais do sistema produtivo de uma graxaria
típica, e na Seção IV.4 são apresentadas as melhorias introduzidas para contemplar
novas exigências de condições sanitárias, ambientais e de qualidade do produto. Nas
últimas seções são discutidas opções tecnológicas que impactam na viabilidade
econômica das pequenas graxarias (Seção IV.5), sendo discutidas também
oportunidades de inovações tecnológicas que podem ajudar a superar estas dificuldades
(Seção IV.6).

60

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. IV – Contexto Ambiental e ... Tecnológicos ...

IV.2. A QUESTÃO AMBIENTAL
Nas últimas décadas vêm sendo utilizados os conceitos de Fator X de
Ecoeficiência, Ecologia Industrial, Backcasting1 e instrumentos como a Análise do
Ciclo de Vida, entre outros, para avaliar o impacto ambiental das atividades produtivas
e dos modos de consumo praticados, no sentido de se propor medidas para a construção
da sustentabilidade (Huesemann, 2003; Kiperstok et al., 2002). Para assegurar o
crescimento econômico junto à proteção ambiental, foi concebido o conceito de
ecoeficiência como primeira ferramenta para buscar a sustentabilidade industrial. Mas,
segundo Huesemann (2003), apenas investimentos em ecoeficiência não garantem a
sustentabilidade das sociedades industrializadas. Seria preciso simplificar o estilo de
vida das pessoas e repensar o crescimento demográfico. Para autores como Parikh
(1994), o aumento da renda tem se mostrado mais impactante do que o crescimento
demográfico em si, pois acelera o consumo. Não importa tanto quantos somos, e sim o
espaço ambiental que cada um de nós ocupa. A questão é a área do planeta colocada
direta ou indiretamente a serviço de cada um de nós (Kiperstok, 2006). Estas variáveis
são consideradas na Equação Mestra de Impacto Ambiental, citada por Graedel e
Allenby (1995) e outros autores:

Impacto Ambiental =
= (População) x (Renda Per capita) x (Impacto Ambiental/produto)

(IV.1)

Usando a ideia do Backcasting, apresentada por Goldenberg et al. (1988), para
se antecipar as ações necessárias à manutenção do impacto ambiental atual daqui a 50
anos, seria necessário reduzir o Impacto Ambiental/produto em sete vezes. Isto seria
necessário para fazer face ao aumento populacional de 50% previsto para este período
pelas Nações Unidas e a um aumento da renda per capta mundial de cinco vezes
(considerando que chineses, indianos e africanos atinjam o patamar de renda per capta
próximo do patamar brasileiro atual, e supondo a estabilização da renda das nações
desenvolvidas) (Kiperstok, 2008). Trata-se de uma análise otimista, pois, entre outras
aproximações, as comunidades subdesenvolvidas vivem em luta por condições básicas

1

A questão fundamental do backcasting é: se for desejado alcançar determinada meta futura, quais
medidas devem ser tomadas agora? (Goldenberg et al., 1985).
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de sobrevivência, muitas vezes desumanas, mas vislumbram a prosperidade econômica,
assim como as comunidades já desenvolvidas. Por esta análise, estabelece-se a difícil
meta mínima de reduzir o Impacto Ambiental/produto em sete vezes.
É importante interferir minimamente nos processos naturais e encontrar os
limites da energia necessária à humanidade. Não é suficiente substituir as fontes de
energia não renováveis para que a atividade humana se torne sustentável. Mesmo
substituindo as fontes de energia atuais pela energia solar, indicada como sustentável
nas atividades industriais, a energia disponível no ecossistema se reduziria. De acordo
com a segunda lei da termodinâmica, isto tornaria insustentável a vida de várias
espécies (Huesemann, 2003). Estas análises levam a questionamentos preocupantes,
reforçando o cenário de incertezas sobre o futuro da humanidade diante da natureza
ameaçada.
Uma nova visão ambiental de produção mais limpa aponta para a redefinição de
processos produtivos buscando a não geração de resíduos como opção mais ecoeficiente
do que a reciclagem. Isto implica em investimentos em pesquisas buscando alternativas
tecnológicas. Além disso, com o foco na não geração de resíduos, a reciclagem passaria
a ser encarada como parte obrigatória, mesmo que insuficiente, do processo principal,
sem a qual o licenciamento de atividades produtivas não poderia ser admitido. Isto
define a necessidade de uma importante mudança conceitual, segundo a qual o conceito
de resíduo deve ser desconstruído, na busca tanto de processos mais eficientes como de
cadeias produtivas que se articulam no sentido de uma gestão integral dos materiais. A
geração de resíduo ou o seu desperdício passam a ser indicativos de ineficiência
produtiva.
No caso da indústria da carne, a não geração de subprodutos é irrealizável. Não
há como não ter sangue, gordura, ossos, chifres, penas, entre outros. Este seria o caso se
as pessoas deixassem de consumir carne. Na opinião de Paul McCartney, certamente
muitas pessoas o fariam se assistissem ao abate: “If slaughterhouses had glass walls,
everyone would be a vegetarian” (“Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos
seriam vegetarianos”), ressaltou em sua campanha vegetariana (McCartney, 1992). É
observado que assistir ao abate pela primeira vez costuma ser uma experiência chocante
para a maioria das pessoas, comparável, talvez, a assistir uma cirurgia invasiva em
humanos.
Algumas questões tais como se o homem é carnívoro, se tem direito a alimentarse de outros animais, se este tipo de alimento é mesmo necessário à sua subsistência,
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dentre outras, vêm dividindo opiniões no mundo ao longo do tempo, criando
movimentos, de nutricionistas a religiosos, que interferem nos hábitos alimentares da
humanidade. Atualmente vários países consideram que o sofrimento do animal deve ser
evitado, através da utilização do “Abate Humanitário”. No Brasil este abate é definido
como um conjunto de diretrizes técnicas e científicas que garantam o bem-estar dos
animais desde a recepção até a operação de sangria, tendo sido instituído através de
instrução normativa específica do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA, 2000). De acordo com esta instrução, o animal deve ser
insensibilizado, a fim de que não sofra na morte por sangria. A insensibilização consiste
em penetrar um dardo no córtex cerebral, ou fazer passar uma corrente elétrica
adequada no cérebro, ou ainda fazê-lo respirar uma atmosfera com alto teor de dióxido
de carbono (MAPA, 2000). Não se trata apenas de compaixão e respeito aos animais. O
excesso de agressividade no manejo durante o pré-abate provoca o estresse,
comprometendo a qualidade da carne e provocando perdas para o pecuarista, o que
resultou no Programa Nacional de Abate Humanitário (WSPA, 2009), uma demanda de
países europeus que foi viabilizada através de parceria entre a WSPA (Sociedade
Mundial de Proteção Animal) e o MAPA.
Sob o ponto de vista ambiental, a pecuária é uma forma ineficiente de atender às
demandas nutricionais, gerando elevado impacto ambiental (Kiperstok e Marinho,
2001). Esta atividade tem incentivado o desmatamento, ocupando áreas onde havia
florestas, produzindo menos proteína do que se as mesmas áreas fossem dedicadas à
produção de proteínas vegetais. Além disso, esta cadeia produtiva consome bastante
água na criação e no abate. No entanto, a população mundial parece não estar disposta a
aceitar esse tipo de mudança alimentar e cultural. Enquanto há possibilidade, a indústria
da carne continua crescendo e priorizando as medidas “fim de tubo”, isto é, o tratamento
das correntes residuárias dos diversos processos produtivos. Apesar dos riscos, os
“resíduos” da indústria da carne são de fácil reaproveitamento, rápida decomposição e,
em princípio, não são tóxicas.
Competentemente, Lana (2009) aponta para a necessidade de se usar o conceito
de recursos limitantes e seu uso eficiente, para compreender o impacto ambiental da
agropecuária. Este conceito supera o uso equivocado dos fatores terra e produtividade
por hectare, ou por cabeça de rês, como limitantes exclusivos do desenvolvimento da
agropecuária. Este autor cita a proposta de Marion King Hubbert de 1956 (Figura IV.1),
para a exploração de petróleo, expandindo a sua aplicação para os recursos limitantes da
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agropecuária, como o fósforo e o potássio usados nos fertilizantes, o solo e a água.
Quanto mais se prorrogar a taxa de exploração no ponto máximo, mais acentuado será o
declínio (blackout) da exploração.

Figura IV.1. Curva de Hubert adaptada por Lana (2009).

Neste contexto encontra-se a graxaria, indústria que processa subprodutos
animais sem fins de alimentação humana direta, sendo uma solução oportuna para que
aqueles subprodutos que não têm perspectivas de serem eliminados com melhorias no
processo não se percam como resíduos. Além dos subprodutos não comestíveis das
indústrias da carne, as graxarias também processam os alimentos impróprios
apreendidos pelas autoridades sanitárias, que se valem desta indústria como a melhor
opção para o descarte, pois impede que o produto seja comercializado ou consumido,
evitando a propagação de agentes causadores de enfermidades e a poluição. Em face
dessas considerações, a graxaria deveria ser considerada atividade de utilidade pública e
ambiental, assim como o tratamento de lixo e de esgoto urbano. A graxaria não resolve
o problema da sustentabilidade da indústria de carne, mas se constitui numa opção
adequada para a destinação dos subprodutos desta atividade, com potencialidade para o
fornecimento de produtos de mais alto valor agregado do que os tradicionais sabão e
farinhas de carne, ossos e sangue.
A graxaria tem sofrido a repulsa da sociedade tal qual o aterro sanitário e a
estação de tratamento de esgoto. É a materialização do termo NIMBY (acrônimo de Not
In My Back Yard, não em meu quintal). Ou seja, todos acham justo e necessário que
essas atividades sejam desenvolvidas, porém as querem bem longe de si. No entanto, há
uma tendência de maior tolerância devido ao aprimoramento tecnológico. Hoje se faz a
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retenção dos vapores e gases, além de ter ocorrido a profissionalização das empresas,
que evitam o odor da decomposição da matéria-prima efetuando a coleta e o
processamento diários dos subprodutos.

IV.3. O PROCESSO PRODUTIVO TRADICIONAL DE UMA GRAXARIA
A graxaria tem como principal equipamento o digestor cujas funções são fazer a
cocção e desidratar subprodutos animais produzindo o sebo líquido e a torta, que será
prensada e moída para produzir farinha de carne e ossos. O sangue também pode ser
desidratado e esterilizado no digestor. Devido à temperatura acima de 100 oC, este
processo é usado pelo Serviço de Inspeção Veterinária e pela Vigilância Sanitária para
dar destino a carnes impróprias para consumo humano. O processo de cocção destrói a
maioria dos micro-organismos, evitando a decomposição da carne e produzindo
matéria-prima para outras indústrias (Machado et al., 2005).
No processo produtivo da graxaria, a matéria-prima circula por vários
equipamentos conforme esquema simplificado apresentado na Figura IV.2. O transporte
entre um equipamento e outro pode ser manual ou mecanizado. Os ossos antes de
entrarem no digestor (2) passam pelo quebrador de ossos (1), enquanto os materiais
cárneos, como vísceras, vão diretamente para o digestor, que é suprido de energia
térmica pela caldeira (5). Após o cozimento no digestor, a gordura líquida é separada
por percolador e armazenada (6), enquanto a parte sólida, a torta, é prensada (3), ou
centrifugada, a fim de aproveitar o resto de gordura nela contida e obter a parte sólida
com baixo teor de gordura, chamada torta seca ou crackling. A torta seca é então
triturada no moinho de martelos (4) de onde sai em forma de farinha para ser embalada
(7). Este é o processo básico usado há algumas décadas. Modernamente, a utilização da
prensagem em processo contínuo, em lugar da centrifugação por bateladas, na etapa (3)
tem as vantagens de requerer menos mão-de-obra, extrair mais óleo e permitir que a
matéria-prima cozinhe por menos tempo no digestor, contribuindo com uma importante
economia de energia térmica.
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Figura IV.2. Fluxo de produção tradicional.

Nas graxarias, utiliza-se a caldeira (5) como gerador de vapor para o digestor
processar, de acordo com sua capacidade, uma certa quantidade de subproduto durante
uma hora, aproximadamente. Para operar uma caldeira, o funcionário precisa possuir
habilitação adquirida em curso específico, o que lhe garante conhecimentos de operação
e segurança, justificando um salário mais alto. A caldeira e o digestor devem obedecer à
NR 13 – Caldeiras e vasos de pressão (Brasil, 1978), norma regulamentadora relativa à
medicina e à segurança do trabalho, parte da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).
Assim, estes equipamentos devem ser inspecionados pela Delegacia Regional do
Trabalho (DRT), onde é previsto que devem ser vistoriados e testados regularmente,
com prontuários e registros de segurança atualizados e disponíveis à fiscalização. Os
projetos de instalação destes equipamentos também devem ser submetidos ao mesmo
órgão para aprovação prévia. Assim, além de serem equipamentos caros, a caldeira e o
digestor são equipamentos perigosos que precisam de manutenção e operários
especializados, implicando em custos mais elevados.

IV.4. MELHORIAS DO PROCESSO PRODUTIVO PARA ASSEGURAR
ADEQUADAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS, AMBIENTAIS E DE QUALIDADE
DE PRODUTO
A necessidade de garantir as novas condições sanitárias da farinha de carne tem
exigido a incorporação de um novo processo de esterilização em condições específicas
nas plantas de tratamento de subprodutos de carne. A Comunidade Européia (CE) e o
MAPA aceitam a esterilização com pressão mínima de 3 (três) bar tanto na matéria66
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prima como na farinha de carne. Atualmente estão disponíveis sistemas de esterilização
sob pressão para ambas as possibilidades. A esterilização da farinha de carne é de mais
fácil implantação e minimiza o risco de re-contaminação do produto durante o processo
de fabricação, além de ser de fácil incorporação ao processo fabril. A legislação
brasileira exige que a esterilização seja feita a 133 oC, durante 20 minutos, sob pressão
de 3 bar, antes ou após a cocção (MAPA, 2003). O esterilizador de farinha de carne tem
sido feito para adaptar-se às indústrias já existentes. A implantação em espaços
reduzidos tem sido determinante no momento de desenvolver o sistema, mas o seu custo
é elevado e o seu consumo de energia também representa um acréscimo de custos no
processo.
Um esterilizador, como o apresentado na Figura IV.3, está sendo adicionado às
plantas das graxarias, em todo o país, para satisfazer às novas normas do MAPA. Este
equipamento é projetado para ser usado exclusivamente com a torta antes da prensagem.
Esta opção, em lugar de esterilizar toda a matéria-prima, apresenta a vantagem de
processar apenas a torta, cerca de 30% em massa do total que iniciou o processo. É
conveniente que o material sólido proveniente do digestor seja transportado rapidamente
para o esterilizador, a fim de não se perder muito calor, o que torna necessário
acrescentar um transportador ao processo. Muitas indústrias optam por esterilizar após a
prensagem. Alguns esterilizadores, entretanto, são construídos a partir de um digestor
convencional, com a finalidade de trabalhar com o produto pressurizado, evitando a
adição de outro equipamento. Ou seja, neste caso, um único equipamento desempenha
ambos os papéis: do digestor e do esterilizador.

Figura IV.3. Esterilizador de farinha de carne e ossos com dois tanques e os
transportadores, fabricado pela empresa Beta Engenharia.
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A fim de impedir que os gases do digestor saiam para a atmosfera, é necessário
resfriá-los com um condensador refrigerado a ar ou água. Mais de 90% dos vapores
exalados são constituídos de água acrescida de gases incondensáveis. São apontados
como incondensáveis os seguintes compostos: acroleína, alilamina, alil-mercaptana,
dimetilamina, metilamina, trimetilamina, amônia, ácido butírico, sulfeto de dibutila,
dimetilacetamida, dimetilformamida, etilmercaptana, sulfeto de hidrogênio, óleos
oxidados, piridina, escatol e dióxido de enxofre (Barros e Licco, 2007). É necessário
usar tubos em aço inox por onde circulam os gases a fim de evitar a corrosão, o que
eleva o custo do condensador. Um equipamento com esta finalidade é apresentado na
Figura IV.4. Após condensar os vapores de água, os gases incondensáveis podem ser
incinerados em um equipamento específico para este fim, queimados na caldeira ou
modernamente absorvidos por filtragem bioquímica (Ferreira, 2008), mas são muitas
vezes negligenciados.

Figura IV.4. Condensador de gases aéreo, fabricado pela indústria Tremesa S.A..

Observa-se que o sebo puro, feito a partir de subproduto fresco, tem leve odor de
carne cozida. Porém, quando é usado um subproduto que já começou a se decompor,
apresenta pH ácido e o mau odor característico da decomposição animal. Este odor é
exalado no digestor durante o cozimento e ainda persiste no produto pronto.
Consequentemente, o sabão produzido com este sebo, embora desempenhe suas funções
saponáceas de lavar, também conserva o indesejável mau odor. Daí antigas estórias
folclóricas surgiram sobre sabão feito de cachorro, burro e outras proveniências, que vez
em quando são evocadas no interior do Brasil, onde ainda se costuma fabricar sabão de
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forma artesanal. A fim de melhorar a qualidade do sebo produzido em plantas
industriais, é usado o tanque clarificador como equipamento adicional. Neste recipiente
um pouco de ácido sulfúrico é adicionado ao sebo a fim de reagir com algumas
impurezas em estado coloidal ou em suspensão (operação conhecida como “queima” de
impurezas no jargão cotidiano da área). Após esta adição, o sebo adquire coloração mais
escura. Em seguida, é adicionado um agente clarificante específico para adsorver as
impurezas, tais como: terra fuller, terras de diatomáceas, ou carvão ativado. Esta
substância será separada junto às impurezas por filtração em filtro prensa (Pardi et al.,
1996). O sebo circula ali impulsionado por bomba centrífuga, bomba de engrenagem ou
por ar comprimido. Sua cor é bege claro antes da clarificação, e após esse processo fica
branco e desprovido de odor, sendo mais indicado para fabricação de sabão com
qualidade superior.
É muito improvável que uma graxaria com as características apresentadas acima,
e cujo fluxograma é mostrado na Figura IV.5, seja montada com pouco capital,
sobretudo nos pequenos centros urbanos onde o comércio de carne existe em escala
insuficiente para atrair o grande investidor, e incapaz de gerar renda para desenvolver a
atividade. Esta é a conjuntura que envolve o pequeno empreendedor quando inicia com
o mínimo de equipamentos, deixando o tratamento de odores, a clarificação do sebo,
entre outras necessidades, para um próximo passo. Quando as condições de higiene não
são adequadas, a atividade encontra de imediato a justificável repulsa da comunidade
local, manifestada em reclamações veementes. Se nos anos iniciais do empreendimento
ocorrer uma denúncia que acione as inspeções de meio ambiente, sanitária ou
veterinária, ou ocorra alguma crise no setor, este empreendimento terá uma maior
probabilidade de encerrar suas atividades.
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Figura IV.5. Fluxo de produção melhorado.

IV.5. ASPECTOS TÉCNICOS DE UMA GRAXARIA PARA A INSERÇÃO DO
PEQUENO PRODUTOR
Em muitas localidades se produz sebo por cozimento das vísceras adicionando
água em tambor de ferro de uso geral, aquecido a lenha. A água controla eficientemente
a temperatura de forma que esta não ultrapassa os 100 oC, além de dissolver boa parte
das impurezas, produzindo sebo de boa qualidade. No entanto, sobram as fibras ainda
contendo sebo, que podem ser direcionadas à alimentação de suínos e cães, ou ser
enterradas. Estes procedimentos diminuem a poluição e melhoram a higienização, ainda
que a pequena produção não justifique o investimento em uma graxaria. Cabe, portanto,
investimento em conscientização para que a saúde e a prevenção à poluição sejam
valorizadas. Afinal, pode-se abater e tratar um frango numa residência dentro dos
melhores padrões de higiene sem deixar de dar destino adequado aos subprodutos.
Portanto, o nível de higiene não está relacionado com o porte da instalação de abate e
sim com o cuidado dispensado ao processo. Estendendo este raciocínio aos grandes
animais, é razoável se pensar em obter condições adequadas em pequenas instalações
para produzir carne bovina e suína com higiene, sem poluir desnecessariamente o meio
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ambiente. Por outro lado, sob o ponto de vista de sanidade, a presença da inspeção
veterinária é insubstituível, inspeção esta que tem obtido grandes avanços, embora ainda
não tenha conseguido fazer-se efetiva em muitas regiões do território nacional, devido a
dificuldades de várias ordens.
Mesmo em países desenvolvidos há pessoas que periodicamente abatem seus
animais para consumo em família ou em pequenos grupos, situação que a inspeção
veterinária brasileira não recomenda, mas não tem condição de evitar. Por outro lado, há
pessoas que abatem alguns animais, frequentemente, a fim de comercializar seus
produtos em pequenas e médias aglomerações. Está aqui caracterizado o perfil mais
comum do combatido abatedor clandestino. Quanto mais longínqua e pobre a
comunidade, mais improvável é a fiscalização. Neste momento se faz oportuna a
presença do pequeno matadouro municipal ou regional, com o serviço de inspeção
veterinária, não obstante a conhecida dificuldade de gerenciamento. O pequeno
matadouro legalizado tem o objetivo de oferecer carne de qualidade à população e
promover o desenvolvimento econômico, ao integrar os participantes da cadeia de
produção. Para tais casos é voltado este trabalho, que busca soluções tecnológicas
adaptáveis ao porte do empreendimento, para contribuir com a viabilidade econômica,
observando as boas práticas de fabricação de alimentos e reduzindo o impacto ambiental
da atividade. É considerado que a receita adicional obtida com o aproveitamento dos
subprodutos pode oferecer mais condições para, no mínimo, aproximar a pequena
produção do cumprimento das normas vigentes.

IV.6. ASPECTOS E OPORTUNIDADES DE NOVOS DESENVOLVIMENTOS
TECNOLÓGICOS
É oportuno o desenvolvimento de técnicas alternativas mais eficientes do que as
utilizadas atualmente nas graxarias. Para desenvolver um equipamento mais barato, que
viabilize a pequena empresa, alguns fundamentos teóricos são apresentados a seguir
como opções tecnológicas.

IV.6.1. PRÉ-AQUECIMENTO DA MATÉRIA-PRIMA COM O VAPOR DO
DIGESTOR
A maior parte do vapor do digestor pode ser tratada por condensação e o seu
resfriamento tornou-se obrigatório para evitar a poluição do ar (MAPA, 1996). Embora
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este vapor não seja tóxico, ele incomoda a população que se instala nos arredores das
graxarias no ciclo de expansão urbano e pode incomodar a sala de abate, no caso de
graxarias instaladas no conjunto do matadouro. Se este vapor for usado para pré-aquecer
a matéria-prima, em vez de ser resfriado por trocador de calor, haverá uma dupla
economia de energia (Figura IV.6). Afinal, um ponto de desperdício se dá quando a
matéria-prima entra no processo sob temperatura ambiente, resfriada ou congelada.

IV.6.2.

APROVEITAMENTO

DOS

GASES

DA

CALDEIRA

NO

PROCESSAMENTO DA MATÉRIA-PRIMA
Considerando que a chaminé de uma caldeira libera gases em torno de 250 ºC e
que o sebo funde a partir de 40 oC, observa-se a possibilidade desta energia
desperdiçada na caldeira ser aproveitada no processamento da matéria-prima. Isto
significa que a caldeira, embora seja o equipamento mais usado e eficiente como fonte
de calor, pode ser adequada para este processo específico mesmo em grandes plantas.

IV.6.3. VERTICALIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO
A seguir está apresentado um exemplo de aproveitamento do fluxo de calor
usando a corrente de convecção de vapores ascendentes e o fluxo descendente de
matéria-prima sob a força da gravidade (Figura IV.7). Estima-se que uma máquina
usando este princípio pode ser mais eficiente que o conjunto usado atualmente.

Figura IV.6. Estudo esquemático de processo verticalizado.
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IV.6.4. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA NA ETAPA DE
COZIMENTO
É possível manter a temperatura do produto estável na etapa de cozimento, com
um controle automático que manipule a fonte de calor que incide no recipiente de
processamento de produto em banho-maria ou banho em óleo, substituindo a caldeira.
Esse equipamento implica em menores riscos quando comparado à caldeira.

IV.6.5. MELHORIAS NO PROCESSO DA AUTOCLAVE
Há a possibilidade de se usar técnicas diferentes das graxarias modernas.
Décadas atrás se cozinhava ossos e vísceras usando uma autoclave para se obter sebo.
Este método é conhecido como processo úmido sob pressão. O osso fica muito “limpo”
e se produz o sebo com boa qualidade, mais claro do que com o digestor. Além disso,
este processo não libera vapores na atmosfera durante o cozimento, quando fica fechado
sob pressão. Muitos nutrientes e boa parte dos gases são dissolvidos pela água, exalando
odor apenas na descarga, mas em menor quantidade. A fibra da carne fica em suspensão
na água, onde ficam dissolvidos os colágenos que podem ser usados para produzir cola
animal, se evaporada a água. O sebo tradicionalmente era retirado por cima,
adicionando água ao recipiente. Esta água era depois descartada junto com as fibras,
poluindo as proximidades. Tal desvantagem deu espaço ao digestor, que produz mais
rápido e deixa as fibras e os ossos sem água, prontos para produzir a farinha de carne e
ossos após a retirada do resto de gordura. Cabe aqui uma revisão do processo, pois a
autoclave é um equipamento mais simples e barato que o digestor, além de ter
montagem vertical, o que é favorável ao melhor aproveitamento do espaço da planta.
Nesta revisão, o sebo e a água desprendida dos tecidos celulares podem ser retirados da
autoclave separadamente por decantação sem o acréscimo de mais água ao recipiente.
Sob o ponto de vista energético, a retirada da água desta forma poupa a energia térmica
necessária à evaporação. As substâncias dissolvidas ou o material em suspensão na água
podem ser obtidos por evaporação lenta em outro processo, usando outra fonte de
energia como a energia solar, o que não era feito no passado. Existe ainda a
possibilidade, menos ecoeficiente, de incorporar esta água ao tratamento de esgoto já
obrigatório nos matadouros. No entanto, para produzir farinha de carne e ossos ainda é
preciso retirar umidade dos tecidos. Certamente a farinha de carne obtida por este
método terá algumas diferenças químicas em relação àquela obtida com o digestor, pois
parte dos nutrientes estará dissolvida em água quando a temperatura estiver elevada.
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Esta comparação é semelhante a comparar carne cozida com carne frita, e o confronto
destes dois tipos de farinha pode ser estudado sob o ponto de vista da atractopalatabilidade nas diferentes fases de vida de cada animal. Outra análise a ser feita é o
teor final de gordura da farinha obtida por cada um dos dois processos.

IV.6.6. UTILIZAÇÃO DO CALOR GERADO NOS CONDENSADORES DAS
CÂMARAS FRIGORÍFICAS COMO FONTE DE CALOR PARA O PROCESSO
DA GRAXARIA
Uma possibilidade para as graxarias instaladas próximas aos matadourosfrigoríficos é aproveitar os compressores usados para resfriar a carne nas câmaras
frigoríficas como “bomba a calor”, expressão conhecida em inglês como heat pumps
(Huesemann, 2003) e em francês como pompe à chaleur (Gac e Vrinat, 1985),
utilizando o calor gerado nos condensadores das câmaras como fonte de calor para o
processo da graxaria. Isto parece possível para baixas temperaturas (Schaefer et al.,
1999). Em temperaturas um pouco mais elevadas, é necessário o desenvolvimento
tecnológico de dispositivos de trocas térmicas mais eficientes entre o gás de refrigeração
e a matéria-prima da graxaria. Supondo que a troca de calor no novo equipamento não
seja suficiente e equivalente ao calor obtido com o condensador usado no sistema de
refrigeração, é provável que a inserção deste novo equipamento, em série com o
condensador, recebendo o calor antes deste, melhore a eficiência da troca de calor sem
atrapalhar a refrigeração. Desta forma, esta energia pode ser usada, pelo menos, como
um pré-aquecedor dos subprodutos animais.
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Figura IV.7. Sistema de refrigeração fornecendo calor ao processo de desidratação em
graxaria.

IV.6.7. SEPARAÇÃO DA FARINHA DE OSSO DA FARINHA DE CARNE
A torta seca saída da centrífuga, como visto na Figura IV.5, difere da torta obtida
na prensa: a carne fica separada dos ossos formando pequenos grãos e pequenas tiras de
tecido animal que podem ser separados por peneira. No entanto, é observado
experimentalmente na planta que o óleo residual existente obstrui a peneira, que pode
ser limpa por escova de aço. Se a torta for transportada por um eixo helicoidal com o
fundo construído de tela ou chapa furada, como uma peneira, é possível adicionar uma
escova de aço na extremidade deste eixo helicoidal, a fim de limpar os orifícios e assim
separar a farinha de carne dos ossos. É importante observar que, neste ponto do
processo, as partículas de osso têm dimensões menores do que 5 cm [obrigatório
segundo a Instrução Normativa n° 34 (MAPA, 2008)], pois os ossos já foram quebrados
antes de entrarem no digestor. Esta separação apresentaria as seguintes vantagens:
•

A centrífuga é mais barata do que a prensa, o que é uma oportunidade para a
pequena graxaria que trabalha em batelada e não de forma contínua;

•

A graxaria pode oferecer farinha com características mais estáveis;

•

O produtor de farinha de carne e ossos pode oferecer à fábrica de ração as duas
farinhas separadas, possibilitando dosar a proporção de proteína desejada;
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O óleo residual da farinha de carne dificulta também a passagem na peneira do
moinho de martelos, que é usado devido à necessidade de triturar os ossos.
Assim, sem a farinha de carne e seu óleo residual, é possível triturar mais os
ossos isoladamente e numa granulometria menor, o que é conveniente para a
assimilação dos seus ingredientes na digestão animal, se constituindo em uma
vantagem competitiva.

Por outro lado, esta proposta traz também algumas desvantagens:
•

A prensa produz torta de forma contínua, ocupando menor mão-de-obra por
unidade de massa produzida;

•

Usar a centrífuga gasta mais energia, tanto térmica quanto elétrica, pois para
usar a prensa o ponto de cozimento do digestor é alcançado em cerca de 60
minutos, no ponto conhecido como ponto de cola, enquanto que para usar a
centrífuga o digestor precisa deixar a carne no chamado ponto de areia, que só é
obtido após aproximadamente 90 minutos.

IV.6.8. EXTRAÇÃO DA GORDURA RESIDUAL DOS TECIDOS CÁRNEOS
POR PRENSAGEM SUBMERSA EM ÁGUA QUENTE
Uma possibilidade a se testar na rota úmida é a desestruturação das células dos
tecidos cárneos quando estes estiverem submersos em água quente. Após a cocção em
autoclave, os tecidos cárneos fragilizados ainda preservam elevado teor de gordura, o
que inviabiliza a produção de farinha de carne. Se estes tecidos forem submetidos a
pressão ou movimentação mecânica no fundo de um recipiente contendo água quente
podem liberar os lipídios, que ocuparão a parte superior da água.
Os tecidos celulares animais podem ser contidos com filtro de tecido de algodão
ou sintético, e a movimentação mecânica pode ser obtida por mecanismo de agitação
repetida linear, ou movimentação circular como um liquidificador de rotação variável
para se verificar a velocidade mais conveniente.
Se este método de extração tiver êxito pode ser uma opção de menor custo do
que o uso da centrífuga de sólidos ou a prensa de parafuso para a produção de farinha de
carne. Deve ser possível a manipulação usando bastão de madeira para prensar o tecido
cárneo em um filtro de tecido contra o fundo do recipiente contendo a água quente, que
não precisa estar a 100 °C, visto que a gordura animal se funde a uma temperatura
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relativamente baixa, em torno de 40 °C. Assim, uma temperatura em torno de 60 °C
permitirá a separação da gordura líquida sem expor muito o operador a riscos de
acidente com o calor.

IV.6.9. NOVOS MERCADOS E APLICAÇÕES PARA OS SUBPRODUTOS
A fabricação de sabão “financiou” a produção de sebo ao longo do tempo, e foi
capaz de atingir o pequeno produtor mesmo em locais remotos. Igualmente, a produção
de farinha de carne e ossos “financiou” a disseminação do uso do digestor nas graxarias.
O biodiesel e a glicerina podem viabilizar novos equipamentos ou até revolucionar os
equipamentos de graxaria com novas técnicas, inclusive para pequenas plantas. O uso
do sebo para a produção de biodiesel aumentou seu preço e fez cair o preço da glicerina,
agora subproduto da produção de biodiesel. A demanda interna por glicerina em 2004,
antes da queda de preços, era de 800 mil toneladas. Só para atender à demanda interna
de biodiesel, para a adição obrigatória de 5% ao diesel comum, o Brasil produzirá 2,6
milhões de toneladas do biocombustível por ano, gerando quase 300 mil toneladas de
glicerina a mais. Com a queda dos preços, surgiram outras aplicações para a glicerina
(Souza, 2004). Este fato pode introduzir uma nova onda de melhorias e inovações no
setor, semelhante ao observado a partir da inserção do digestor na indústria de
aproveitamento de subprodutos animais. No entanto, é necessário pensar em soluções
que contemplem também o pequeno empresário, já que as evoluções advindas da
introdução do digestor no setor se deram tão somente no sentido de industrialização e
sofisticação e a custos nem sempre alcançáveis pelo pequeno produtor.

IV.7. CONCLUSÕES
Ao lado de políticas públicas de apoio econômico e social, que sejam acessíveis
aos pequenos produtores, é necessário se buscar alternativas técnicas mais eficientes e
de menor custo do que as usadas atualmente pelos médios e grandes frigoríficos e
graxarias. O campo de pesquisa é promissor porque as soluções encontradas até hoje
visaram atender a necessidades isoladas. As soluções para pequenas empresas não têm
sido bem exploradas. O estudo do conjunto de variáveis específicas, como proposto
aqui, pode produzir novos equipamentos e novos métodos com o objetivo de reduzir a
poluição no pequeno matadouro e viabilizar a produção de farinha de carne, de sangue e
de ossos.
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É almejado que esta nova tecnologia possa contribuir para o aumento da receita
e da qualidade dos produtos, e que possa estimular a profilaxia das instalações onde é
feito o abate, pois, se o subproduto pode ser lucrativo, não se há de descartar. A correta
destinação dos subprodutos perecíveis é fundamental para obter as condições
necessárias à legalização de estabelecimentos perante o Serviço de Inspeção
Veterinária. Afinal, convém que o pequeno produtor mude a sua condição de produtor
clandestino para a de produtor legalizado, contribuinte, com condições de crescimento.
Também, a aplicação das medidas de produção mais limpa, aqui levantadas,
procura a redução de perdas de materiais e de energia, gerando oportunidades
econômicas que contribuem para a sustentabilidade das graxarias.
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CAPÍTULO V
Capítulo V. O Processo Proposto

RESUMO
Depois de descrever os processos de produção usados para beneficiar os tecidos
animais mais comuns no Capítulo III, é apresentado neste capítulo um projeto para
processamento com pequena capacidade. A simplificação consiste na substituição do
digestor pela autoclave e da centrífuga ou prensa pelo recipiente de prensagem
submersa, o que resulta em uma enorme diferença de custo dos equipamentos. A
autoclave consegue processar os tecidos ósseos mesmo que estes não tenham sido
quebrados, porém precisará de mais tempo e não satisfará a IN (Instrução Normativa) n°
34 (MAPA, 2008) no que limita a dimensão dos ossos a 5 cm. Assim, terá que queimálos depois e produzir a farinha de ossos calcinados, lembrando que, ao quebrar os ossos,
cada batelada na autoclave comportará muito mais matéria-prima, além de facilitar a
dissolução dos colágenos e diminuir o tempo de cocção. Então, para produzir gordura e
farinha de ossos calcinados a planta precisará pelo menos da caldeira, da autoclave, do
moinho e dos recipientes. No entanto, para produzir a farinha de carne precisará do
sistema de aquisição de dados para gerar relatório de cada batelada da autoclave. E
ainda, para produzir a farinha de ossos autoclavados (não calcinados) precisará também
do quebrador de ossos.
A farinha de ossos autoclavados é usada na alimentação animal, contém
colágenos e partes de tecidos cárneos, devendo conter no máximo 25% de proteína
segundo o RIISPOA (MAPA, 1952). As exigências sobre a farinha de ossos não
calcinados são maiores devido aos riscos de transmitir zoonoses como a BSE. Além
disso, por conterem proteínas, são mais perecíveis e susceptíveis a veicular doenças
relacionadas com a industrialização, como a salmonela.

PALAVRAS-CHAVE
Graxaria, autoclave, digestor, subproduto animal, “resíduo” animal.
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V.1. INTRODUÇÃO
No processo produtivo proposto para graxaria, os ossos e o material mole, os
tecidos cárneos, fazem trajetos diferentes, conforme esquema simplificado apresentado
no fluxograma na Figura V.1. O transporte entre um equipamento e outro pode ser
manual ou mecanizado. Os ossos antes de entrarem na autoclave (3) passam pelo
quebrador de ossos (1), enquanto os materiais cárneos vão diretamente para a autoclave,
que é suprida de energia térmica pela caldeira (2). Após o cozimento na autoclave, a
gordura líquida é separada por decantação e armazenada (5). A solução aquosa vai ao
secador de leito de jorro (6) para produzir a cola, enquanto o tecido cárneo é prensado
(4) a fim de aproveitar o resto de gordura nele contido e obter a farinha de carne com
baixo teor de gordura. O tecido é então seco no secador (8) e triturado num moinho de
placas paralelas sulcadas (7), de onde sai em forma de farinha de carne para ser
embalada. Este moinho permite a prensagem dos ossos úmidos sem geração de poeira,
uma vantagem sobre o moinho de martelos. Os ossos após a autoclave têm baixo teor de
gordura devido ao tipo de decantação feita.
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Materiais cárneos

Energia

Quebrador de

2

ossos

Caldeira
Vapor

Ossos

Autoclave

3

Tecidos

Solução aquosa
Óleo

Osso

4 Prensagem
submersa

6 Secador
5
Óleo

Tecidos

7 Moinho

Tecidos

8

Osso

Farinha de carne

Secador

Farinha de osso

Óleo

Cola

Figura V.1. Fluxograma de produção proposto.

O processo proposto neste trabalho usa a rota úmida com autoclave de parede
dupla e pode ser dividido em seis partes: 1 – Cocção; 2 – Decantação; 3 – Filtragem; 4 –
Prensagem; 5 – Moagem; 6 – Secagem.
A Figura V.2 ilustra a autoclave com agitador, principal equipamento do
processo proposto.
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Figura V.2. Autoclave vertical com agitador helicoidal proposto.

V.2. COCÇÃO
A seguir é reproduzida a definição feita pela IN 34 do MAPA, capítulo 1, art 2°,
VII (MAPA, 2008):

“cocção: processamento térmico que visa à eliminação dos patógenos
bacterianos e à separação da umidade e da gordura da matéria-prima,
resultando em uma fase líquida (água e gordura) e outra sólida (resíduos
protéicos cozidos com fragmentos ósseos);”

Na cocção ocorre a desestruturação dos tecidos dos produtos animais. O
processo é úmido sob pressão em autoclave de parede dupla, assemelhando-se ao
cozimento em panela de pressão doméstica, com o objetivo de que água e sebo se
desprendam dos tecidos celulares. O agitador contribui nesta tarefa. Nesta etapa também
é feita a esterilização exigida pelo MAPA. Para tanto, a cocção deve durar, pelo menos,
20 minutos a 133 °C, o que é obtido a 3 bar de pressão. O vapor direto deve ser usado
para garantir o cumprimento da norma e o teor de umidade necessário, principalmente
em matéria-prima que tenha pouca umidade, como os ossos, onde o teor é de
aproximadamente 20%, apenas. No processamento de carnes bovina e suína, de aves e
de pescados, esta necessidade é menor, pois possuem em torno de 75% de água.
Pode-se definir que o tempo de processamento na autoclave é o tempo
necessário para elevar a temperatura, esterilizar a 133 °C durante 20 minutos e voltar a
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100 °C. Ou seja, o tempo de processamento é tp = t3 – t0 (Figura V.3), onde t3 é o tempo
no qual a temperatura atinge 100 °C, resultado do resfriamento após a esterilização, e t0
é o tempo do início do aquecimento a partir da temperatura ambiente.
Como o tempo de esterilização é fixado por norma em 20 minutos, para se
diminuir o tempo de processamento, resta diminuir os tempos de aquecimento (ta = t1 –
t0) e o de resfriamento (tr = t3 – t2), onde t1 e t2 são os tempos inicial e final de
esterilização a 133 °C. Há interesse que estes tempos sejam pequenos para dar
prosseguimento às outras etapas e/ou à próxima batelada.
Para acelerar a curva de aquecimento compreendida entre t0 e t1, conforme visto
na Figura V.3, pode ser usado o vapor direto na matéria-prima, lembrando que isto
acrescenta água ao processo e aumenta o gasto de energia, pois a água tem que ser
evaporada em seguida. Além disso, é necessário que se use no tratamento de água da
caldeira produtos permitidos pela legislação, pois há o risco do produto ser transportado
pelo vapor da caldeira para a autoclave, contaminado o produto.
O tempo de resfriamento, tr = t3 – t2, é muito importante, pois é o tempo
necessário para que a temperatura caia de 133 °C a 100 °C. Só aí o equipamento pode
ser aberto com segurança e sem a liberação de grandes quantidades de gases. Pode-se
descarregar o vapor da autoclave a 133 °C sobre o material frio que se encontre antes do
início de processo, em outra autoclave, o que promoverá a condensação do vapor e o
início do aquecimento do novo material. Este procedimento, além de não poluir,
também permite o aproveitamento da energia térmica que seria perdida se o vapor fosse
lançado na atmosfera. A partir do tempo t2 é iniciada a decantação ao se paralisar o
agitador.

Figura V.3. Curva de aquecimento, cozimento com esterilização e resfriamento.
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V.3. DECANTAÇÃO
A gordura, por ter menor densidade, fica na fase superior enquanto a água com
várias substâncias dissolvidas e em suspensão fica na fase inferior. Os tecidos cárneos e
ósseos, como são sólidos e de maior densidade, geralmente ficam na fase inferior, mas
podem alcançar a fase superior, a depender da quantidade presente (Figura V.4).

Figura V.4. Autoclave exibindo as fases da mistura.

Para retirar a gordura deve ser acrescentada água pela parte inferior do
recipiente, forçando a gordura a sair pela parte superior, como na Rota Úmida com
Autoclave sob Pressão, descrita no Capítulo III. Pode-se usar a água residual da
batelada anterior a fim de não se acrescentar água nova que depois teria que ser
evaporada, consumindo mais energia. Este procedimento sugere que a parte superior do
equipamento deve ser afunilada, a fim de facilitar a identificação da mudança de fase
sebo-água e interromper a injeção de água por baixo, concluindo a separação. Caso se
tente retirar a água com seus solutos, tecidos e suspensões por baixo, será difícil limitar
a saída da gordura, pois a válvula inferior tem grande dimensão para permitir a saída
dos tecidos e ossos. Como consequência, haverá novo contato do sebo, que já havia sido
separado, com os tecidos e ossos.
Esta válvula precisa ser limpa após a abertura, pois fragmentos de material
sólido podem impedir sua perfeita vedação no posterior fechamento.
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V.3.1. SEPARAÇÃO AUTOMÁTICA
O sensor resistivo foi testado com êxito para distinguir a água do óleo. A água
com colágeno dissolvido apresentou resistência em torno 10 kΩ, enquanto o sebo
apresentou resistência acima de 2 MΩ. Foi usado um ponto de corte intermediário
ajustável que aciona a válvula superior e a bomba de injeção de água inferior. Este
ajuste pode ser feito pelo operador manualmente ou pelo software com o auxílio de
outros dois sensores, localizados estrategicamente nas fases superior e inferior, para
verificar a resistência dos líquidos a cada batelada e escolher um valor médio como
ponto de corte.

V.4. FILTRAÇÃO
A solução aquosa resultante da decantação contém tecidos em suspensão que
devem ser separados por filtragem logo na saída do recipiente. O filtro em tecido
proposto tem a forma de saco, conforme mostrado no item 1 da Figura V.5a. O líquido,
ao atravessar o filtro, deve transbordar pela abertura indicada com o número 2,
mantendo o nível indicado pela linha pontilhada. A separação indicada pelo número 3
tem a finalidade de reter a gordura do lado esquerdo do recipiente, mas deve permitir
que o saco, após fechado, passe por baixo para o lado direito do recipiente.
Nesta filtragem se retém os tecidos que, após secagem, comporão a farinha de
carne.

(a)

(b)

Figura V.5. (a) Filtragem com retenção das partículas sólidas; (b) Prensagem submersa
da farinha de carne.
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V.5. PRENSAGEM DOS TECIDOS CÁRNEOS
Após a filtragem é necessário prensar os tecidos cárneos para extrair a gordura
impregnada. A prensagem testada no Capítulo VII é alvo de um processo descrito no
pedido de patente (Apêndice C).
Com o saco amarrado, de forma a não permitir a saída do conteúdo, é feita
pressão com um rolo (4) contra o fundo do recipiente ilustrado na Figura V.5b. Esta
prensagem deve ser forte, lenta e repetitiva, até que o conteúdo deixe de apresentar
comportamento elástico. Neste recipiente deve haver água quente com gordura na
superfície, proveniente da descarga da autoclave. A gordura contida nos tecidos vai se
desprendendo e ocupando a superfície do recipiente, extravasando pelo tubo indicado
com o número 2. Após a prensagem o saco deve passar por baixo da divisão marcada
com o número 3 para não ter contato com a gordura presente na parte superior esquerda.
A partir de então, o saco é levado à plataforma inclinada para ser prensado mais uma
vez pelo rolo a fim de retirar o excesso de água.
Esta prensagem não deve ser feita com os ossos, pois, após a decantação no
autoclave, e retirado o sebo, os ossos resultantes deste processo devem apresentar um
teor de gordura abaixo do exigido, não necessitando, portanto, serem centrifugados ou
prensados. No entanto, sempre ficam tecidos cárneos aderidos aos ossos. Estes, se
ocorrerem em quantidade relevantes, devem ser retirados da linha de produção de
farinha de ossos para entrar na linha de produção da farinha de carne.

V.6. MOAGEM
V.6.1. MOAGEM DE OSSOS
Para se efetuar a moagem em moinho de martelo é necessário que o teor de óleo
seja baixo para não obstruir os orifícios da tela do moinho. Isto é devido ao fato que a
gordura aglutina os grãos de farinha de carne ou de osso e adere à tela, impedindo a
vazão justamente no local onde o martelo não alcança, que é dentro dos orifícios da tela.
Caso os ossos sejam secos e sem gordura, a moagem em moinho de martelo é
um processo rápido. Se os ossos forem queimados, os chamados ossos calcinados, a
moagem é particularmente fácil. No entanto, a produção de poeira fina constituída de
partículas ósseas em suspensão no ar se configura em um problema de saúde do
trabalho, sujeira no ambiente de trabalho e problema para a manutenção das máquinas.
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Diante destas observações, foi testada a moagem usando moinho de discos
paralelos sulcados com os ossos autoclavados úmidos. Foi possível produzir,
facilmente, a trituração requerida aos ossos sem produzir, no entanto, nenhuma poeira.
Os ossos foram secos após serem moídos. Como característica desta técnica, observouse que os ossos moídos e secos ficaram em flocos frágeis, aglutinados provavelmente
pelo resíduo de colágenos presentes na água que foi evaporada. Caso seja requerida a
forma tradicional de farinha, há que se quebrar os flocos com triturador ou moinho. Por
outro lado, estes flocos vão se desmanchando no transporte e manuseio da embalagem
ou podem ser usados desta forma no misturador para a produção de ração animal,
quando se desmanchará com a agitação. Desta forma, a poeira será restrita ao
misturador da ração, junto aos outros ingredientes, e não mais no momento da
embalagem e transporte da farinha de ossos.
A farinha de ossos produzida passou na peneira de 1,4 mm de diâmetro.

V.6.2. MOAGEM DE TECIDO CÁRNEO
A carne, após seca, pode ser moída sem muita poeira em moinho de martelos
normalmente como se faz nas graxarias com a farinha mista de carne e ossos, desde que
o teor de gordura não seja excessivo. No processo testado, a farinha de carne foi obtida
separada da farinha de ossos e também foi moída em moinho de discos paralelos
sulcados, obtendo-se fibras em vez de grãos. As fibras foram pequenas e passaram pela
peneira de 1,4 mm. Por isto, foi considerado que deve atender à maioria das utilizações
da farinha de carne e ossos. Como exemplo, o Frigorífico Extremo Sul S/A, em
Pelotas-RS, comercializa sua farinha de carne e ossos com os seguintes limites máximos
de fração retida para cada peneira:
•

Peneiras com 2,36 mm de diâmetro, retenção ≤ 3% do total do peso da amostra;

•

Peneiras com 1,70 mm de diâmetro, retenção ≤ 6% do total do peso da amostra;

•

Peneiras com 1,41 mm de diâmetro, retenção ≤ 10% do total do peso da amostra.

Já Campestrini (2012) sugere que a textura ideal de uma farinha de carne e ossos
é:
•

Não ter retenção (0,00%) em peneira de 3,40 mm;
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•

Ter no máximo 5% em peneira 2,00 mm;

•

Ter no máximo 10% em peneira de 1,68 mm.
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Apesar da IN n° 15 (MAPA, 2003) ter sido revogada e a IN n° 34 (MAPA,
2008), que a revogou, não tratar do assunto, convém observar o que o MAPA disse
sobre o tamanho das partículas na IN n° 15 (MAPA, 2003):

“3.3.2.5. g) após a cocção, a esterilização e o desengorduramento, o
material resultante será moído para atingir o tamanho das partículas que
não apresente retenção em peneira de 3,4 mm (três vírgula quatro
milímetros), ou que apresente no máximo 10% (dez por cento) de
retenção na peneira de 1,68 mm (um vírgula sessenta e oito milímetros).”

Além disso, quanto à nutrição animal, partículas finas (diâmetro geométrico
médio - DGM de 0,42 mm) e médias (DGM de 0,51 mm) proporcionaram à farinha de
carne e ossos maior energia metabolizável aparente corrigida (EMAn) do que partículas
grossas (DGM de 0,59 mm). Esta observação foi relatada por Brugalli et al. (1999).
Além da questão nutricional, a preocupação com a granulometria se deve à
presença do osso na farinha, produzido pela rota seca, pois apresenta dureza elevada e
pode travar os transportadores automáticos nas granjas. Já a carne naturalmente tem
granulometria baixa, ajudada pela presença dos colágenos, que aglutinam fortemente a
torta ao sair da prensa, dando a aparência de grãos ao sair do moinho de martelos.
A farinha de carne obtida no processo proposto tem características diferentes da
farinha de carne e ossos normalmente comercializada. Ela não está associada a ossos e
não apresenta grãos. Em vez disso, ela é composta de pequenas tiras de fibras, que
provavelmente terão área de contato com o trato intestinal diferenciada favoravelmente,
cabendo aqui uma análise específica da sua absorção. Deve ser lembrado ainda que a
ausência de ossos não se constitui em uma desvantagem, visto que a farinha de ossos
pode ser comercializada em separado, propiciando versatilidade e estabilidade na
dosagem para compor a ração.
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V.7. SECAGEM
A secagem é feita em três produtos: os tecidos cárneos, os ossos, e a água
residual do autoclave. Na secagem dos tecidos cárneos e ossos pretende-se apenas obter
condições adequadas para se produzir as farinhas. A preferência pela comercialização
sob a forma de farinha é justificada por melhorar a digestão animal, facilitar o manuseio
e o transporte. A baixa umidade dificulta a decomposição permitindo maior tempo de
estocagem. Na verdade, sem a secagem ficaria inviável a comercialização, sobretudo
para longas distâncias. Seria mais barato, por exemplo, usar a carne imprópria para
consumo humano, esterilizada, diretamente na ração, observando o tempo de consumo e
otimizando o fluxo. Sob o ponto de vista ambiental e financeiro, a energia para evaporar
esta água seria poupada. Mas é uma opção restrita a situações particulares, não previstas
pela legislação.
A secagem dos tecidos cárneos e dos ossos foi testada com êxito usando forno a
gás em laboratório. A produção do colágeno também foi obtida secando a água
resultante do autoclave em forno a gás, mas ele adere fortemente no recipiente que o
contém, o que dificultaria a produção em maior escala.
O resíduo de cozimento de matérias-primas em autoclaves sob pressão, seco e
triturado é citado no RIISPOA (MAPA, 1952), artigo 330, como tancage. Seguramente
ele admite a presença dos tecidos cárneos e pequenos ossos porque é proveniente da rota
úmida tradicional. Deve ser lembrado que o RIISPOA foi publicado em 1952 e,
portanto, não é atual, mas ainda é usado. No processo proposto, os tecidos cárneos e os
ossos são processados separadamente, permitindo a prensagem do primeiro ou a
secagem do segundo. Em ambos, a água dos tecidos animais resulta filtrada e não é
evaporada durante o processo de produção das farinhas. Ao contrário, água pode ser
acrescida, proveniente da condensação de vapor injetado diretamente na autoclave. Caso
se deseje evaporá-la, serão obtidos os colágenos, em torno de 2% em massa de carnes e
10% de ossos, que poderão ser usados como cola animal ou acrescentados à farinha de
carne.
Deve ser observado ainda que, usando o processo proposto, a evaporação da
água residual pode ser considerada fora do processo de produção das gorduras e das
farinhas. A forma de se obter os colágenos deve ser adequada à finalidade dos produtos,
disponibilidade de recursos e interesse da empresa. Para um matadouro, a água poderia
ser dispensada no próprio sistema de tratamento de efluentes. Por outro lado, ela é rica
em proteínas (mais do que 84%), esterilizada, tem baixo teor de gordura (máximo
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obtido de 3,8%) e pode ser usada como aglutinante em muitas aplicações. É um antigo e
bom produto a se encontrar novas aplicações. É possível desenvolver um método para
sua obtenção utilizando a energia térmica da chaminé das caldeiras ou do condensador
da câmara frigorífica, equipamentos que liberam calor no meio ambiente, muito comuns
em plantas frigoríficas.
Um estudo sobre a evaporação da água é apresentado a seguir com uma visão
geral simplificada do processo na Figura V.6, onde se fecha os ciclos de aumento e
diminuição de pressão e temperatura com a finalidade de desidratar o produto sem
poluir o ar. Pode-se acrescentar outra fonte de energia externa no recipiente 1 para
evaporar a água residual em estufa, por exemplo, para aumentar a velocidade de
desidratação e recuperar os colágenos. No recipiente 2, pode-se baixar a pressão e a
temperatura para obter água destilada. Deve ser observado que o recipiente 2 efetua as
ações que normalmente são realizadas pelo meio ambiente. Neste exemplo a energia
térmica é introduzida pelo motor do compressor de gás de refrigeração. O compressor
de ar possibilita a aspersão do ar comprimido na fase líquida do produto, arrastando o
vapor para a superfície e forçando o fluxo de ar e vapor para o tanque 2 onde a pressão é
mais baixa pela sucção do próprio compressor de ar e pela condensação dos vapores no
trocador frio. Por outro lado, o compressor de gás de refrigeração comprime o gás
transformando-o em líquido, e isto o aquece. Então, este líquido aquecido vai transferir
o calor para o produto no recipiente 1 (negligenciando a dificuldade desta transferência
de calor, representada por uma serpentina). O gás liquefeito saído da serpentina do
tanque 1 e voltando ao recipiente 2, agora teoricamente à temperatura ambiente, vai
evaporar na válvula de expansão que fica dentro do trocador de calor do recipiente 2
(evaporador), onde absorve todo o calor ao redor, condensando o vapor e contribuindo
para abaixar a pressão. O estudo das perdas deste sistema vai contribuir na avaliação da
eficiência energética da desidratação da matéria-prima em questão. Este arranjo pode
conter o caso do cozimento em panela aberta, do spray-dryer e do secador de leito de
jorro. Os dois últimos têm um acréscimo de calor na saída do compressor de ar, ao
entrar no recipiente 1. Este ar é depois liberado na atmosfera, conduzindo a umidade.
São usados para produzir, por exemplo, leite em pó, farinha de sangue e suco de frutas
em pó.
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Figura V.6. Circuito fechado estilizado para representar as trocas térmicas e as
mudanças de pressão.

V.8. JUSTIFICATIVA PARA A FORMA DO EQUIPAMENTO
São as seguintes as principais justificativas para a forma de construção do
equipamento:

1. O equipamento construído verticalmente busca a vantagem de aproveitar
melhor o espaço na planta, pois se observa que em um digestor
horizontal o espaço abaixo (≈ 1,0 m) e acima (≈ 1,0 m) fica inadequado
para ser usado para outro fim. Tendo o digestor convencional em torno
de 6 m de comprimento, em seu lugar caberiam vários digestores
verticais;
2. A montagem vertical tende a facilitar a descarga;
3. A relação L/D maior (Figura V.1) permite usar chapa mais fina na
confecção do equipamento, diminuindo seu custo;
4. O agitador imprimirá movimento na região central e nas laterais, a fim de
facilitar a troca de calor com as paredes encamisadas. Produzirá também
a ascensão dos vapores e a aceleração da ruptura dos tecidos celulares
dos produtos. A despeito destes benefícios da agitação, deve ser
observado que estes efeitos são ainda mais pronunciados no digestor
convencional, já que nele a agitação é mais vigorosa. Assim, o digestor
convencional consegue destruir os tecidos e evaporar a água pelo
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movimento das pás, que fazem o levantamento e tombamento dos
sólidos;
5. Este novo projeto, por outro lado, visa manter o produto sempre imerso
em líquido e promover agitação mais suave buscando a eficiência
energética em lugar da rapidez. A água será retirada com todos os solutos
e será tratada fora da autoclave, sem lançar vapores na atmosfera.

V.9. RESULTADOS POSITIVOS
A seguir são destacados os principais resultados positivos obtidos com o
processo proposto:

a. Ao retirar do processo a água contida nas matérias-primas sem evaporála, poupa-se energia no processo principal;
b. O tempo de processamento pode ser menor do que o tempo
correspondente usando digestor (Figura V.5);
c. Como o processo restante será feito após a esterilização exigida, todo o
tempo subsequente transcorrerá com o material já esterilizado, o que é
uma segurança a mais para os funcionários e produtos;
d. Redução drástica de geração de odores. A geração de vapores na fase de
cocção úmida será zero, pois a autoclave se encontrará lacrado;
e. Obtém-se sebo mais claro do que o obtido na rota seca, o que é uma
característica da rota úmida;
f. O tamanho menor e a verticalização também oferecem vantagens
competitivas, com a possibilidade de expansão por acréscimo de
unidades a partir de uma planta menor;
g. O agitador suave tem custo inferior, pois necessita de redutor de
velocidade e motor de menores potências.

V.10. RESULTADOS NEGATIVOS
A seguir são destacados os principais aspectos negativos resultantes de processo
proposto:
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a. A solução aquosa resultante da fase úmida é tratada separadamente,
podendo gerar outros custos;
b. O equipamento usado neste processo pode ser mais complexo do que o
da Rota Seca citada anteriormente no Capítulo III, principalmente se for
feita a automação e o pré-aquecimento.

V.11. ARGUMENTAÇÕES APONTADAS PARA SUPERAR OS PONTOS
NEGATIVOS
A fim de superar ou atenuar os pontos negativos citados anteriormente, é
possível argumentar o seguinte:

a. A solução aquosa possui entre 2% e 10%, da massa inicial crua, de
colágenos dissolvidos e pode ser tratada como efluente orgânico
convencional, junto com os efluentes que já são tratados nos matadouros,
ou evaporada separadamente em outro processo usando energia solar, por
exemplo. Seus solutos podem enriquecer a ração animal. A cola
resultante pode ser usada para aglutinar ração extrusada;
b. A maior sofisticação do equipamento não significa maior custo. O
controle pode ser realizado por micro-controlador e software específico,
caso comum em equipamentos como micro-ondas, máquinas de lavar
roupas, balanças eletrônicas, impressoras, entre outros, que a cada dia se
tornam mais sofisticados e mais accessíveis;
c. A busca por eficiência pode não diminuir a velocidade de
processamento. Pode simplesmente requerer melhor programação das
ações durante o tempo, passando a ser uma questão administrativa. Esta
análise deve ser feita aos olhos da conveniência. Por exemplo: sob o
ponto de vista da economia de energia térmica, convém esperar que os
produtos congelados atinjam a temperatura ambiente para então serem
aquecidos no processo. Isto vai requerer espaço apropriado e maior
fiscalização, que não são problemas tecnológicos, mas de gestão.
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V.12. CONCLUSÕES
O processo usado para a produção de farinha de carne hoje em dia é
invariavelmente a rota seca com digestor, seja em grande ou pequena escala. Isto não
atende à necessidade de produção de pequenos produtores, a exemplo dos pequenos
matadouros municipais. Por isso buscou-se, a partir da rota úmida, uma forma de
atender à necessidade de esterilização que fosse capaz de aceitar a possibilidade de
crescimento da produção com menor custo. O processo proposto tem um custo
intermediário entre a rota úmida tradicional e a rota seca para o mesmo porte. A água
resultante contendo os colágenos pode ser usada, em princípio, para alimentação de
suínos. Se for descartada no efluente do matadouro vai acrescentar entre 2% a 10% em
massa de colágenos no sistema de tratamento, o que é uma evolução quando comparado
a todo resíduo que era descartado.
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CAPÍTULO VI
Capítulo VI. Ensaios Realizados com Algumas Matérias-Primas

RESUMO
Este capítulo trata dos ensaios realizados com algumas matérias-primas do
processo em estudo. A ideia colocada na proposta era não evaporar a água, supondo
excessivo gasto de energia térmica, por isso a preocupação com o teor de água, que foi
estudado separadamente. Em seguida foram feitos testes sobre as características físicas
do sebo bovino, produto mais tradicional das graxaria e que dá origem ao nome desta
indústria. As demais gorduras podem ter suas propriedades avaliadas seguindo os
mesmos métodos usados para o sebo bovino. Também foram feitas análises usando TG
(Termo Gravimetria), DTA (Differential Thermal Analysis, análise térmica diferencial)
e DSC (Differential Scanning Calorimetry, calorimetria exploratória diferencial), que
são métodos mais modernos de análise térmica, onde foi possível analisar gorduras,
carnes e ossos. Algumas características térmicas de carnes não foram testadas porque
foram encontradas na bibliografia voltada para refrigeração.

PALAVRAS-CHAVE
Farinha de carne, farinha de osso, graxaria, sebo, “resíduo” animal.
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VI.1. INTRODUÇÃO
Já se sabia historicamente da obtenção de gordura de boa qualidade usando
autoclave, e que os ossos processados por este método podiam ser usados para produzir
farinha de ossos autoclavados ou calcinados. Por outro lado, era de conhecimento a
dificuldade em tratar a água residual com seus tecidos dispersos e colágenos
dissolvidos, o que dava origem à poluição causada pelo método. Segundo o RIISPOA
(MAPA, 1952), no seu artigo 330, a secagem desta água é a forma de se obter os tecidos
secos, conhecidos por tancage, e que a cola animal podia ser obtida pelo uso de sabugos
de chifres, artigo 337. Então se buscou uma forma mais eficiente de prensar os tecidos
cárneos para acrescentar a este processo a possibilidade de produzir a farinha de carne e
evaporar a água residual para produzir a cola animal dos colágenos dissolvidos.
Primeiramente foi feita a determinação do teor de umidade das matérias-primas mais
comumente usadas pelas graxarias, pois o excesso de água dificulta a secagem. Ao
observar que prevalecia, além da água, a gordura na composição destas matérias-primas,
buscou-se determinar as características térmicas das gorduras, visto que as da água são
bem conhecidas. Como características térmicas das gorduras foram buscadas a
determinação do ponto de fusão, do calor específico e do calor latente de fusão do sebo
bovino.

VI.2. DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁGUA DA MATÉRIA PRIMA
A água é um fator importante para a deterioração dos alimentos. A
disponibilidade de água para as ações microbiológicas, enzimáticas e químicas é que
determina a “vida de prateleira” dos produtos alimentícios. A capacidade da carne em
reter água está relacionada com sua maciez, suculência e cor. Também depende do tipo
de músculo, do animal, do período do ano e do pH dela, segundo Campos (2009). Uma
forma de retirar água da carne é cozinhá-la, o cozimento diminui o teor de água de
acordo com a Tabela VI.1.
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Tabela VI.1. Análise de umidade de alguns cortes (Campos, 2009)
Teor de umidade nas carnes bovinas
Porcentagem em água
Nome do produto
Crua
Cozida
Carne moída 85% magra
64%
60%
Carne moída 73% magra
56%
55%
Lagarto bovino
73%
65%
Peito bovino
71%
56%
A água se apresenta na carne com suas moléculas ligadas, imobilizadas ou
livres, segundo Forrest et al. (1979). Como a água é uma molécula polar, se associa a
grupos polares de proteínas musculares conforme ilustrado na Figura VI.1. Cerca de 5%
da água contida na carne está ligada às proteínas desta forma. Além disso, um grupo de
proteínas musculares hidrofílicas atrai água formando uma “capa” de moléculas
imobilizadas eletricamente, mas não ordenadas. Há ainda moléculas que se unem por
forças capilares, com orientação elétrica independente, que servem como solventes, para
atividades microbiológicas, enzimáticas e permitem reações químicas. Para avaliar o
teor de água livre no alimento criou-se o conceito de Atividade da Água (Aw), definido
como a relação entre a pressão de vapor da água em equilíbrio sobre o alimento (Ps) e a
pressão de vapor da água pura (P0) à mesma temperatura:

Aw =

Ps
P0

(VI.1)

O valor da Aw tende a se igualar à umidade relativa do ambiente, por isto é
comum expressá-la como Umidade Relativa de Equilíbrio (URE): Aw = URE/100.
Os valores de Aw variam de 0 a 1 e mostram quais as chances que o alimento tem
de se deteriorar. Os micro-organismos deteriorantes de alimentos, em geral, se inibem
com Aw menor que 0,6. Mas se o pH for menor que 4,6, os micro-organismos se inibem
com Aw menor ou igual a 0,85 (Garcia, 2004).
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Figura VI.1. Ilustração de água ligada, imobilizada e livre na carne (Forrest et al.,
1979).

O teor de umidade também varia com o armazenamento e as perdas de umidade
têm importância monetária. É de interesse comercial que o teor seja o maior possível.
Embora não seja correto, existe também o fato de indústrias ou comerciantes
acrescentarem água durante o congelamento. Para a graxaria, geralmente, é destinada
carne de muitas procedências e que experimentam variadas formas de armazenamento,
o que implica em grandes variações no teor de umidade.
Para o consumo imediato, onde importa a maciez, a suculência e a cor da carne,
convém que esta retenha a água. No que tange à conservação no armazenamento,
convém a baixa atividade da água, o que implica em baixa umidade. A embalagem
plástica mantém a água e diminui o risco de uma contaminação posterior à embalagem.
Daí o porquê do governo caminhar para a proibição da comercialização de carne sem
embalagem. Contrariando o benefício que traz ao consumidor, a embalagem aumenta os
custos e, para a graxaria, significa mais mão de obra, pois é preciso desembalar para
processar e este custo pode ser relevante.

VI.2.1. MATERIAIS E MÉTODOS
O experimento realizado na Escola de Farmácia da Universidade Federal da
Bahia teve como matérias-primas analisadas sebo, osso, carne bovina, frango e pescado,
usando a metodologia de secagem direta em estufa ventilada a 105 ºC, até peso
constante. Foi usada para isto a metodologia desenvolvida pelo Instituto Adolfo Lutz
(Brasil, 2005). Foram usados os seguintes equipamentos:
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•

1 Balança analítica (Figura VI.2a);

•

1 Estufa ventilada (Figura VI.2b);

•

15 Cápsulas de porcelana;

•

1 Pinça;

•

1 Dessecador.

(a)

C. VI – Ensaios ...

(b)

Figura VI.2. a) Balança analítica com amostra; b) Estufa ventilada.

Foram selecionadas 15 porcelanas, lavadas, marcadas como a, b e c, além do
nome da substância, e postas a secar na estufa ventilada a 105 °C durante uma hora. Em
seguida, foram postas num dissecador para esfriarem. Foram pesadas três amostras de
cada substância com 5,0 g, aproximadamente. As amostras ficaram na estufa por seis
horas. Então, foram colocadas no dissecador para esfriarem por mais uma hora e
pesadas, conforme apresentado na Tabela VI.2.

VI.2.2. TRATAMENTO DOS DADOS
As pesagens e os resultados são mostrados na Tabela VI.2, onde as operações
efetuadas estão indicadas na parte superior de cada coluna.

101

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VI – Ensaios ...

4,1161

73,03

c

23,8690

29,0961

25,2061

5,2271

1,3371

3,8900

74,42

a

23,7308

29,4969

27,7551

5,7661

4,0243

1,7418

30,21

b

21,5456

27,5562

25,4985

6,0106

3,9529

2,0577

34,23

c

23,2647

28,2899

27,1093

5,0252

3,8446

1,1806

23,49

a

24,1248

29,3433

25,5570

5,2185

1,4322

3,7863

72,56

b

53,4493

59,8255

55,0529

6,3762

1,6036

4,7726

74,85

c

49,7948

54,0140

50,8342

4,2192

1,0394

3,1798

75,36

a

48,5194

53,383

49,5421

4,8636

1,0227

3,8409

78,97

b

48,1350

53,2091

49,2663

5,0741

1,1313

3,9428

77,70

c

45,6514

50,1662

46,5440

4,5148

0,8926

3,6222

80,23

a

55,2334

60,1959

59,2199

4,9625

3,9865

0,976

19,67

b

45,0395

50,2051

49,2119

5,1656

4,1724

0,9932

19,23

c

55,3007

58,6497

57,9729

3,3490

2,6722

0,6768

20,21

i. Desvio (%)

1,5204

h = (a+b+c)/3

5,6365

h. Umidade média (%)

51,4106

73,95

55,5267

-0,92
0,47
0,90

29,31

49,8902

0,45

4,92
-5,82
-1,70

74,26

b

g = f /d

74,39

f=d-e

3,9114

e=c-a

1,3464

d=b-a

5,2578

0,59
1,11
0,00

78,97

g. Umidade (%)

f. Umidade (g)

e. Amostra seca (g)

d. Amostra úmida (g)

51,1089

seca (g)

55,0203

-1,26
1,26
-0,03

19,70

Carne
Sebo
Frango
Peixe

c. Capsula + amostra

a. Capsula (g)
49,7625

úmida (g)

Amostra
a

Produto

Osso

b. Capsula + amostra

Tabela VI.2. Medições do experimento para medição do teor de água

VI.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
São apresentados na Tabela VI.3 os resultados obtidos com seus respectivos
desvios máximos em relação ao valor médio sobre três amostras.
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Tabela VI.3. Teor percentual em massa de água de cada matéria-prima resfriada
coletada em supermercado
Umidade e desvio (%)
Carne bovina

74,0 ± 0,9

Sebo

29,3 ± 5,8

Frango

74,3 ± 1,7

Peixe

79,0 ± 1,3

Osso

19,7 ± 0,5

Alguns valores obtidos são coerentes com os resultados de outros autores, tais
como:
•

Segundo Campos (2009), os músculos bovinos possuem cerca de 75% de água,
25% de proteínas, 5% de gordura, carboidratos e minerais, uma diferença de
apenas 1% em relação ao resultado aqui obtido;

•

De acordo com Sanfelice et al. (2009), a avaliação média da composição do teor
de água em carne de peito de matrizes (galinha) de descarte realizadas em cinco
coletas resultou em 72,29%, uma diferença de 1,97% em relação ao valor aqui
obtido;

•

De acordo com Guimarães e Adell (1995), a composição aproximada do
músculo esquelético de mamíferos é 75% (diferença de 1% em relação ao valor
obtido para a carne bovina);

•

Segundo Cecchi (2003), valores de umidade para peixes e carnes estão entre 50
e 70% (o limite superior indicado é coerente com os valores resultantes das
análises realizadas).

Embora tenham sido tomadas sempre três amostras de cada produto, é preciso
considerar que estas amostras dão uma ideia, mas, nas plantas de graxaria, as matériasprimas apresentam diferenças marcantes a depender da forma de armazenamento, do
local, do período, da umidade do ar, da temperatura e da mistura de diferentes carnes.
Ainda assim, a Tabela VI.3 se torna muito útil no momento que estabelece, por
exemplo, que uma mistura de ossos e carne deve resultar em um teor de umidade
compreendido entre 19,7% e 74,0 %, valor que pode ser obtido pela média ponderada
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entre as massas [Equação (VI.2)]. Esta média leva em conta a massa de cada amostra e
seu teor característico de água, pois a massa da amostra multiplicada pelo teor de água
vai resultar na massa de água da amostra. Tomando como referência os valores da
Tabela VI.3, a porcentagem de umidade final pode ser dada por:

pf =

mo ⋅ 19,7 + mc ⋅ 74,0 + m f ⋅ 74,3 + m p ⋅ 75 + ms ⋅ 29,3
mt ⋅ 100

=

água total
massa total

(VI.2)

onde:

mt = mo + mc + mf + mp + ms; mt = massa fresca inicial total;
mo = massa de ossos fresco inicial;
mc = massa de carne fresca inicial;
mf = massa de frango fresco inicial e
mp = massa de pescado fresco inicial.
Da Tabela VI.3 também se pode estimar os teores de farinha e óleo a serem
obtidos. Em uma batelada de carne bovina ou de frango deve oscilar em torno de 26%
do peso inicial, visto que 74% é água. Igualmente, de pescado espera-se em torno de
20% em material sólido para farinha. Por outro lado, deve ser considerado que ao final
do processo pode restar mais umidade nos produtos da planta do que restou nas
amostras analisadas no laboratório. Uma vez que, na a análise laboratorial, o material
ficou por mais tempo na estufa para eliminar toda a água. No RIISPOA (MAPA, 1952),
é exigido que a farinha de carne tenha no máximo 10% (dez por cento) de umidade.
Assim, não vale a pena para o produtor chegar a um teor de umidade zero. Por outro
lado, a umidade alta facilita a decomposição.
A média ponderada [Equação (VI.2)] pode ser usada para estimar os teores de
água, gordura e farinha resultantes de uma mistura de matérias-primas diferentes, desde
que cada matéria-prima tenha sua massa e composição conhecidas. A composição deve
ser avaliada em laboratório e armazenada como dado relevante para o controle da
planta, permitindo ao operador obter os valores estimados de água, gordura e farinha,
usando a mesma Equação (VI.2). Isto poderá ser muito útil na automação, no controle
de estoque, na avaliação de falhas de produção e na otimização do processo.
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Cada amostra analisada tinha em torno de 5,0 g. Numa planta real uma
quantidade de 500 kg não estaria bem representada, pois geralmente há misturas. Assim
é conveniente ter um banco de dados contendo os teores obtidos em análise de
laboratório, feita com pequenas amostras de partes “puras” e outro banco de dados
obtidos na planta com cada matéria-prima processada separadamente, onde
obrigatoriamente se obterá o teor de gordura, água e farinha, bastando ter o cuidado de
contabilizar em separado e armazenar os dados.

VI.3. TESTES TÉRMICOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS
Foi feita uma pesquisa buscando informações sobre as matérias-primas quanto
aos fenômenos térmicos e sobre os métodos de análise. Mais especificamente,
propriedades como calor latente e calor específico, além do comportamento físicoquímico quando a matéria-prima é submetida à variação de temperatura. Os testes
térmicos com tecidos cárneos foram considerados menos necessários, visto que os
calores específico e latente de congelamento da carne são encontrados na literatura.
As amostras de sebo, osso, vísceras e carne foram adquiridas em épocas
diferentes, de acordo com o decorrer dos estudos, em açougues de Salvador-BA e
Uberlândia-MG, assim como nos matadouros Geomar, em Simões Filho-BA e
Confrigo, em Vitória da Conquista-BA. É de se esperar que ocorram variações de
características entre as amostras, mas, principalmente, que ocorram características
semelhantes entre elas. O mais importante é a visualização das vantagens e
desvantagens dos métodos, que podem ser repetidos em qualquer planta de graxaria a
fim de quantificar dados do processo para cada amostra de matéria-prima, assumindo
que a variação de matérias-primas é frequente em graxarias.

VI.3.1. DETERMINAÇÃO DO PONTO DE FUSÃO DO SEBO BOVINO COM
BANHO-MARIA EM CALORÍMETRO
Sabendo que há grande variação de características do sebo bovino por conta de
vários fatores, como descrito na Seção VI.2.3, buscou-se testar, neste momento, os
métodos mais simples e aparentemente mais evidentes, para se adquirir uma maior
familiarização com a substância. Esperava-se uma mudança de inclinação da curva de
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aquecimento semelhante ao que acontece com a água, mas o resultado não foi tão
evidente como se esperava.

VI.3.1.1. MATERIAIS E MÉTODOS
O calorímetro usado, Figura VI.8, consiste em um recipiente cilíndrico de
alumínio isolado termicamente com isopor contendo água e um tubo de ensaio em
banho-maria (Figura VI.3). O equipamento possui dois resistores imersos em água de
8,2 Ω e capacidade de dissipar 10 W cada, em paralelo, submetidos a uma tensão
contínua controlável.
Duas amostras de sebo líquido industrializado puro, ou seja, sem tecidos cárneos
ou água, foram postas para repousar por 24 h a fim de solidificar. No teste A, foi
empregada uma potência no calorímetro de 2,2 W, enquanto no teste B uma potência de
6,25 W. A potência foi manipulada variando a tensão aplicada ao resistor. Foram
anotados manualmente as medidas de temperatura, tempo, tensão e corrente. Então, foi
inserido um termômetro no tubo de ensaio e colocado este tubo em banho-maria no
calorímetro, como ilustra a Figura VI.3. Os dados foram armazenados numa planilha
eletrônica e tratados no software Matlab.

Figura VI.3. Calorímetro: 1 água; 2 isopor; 3 tubo de ensaio com sebo ao fundo; 4
termômetro digital; R resistores como aquecedor.

VI.3.1.2. TRATAMENTO DE DADOS
Foram feitos dois ensaios com os dados indicados na Tabela VI.4.

106

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VI – Ensaios ...

Tabela VI.4. Características dos experimentos para determinação do ponto de fusão do
sebo bovino com banho-maria em calorímetro
Teste

Massa de

Potência

Água

Calorímetro + tubo +
termômetro

sebo
A

16,9 g

2,2 W

137,9 g

119,4 g

B

16,4 g

6,25 W

154,9 g

116,4 g

Conforme se pode ver nas Figura VI.4a e Figura VI.5a, há uma mudança de
inclinação na subida da curva de aquecimento, atribuída ao ponto de fusão do sebo. Esta
mudança foi ampliada nas Figura VI.4b e Figura VI.5b para avaliação do fenômeno.

Figura VI.4. Teste A: a) Curva tempo versus temperatura do sebo; b) Ampliação da
faixa entre 8000 e 11200 s.

Figura VI.5. Teste B: a) Curva tempo versus temperatura do sebo; b) Ampliação da
faixa entre 3400 e 5200 s.
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Foi feita uma análise do comportamento do calor específico do sebo (Figura
VI.6 a e b) buscando obter algum conhecimento a partir desta variável, mesmo sabendo
que este valor não tem como representar o sistema, já que, em verdade, se está
aquecendo o sebo, a água, o calorímetro, o tubo de ensaio e o termômetro. O calor
específico sob pressão constante, cp, foi calculado pela expressão:

cp =

∆Q
, em J/g·°C
m ⋅ ∆T

(VI.3)

O valor da energia aplicada ao sistema ∆Q (J) foi obtido considerando a potência
elétrica aplicada P (W) multiplicada pelo intervalo de tempo ∆t (s): ∆Q = P·∆t.

(a)

(b)

Figura VI.6. Curvas de calor específico em J/g·°C usando a média entre três pontos: a)
Teste A; b) Teste B.

Buscou-se avaliar o comportamento da curva de aquecimento usando sua
diferencial aproximada, ∆T/∆t. Assim, a temperatura e sua diferencial foram dispostas
juntas, como mostra a Figura VI.7a e b. Para que figurassem na mesma escala, a
derivada foi multiplicada por um fator constante (10.000).
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(b)

Figura VI.7. Curvas de temperatura versus tempo e a diferencial ∆T/∆t·10000 (média de
três pontos): a) Teste A; b) Teste B.

VI.3.1.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No teste A, foi verificada uma diminuição da inclinação da curva de
aquecimento em torno de 38 °C e um retorno à tendência inicial a partir de 54 °C
(Figura VI.4 a e b). Foi admitido que esta variação está relacionada com o ponto de
fusão do sebo. No teste B, esta faixa se encontra entre 42 °C e 48 °C (Figura VI.5a e b).
No artigo 271, parágrafo 1 do RIISPOA (MAPA, 1952) a gordura bovina comestível
deve ter o ponto de fusão compreendido entre 49 °C e 51 °C.
O comportamento do calor específico a pressão constante [Equação (VI.3)]
encontrado na Figura VI.6a e b apresenta variações significantes que apontam para certa
instabilidade do método usado. No entanto, pode-se ver também, pelo menos na fase
inicial, uma variação em torno de 4 J/g·°C, que pressupõe a forte influência do
comportamento da água no experimento, cujo calor específico é 4,19 J/g·°C (Incropera
et al., 2008). Isto era de se esperar, visto que havia 8,2 vezes mais água do que sebo no
teste A e 9,4 vezes mais no teste B. É notável a repetição do comportamento das curvas
logo após os 25 °C. Também na faixa próxima a 50 °C ambas as curvas mostram
valores mínimos relativos de calor específico.
As diferenciais ∆T/∆t mostradas na Figura VI.7a e b apresentam variações
acentuadas, mesmo após se efetuar a média entre três pontos vizinhos. É visível que a
partir de aproximadamente 1000 segundos os valores das diferenciais se mostram
decrescente nos dois testes.
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Com o pequeno fluxo de calor, esperava-se ver a temperatura manter-se
constante por algum tempo no ponto de fusão, mas o fenômeno não foi observado
satisfatoriamente, embora tenha ocorrido uma ondulação em torno de duas faixas: no
teste A, 38 °C ≤ PF ≤ 54 °C e no teste B, 42 °C ≤ PF ≤ 48 °C. Isto pode parecer menos
impreciso se forem considerados os valores centrais destas faixas, que são bem
próximos: 46 °C e 45 °C, respectivamente. É preciso lembrar que o sebo não é aquecido
igualmente, embora esteja em banho-maria. Primeiro aquece a área em contato com o
tubo de ensaio e, por último, a parte central onde está o termômetro. A condução de
calor se dá com uma certa velocidade de propagação. Isto justifica o fato de que,
enquanto uma parte do sebo está fundindo, outra parte ainda não atingiu a temperatura
de fusão. Desta forma, o teste A, que tinha uma potência de 2,2 W teve uma largura de
faixa de fusão de 16 °C, enquanto o teste B que tinha 6,25 W, teve a largura de faixa de
fusão de apenas 6 °C. A maior potência empregada causou maior diferença de
temperatura entre áreas vizinhas, aumentando a velocidade de transferência de calor.
Então, provavelmente, se o teste for repetido com uma potência menor, a faixa
correspondente à fusão do sebo será maior e mais fácil de visualizar. Esta afirmação é
baseada no fato da curva de aquecimento do teste A (Figura VI.4a) exibir maior
alteração na monotonicidade do que a curva do teste B (Figura VI.5a). Outro ponto a
observar é que estas curvas sugerem substâncias absorvendo calor latente em pontos
diferentes, o que é coerente, lembrando que o sebo é uma substância composta de várias
substâncias simples, como pode ser visto nas Tabela VI.5 e Tabela VI.6.
Definitivamente o calor específico do sebo não convém ser avaliado por este
experimento. Os valores das diferenciais no teste B (Figura VI.7b) são maiores, o que é
lógico, já que a potência aplicada foi maior. Com a menor taxa de aquecimento, o sebo
permaneceu mais tempo com a temperatura baixa no ponto de fusão, mas depois de
completar a fusão aqueceu mais rápido. Seguindo também esta análise, é de se supor
que a diminuição da potência melhore a visualização do fenômeno pela análise da
diferencial da curva de aquecimento.
Este método permite apenas visualizar a faixa onde ocorre o ponto de fusão, no
caso, em torno de 45 °C. Esta determinação de uma faixa, ao invés de um ponto, é
frequente na literatura: na Tabela VI.7 os autores indicam entre 45 °C e 48 °C. Na
Tabela VI.6 o ponto de fusão do sebo está entre 90 °F e 105 °F, que equivale a 32,2 °C
e 40,6 °C. Convém observar que as faixas indicadas apresentam alguma divergência.
Esta falta de exatidão não precisa ser eliminada, visto que o sebo é uma substância
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composta de várias outras substâncias (Tabela VI.5 e Tabela VI.6) com pontos de fusão
próprios, em proporções que variam segundo a parte do corpo de onde foi extraída, a
raça do animal, a alimentação, entre outros fatores.
Este experimento não contribui para a determinação do calor específico nem do
calor latente, no entanto foi útil para determinar o ponto de fusão, já que é de muito
simples execução e alguns cuidados simples podem torná-lo mais eficaz:

1. Diminuir ou excluir a água para que o calor latente do sebo seja mais
observável;
2. Diminuir a potência do aquecimento para que a baixa velocidade das trocas
térmicas facilite a visualização;
3. Usar um calorímetro de boa qualidade para que as perdas não consumam a
energia aplicada e a reduzida fonte de calor consiga aquecer a amostra.

Tabela VI.5. Valores de referência da composição de ácidos graxos do sebo segundo a
AOCS (AOCS, 2006)
ÁCIDOS GRAXOS
Ácido Mirístico
Ácido Palmítico
Ácido Palmitoleico
Ácido Margárico
Ácido Esteárico
Ácido Oleico (Ômega 9)
Ácido Linoleico (Ômega 6)

ESTRUTURA
C14:0
C16:0
C16:1
C17:0
C18:0
C18:1
C18:2

VALORES DE REFERÊNCIA (%)
1,0 - 6,0
20,0 - 37,0
1,0 - 9,0
1,0 - 3,0
25,0 - 40,0
31,0 - 50,0
1,0 - 5,0
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Tabela VI.6. Composição do sebo e outros lipídios [adaptada de Rouse (2003)]
Análises típicas - Gorduras líquidas (%)
Revisado em 2003
Composição de ácidos graxos
Sebo
Banha
Mirístico
3,0
1,5
Palmístico
25,0
27,0
Palmitoleico
2,5
3
Margárico
1,5
0,5
Esteárico
21,5
13,5
Oleico
42
43,4
Linoleico
3
10,5
Linolênico
0,5
32-41

Ponto de fusão (°C)

24-32

Aves
1,5
21,0
6,5
8
43,0
19,0
1,5
18-27

Tabela VI.7. Características físico-químicas do sebo bovino segundo a Physical and
Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS (AOCS, 2006)
ÍNDICES

UNIDADES

VALORES DE REFERÊNCIA

Peso Específico (25 ºC)
Índice de Refração (40 ºC)
Índice de Iodo
Índice de Saponificação
Matéria Insaponificável
Ponto de Fusão

g/cm³
g I2/100 g
mg KOH/g
%
ºC

0,903 - 0,907
1,450 - 1,458
33 - 47
190 - 200
< 0,5%
45 - 48

VI.3.2. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE TÉRMICA DOS RECIPIENTES
Para as análises dos próximos experimentos foi necessário determinar a
capacidade térmica dos recipientes usados. Assim, o objetivo desta seção é calcular a
capacidade térmica da garrafa térmica, do calorímetro de isopor e do copo de alumínio
usados.

VI.3.2.1. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram usados os seguintes materiais e equipamentos:
•

Água quente e natural;

•

Garrafa térmica marca Aladdim de 500 ml (Figura VI.18b);

•

Calorímetro de isopor (Figura VI.8);

•

Copo de alumínio (Figura VI.14a e b);
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Multímetro com termômetro digital Minipa ET 2082B.

Foram pesadas duas porções de água natural: uma foi colocada no recipiente a
determinar o calor específico enquanto a outra no copo de vidro que foi levado ao forno
micro-ondas. Ao retirar a água do forno, ela foi agitada para homogeneizar, a
temperatura foi medida com o termopar do multímetro e imediatamente colocada no
recipiente frio. O termopar foi então posto no recipiente para tomar a medida da
temperatura após a agitação necessária para a homogeneização. Fazendo o balanço de
energia, o calor cedido é igual ao calor recebido pelos corpos, segundo a Equação
(VI.4), de forma que a soma deles resulta em zero.

Qaq + Qaf + Qr = 0
maq ⋅ ca ⋅ (Te − Tiq ) + maf ⋅ ca ⋅ (Te − Ta ) + Cr ⋅ (Te − Ta ) = 0

Cr =

maq ⋅ ca ⋅ (Tiq − Te ) − maf ⋅ ca ⋅ (Te − Ta )

(VI.4)

(Te − Ta )

onde:

maq e maf são as massas de água quente e fria, respectivamente;
ca é o calor específico da água, considerado 1 J/g·°C;
Ta é a temperatura ambiente;
Te é a temperatura de equilíbrio;
Tiq é a temperatura inicial quente, da água aquecida;
Cr = cr·m é a capacidade térmica do recipiente; e
cr o seu calor específico em J/°C.

VI.3.2.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela VI.8 apresenta os resultados onde as massas m estão em gramas, as
temperaturas T em °C, as capacidades térmicas dos recipientes Cr em J/°C e os calores
específicos, cr, em J/g·°C.
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Tabela VI.8. Resultados das medidas da capacidade térmica
Cr

Teste

Recipiente

maq

maf

Ta

Tiq

Te

Cr

1

Copo de alumínio

100

100

23

66

43

15,00

2

Copo de alumínio

100

100

22

70

44

18,18

3

Copo de alumínio

100

100

22

74

46

16,67

0,463

1

Garrafa térmica

150

200

22

68

41

13,16

0,040

2

Garrafa térmica

200

200

22

60

40

22,22

3

Garrafa térmica

200

200

22

62

41

21,05

0,064

1

Calorímetro

100

100

22

70

44

18,18

0,357

2

Calorímetro

100

100

22

81

49

18,52

3

Calorímetro

100

100

22

81

48

26,92

médio

mr

cr

cr

médio

0,417
17

19

21

36

0,505

0,46

329 0,068

51

0,057

0,363

0,42

0,528

Observa-se que as capacidades térmicas dos três recipientes não são muito
diferentes. Embora tenham diferentes propagações de calor com o meio ao longo do
tempo, no início da mistura da água quente com a fria, todos consomem algum calor
para atingir o equilíbrio térmico. Observa-se que, se as massas de água fossem bem
maiores do que as dos recipientes, estes interfeririam menos no equilíbrio.
O termômetro com apenas dois algarismos significativos deixa o experimento
menos sensível. Mesmo o pequeno intervalo de tempo para transpor a água quente de
um recipiente ao outro causa uma perda de temperatura e não foi visível com o
termômetro. O método acaba atribuindo ao Cr do recipiente a diferença entre a troca de
calor das massas de água quente e fria e ainda os erros e imprecisões do experimento.

VI.3.3. ANÁLISE DO SEBO OBSERVANDO O AQUECIMENTO E O
RESFRIAMENTO
O estudo do resfriamento do sebo foi acrescentado no decorrer do trabalho,
devido ao comportamento inesperado de elevação da temperatura em torno do ponto de
fusão. Este fenômeno facilitou a determinação do ponto de fusão e possibilitou estimar
o calor de solidificação do sebo. Graças à sua facilidade de realização, e aos resultados
obtidos, este experimento pode ser usado com o objetivo de determinar o ponto de fusão
e o calor latente de solidificação.
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VI.3.3.1. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi usado o mesmo calorímetro de alumínio de revestimento isolante de isopor
com massa de 85 g (Figura VI.8). Foram colocadas 140 g de sebo líquido com
antecedência de 24 h para que o sebo solidificasse e atingisse a temperatura ambiente.
Foram usados os mesmos equipamentos do primeiro experimento, mostrado na seção
VI.3.1, mas diante das dificuldades nele encontradas tentou-se observar a subida e a
descida da temperatura com o calorímetro sem água, o que possibilitou usar maior
quantidade de sebo. Foram anotados manualmente os valores de temperatura, o tempo e
demais eventos ocorridos, como o momento em que o sebo começou e completou a
mudança de fase. Os dados são apresentados na Tabela VI.9.

Figura VI.8. Calorímetro usado com termômetro eletrônico.

Tabela VI.9. Dados do experimento para análise do sebo observando o aquecimento e o
resfriamento
Massa de sebo

Potência

Calorímetro + Termômetro

140 g

6,25 W

85,4 g

VI.3.3.2. TRATAMENTO DOS DADOS
O gráfico foi construído no software Matlab (Figura VI.9) onde observa-se a
mesma dificuldade de determinar o ponto de fusão no aquecimento, como aconteceu no
teste anterior. No entanto, no resfriamento, a curva se assemelha a uma exponencial (até
o momento que recomeça a aumentar), semelhante à descarga de um capacitor sobre um
resistor (Figura VI.10 e Figura VI.11), onde: T’ = diferença de temperatura, em °C, que
está associada à tensão ou ddp V; φ = fluxo de calor, em J/s = W (a mesma unidade de
potência), associado à corrente elétrica I; Rθ = resistência térmica, em °C/W, associada à
resistência elétrica R. Na verdade, esta comparação é frequentemente usada no estudo
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de dissipação de calor em dissipadores metálicos de dispositivos eletrônicos de potência
(Boylestad e Nashelsky, 2008).

Figura VI.9. Curvas no Matlab de T versus t do calorímetro com sebo, sem água, e sua
diferencial ∆T/∆t versus t multiplicada por 1000 para adequar à mesma escala.

Na curva apresentada na Figura VI.9 observa-se mais dificuldade de identificar
alteração na monotonicidade entre 40 °C e 50 °C durante o aquecimento. No entanto, no
resfriamento ficou bem evidente. A diferencial ∆T/∆t (multiplicada por 1000 apenas
para enquadrar na mesma escala) mostra claramente a mudança de comportamento a 44
°C na descida. Curiosamente, aconteceu um aumento de temperatura em torno de 44,0
°C, mesmo com a fonte de energia térmica desligada. O fato foi atribuído à liberação de
calor do sebo ao se solidificar, e ao fato de que tal liberação foi maior do que as perdas
do calorímetro, causando o aumento de temperatura. Nesta região os pontos foram
anotados com maior frequência para verificar com mais atenção o fenômeno.
Este experimento sugere que o ponto de solidificação desta amostra de sebo
bovino se deu em torno de 44,0 °C, o que não destoa da informação fornecida na Tabela
VI.2 pela AOCS (AOCS, 2006), cujo valor relatado compreende-se entre 45 e 48 °C.
Segundo Rouse (2003), o sebo funde entre 40,5 e 42,0 °C. Ainda segundo a National
Renderers Association (NRA), o sebo bovino funde entre 42 e 45 °C (NRA, 2006). Esta
variação entre autores atesta o valor obtido neste experimento e sugere uma variação
nas características do produto de acordo com a região, ou a amostragem, a idade dos
animais, a raça, a alimentação, ou ainda a predominância de partes diferentes. Como o
sebo é uma substância composta de proporções variáveis, é aceitável que o desejado
ponto seja na verdade uma faixa de temperatura.
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(b)

Figura VI.10. a) Circuito térmico equivalente; b) Curva de descarga de um capacitor
sobre um resistor.

Figura VI.11. Gráfico de queda da diferença de temperatura entre o calorímetro e o
meio.

Cabe a observação de que a tensão é uma grandeza relativa, também conhecida
como diferença de potencial ou ddp. Esta é a razão de não ser usada aqui apenas a letra
T para temperatura e sim T’, para significar a diferença de temperatura entre o
calorímetro e o meio. Ou seja: T’ = ∆T = Tdo calorímetro – Tambiente.
A relação entre o calor e a temperatura é observada segundo a Equação (VI.5):
Q = m ⋅ c ⋅ ∆T = C ⋅ ∆T = C ⋅ T '

(VI.5)

onde: Q = quantidade de calor em Joules (J); m = massa do corpo em gramas (g); c =
calor específico do corpo (J/g·°C); ∆T = diferença de temperatura em graus centígrados
(°C), aqui indicada por T’; C = m·c = capacidade térmica (J/°C).
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O fluxo de calor φ, dado pela derivada da quantidade de calor dQ/dt, fica:

ϕ=

dQ
dT
dT
= m⋅c⋅
=C⋅
dt
dt
dt

(VI.6)

A Equação (VI.6) encontra similaridade com a corrente de descarga de um
capacitor, expressa por I = C·dV/dt, onde a capacitância C equivale à capacidade
térmica C = m·c. Se no nó a do circuito da Figura VI.10, a soma dos fluxos (ou
correntes) que entra e sai é zero, por terem sentidos contrários, então:

dT '
dt
dT '
T'
= −C ⋅
⇒
=−
dt
C ⋅ Rθ
T'
Rθ

(VI.7)

que, integrando, resulta em:

−

t
T'
t
+ ln A = ln T ' ⇒ −
= ln
C ⋅ Rθ
A
C ⋅ Rθ

(VI.8)

que pode ser expressa por:

T '= A⋅e

−

t

τ

(VI.9)

onde a constante de tempo τ = C·Rθ, Rθ = 1/h·A, h é uma constante do sistema e A é a
área de contato do sistema com o meio (Silva et al., 2003).
Uma análise pode ser feita também à luz da lei de resfriamento de Newton que
afirma que a taxa de resfriamento de um corpo é proporcional à diferença entre a sua
temperatura e a temperatura ambiente, como expressa na Equação diferencial (VI.10).

dT
= k ⋅ (T − Ta )
dt
dT = k ⋅ (T − Ta ) ⋅ dt ⇒

dT
= k ⋅ dt ⇒ loge T − Ta = k ⋅ t + k '
(T − Ta )

(VI.10)

T − Ta = e( k ⋅t + k ') ⇒ T − Ta = ek ⋅t ⋅ ek ' ⇒ T − Ta = c ⋅ ek ⋅t ⇒ T = Ta + c ⋅ ek ⋅t
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Quando t = 0, tem-se que c = Ti − Ta . Então, reescrevendo a equação anterior
obtém-se:

T = Ta + (Ti − Ta ) ⋅ e k ⋅t

(VI.11)

Atribuindo-se os valores de Ti e Ta, pode-se tomar um ponto que pertença à
curva para usar seu valor de tempo e temperatura, substituir na Equação (VI.11) e
encontrar o valor da constante k. A diferença entre estas curvas é atribuída ao calor
latente liberado pelo sebo. Foi medida uma diferença máxima ∆T = 8,92 °C, que pode
ser observada através da Figura VI.12b.

(a)

(b)

Figura VI.12. a) Variação de temperatura medida no calorímetro em azul escuro e a
exponencial estimada T(t) em vermelho; b) Curvas ampliadas na região associada à
solidificação.

VI.3.3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temperatura inicial Ti foi determinada na Figura VI.12a como sendo igual a
68,6 °C. Fazendo t = 0:

68,6 = Ta + (Ti − Ta ) ⋅ e

−

t

τ

0

= Ta + (Ti − Ta ) ⋅ eτ ⇒ 68,6 = Ti ⋅ e0 ⇒ Ti = 68,6 °C

(VI.12)
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Como Ta = 23 °C, Ti - Ta = 68,6 °C - 23 °C = 45,6 °C, e a Equação (VI.9) pode
ser reescrita na forma da Equação (VI.13):

T = 23 + 45,6 ⋅ e

−

t

τ

(VI.13)

Tomando um ponto que pertence à curva, foi encontrado o valor de k = 1,667·10-4, o que implica em τ = 6000. Para se obter a posição adequada, a curva foi
atrasada em 5150 segundos, como ilustra o gráfico da Figura VI.12a que representa a
Equação (VI.14):

T = 23 + 45,6 ⋅ e

−

( t − 5150 )
6000

(VI.14)

Considerando o sebo e o calorímetro, que se resfriam em conjunto, a capacidade
térmica total será considerada a capacidade térmica do sebo (Cs = ms·cs) e do
calorímetro (Cc = mc·cc). Assim, Ct = Cs + Cc = ms·cs + mc·cc. A quantidade de energia
fornecida pela solidificação será usada para aquecer o sebo e o calorímetro, dada pela
Equação (VI.15):

Qt = Qs + Qc = ms ⋅ cs ⋅ ∆T + mc ⋅ cc ⋅ ∆T = (ms ⋅ cs + Cc ) ⋅ ∆T = Ct ⋅ ∆T

(VI.15)

onde: ms = 140 g, massa do sebo; mc = 85,4 g, massa do calorímetro; cs = 0,55 cal/g·°C
≈ 2,30 J/g·°C, calor específico do sebo (Hui et al., 2006); cc = 0,02 J/g·°C, calor
específico do calorímetro, determinado experimentalmente. Assim, obtém-se Ct = ms·cs
+ mc·cc = (140·2,3+21) = 343,0 J/°C. Como ∆T = 8,92 °C, o calor latente total presente
no sebo é QLt = QL·ms = Ct·∆T = 343,0·8,92= 3059,6 J. Assim, QL = QLt/ms = 3059,6/140
= 21,85 J/g. Comparando este resultado com o valor de 26,02 J/g obtido pela DSC
(Differential Scanning Calorimetry, calorimetria exploratória diferencial) e apresentado
na Figura VI.26, observa-se um desvio de +16,0%. Este desvio é aceitável e
compreensível, visto que foram usados métodos distintos e se admitem diferentes partes
do corpo do animal como amostra, além de raça e alimentação, entre outros fatores.
Foi observado um método de determinação do calor específico parecido em
Matos e Gaspar (2003).
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VI.3.4. RESFRIAMENTO DO SEBO EM SITUAÇÕES DIFERENTES
O objetivo destes experimentos é determinar o calor latente de solidificação do
sebo bovino industrializado, puro. São repetições do experimento anterior, buscando
verificar a confiabilidade do método.

VI.3.4.1. RESFRIAMENTO DE SEBO NA GARRAFA TÉRMICA
VI.3.4.1.1. Materiais e Métodos
Foram usados os seguintes materiais e equipamentos:
•

150 g de sebo;

•

Ebulidor de 500 Watts, 220 V, 94,4 Ω (resistor doméstico para aquecer
água);

•

Garrafa térmica marca Aladdim de 500 ml (Figura VI.18b);

•

Dois sensores PT100. Um numa ponte de Wheatstone e outro na malha
de Anderson;

•

Interface NI USB-6008;

•

Multímetro com termômetro digital Minipa ET 2082B.

O sebo foi aquecido com o ebulidor a 145 °C, dentro da garrafa, e ligado em 120
V, por alguns minutos. Depois foram colocados os dois sensores e ligado o sistema de
aquisição de dados.
A Equação (VI.16) representa o equilíbrio térmico. O calor fornecido pela
solidificação é responsável pela mudança de trajetória do resfriamento. Esta mudança
(Δܶ) pode ser medida comparando a nova trajetória com a curva que o sistema vinha
traçando, antes da solidificação, seguindo a lei de resfriamento de Newton.
∆ Q = ms ⋅ cs ⋅ ∆ T + C g ⋅ ∆ T = ( ms ⋅ cs ⋅ ∆ T + C g ) ⋅ ∆ T

(VI.16)

VI.3.4.1.2. Resultados e Discussão
Durante o aquecimento até 145 °C o sebo entrou em ebulição, evidenciando a
presença de água. Neste momento foi percebido um odor ácido que pode ter sido
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causado pela rancificação da gordura. O processo natural de rancificação deve ter sido
acelerado pela presença da água armazenada no fundo do recipiente, abaixo do sebo, no
momento em que foi coletado, alguns dias antes.
A Figura VI.13a apresenta a curva de resfriamento, sua aproximação pela lei de
Newton e a aproximação da nova trajetória seguida pelo resfriamento. As equações de
aproximação foram a Equação (VI.17), de aproximação da curva, e a Equação (VI.18)
da nova trajetória:

T (t ) = 29,78 + (146,29 − 29,78) ⋅ e

Tn (t ) = 29 + (146,29 − 29) ⋅ e

−

−

( t −10 )
15677

(VI.17)

( t − 2000 )
21044

(VI.18)

A diferença máxima entre a curva inicial de resfriamento e sua nova curva de
Newton, após a solidificação foi de 5,97 °C. Isto ocorreu no instante 5,0.104 s.

(a)

(b)

Figura VI.13. a) Curva de resfriamento com sua curva aproximada e a aproximação de
sua nova trajetória; b) Painel frontal do sistema de aquisição de dados mostrando o
aumento de temperatura em dois sinais.

Considerando a massa de 150 g de sebo, e substituindo os valores da Equação
(VI.16) através da Equação (VI.19), então o calor latente Ql =

∆Q 2173
=
= 14,5 J/g .
150
ms

Os valores serão comparados e comentados no fim dos experimentos de resfriamento.
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∆Q = ms ⋅ cs ⋅ ∆T + C g ⋅ ∆T = (150 ⋅ 2,3 + 19 ) J/ °C ⋅ 5,97 °C = 2173 J

(VI.19)

VI.3.4.2. RESFRIAMENTO DE SEBO NO COPO DE ALUMÍNIO E CALORÍMETRO
DE ISOPOR
VI.3.4.2.1. Materiais e Métodos
Foram usados os seguintes materiais e equipamentos:
•

79 g de sebo bovino no copo de alumínio 1 de massa 36 g;

•

69 g de sebo bovino no calorímetro de isopor;

•

Ebulidor de 500 Watts 220 V (resistor doméstico para aquecer água);

•

Dois sensores PT100. Um numa ponte de Wheatstone, no copo de
alumínio e outro com a malha de Anderson, no calorímetro;

•

Interface NI USB-6008.

O sebo contido nos dois copos de alumínio foi aquecido em banho-maria a 87
°C. Então, o conteúdo do copo 2 foi posto no calorímetro. Em seguida foram colocados
os sensores e ligado o sistema de aquisição de dados. A Figura VI.14a mostra o sebo
ainda na fase líquida, enquanto na Figura VI.14b ele já se apresenta solidificado.
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(b)

Figura VI.14. Resfriamento em copo de alumínio e calorímetro: a) Sebo líquido; b)
Sebo sólido.

VI.3.4.2.2. Resultados e Discussão
A Figura VI.15a apresenta as curvas características do resfriamento do copo de
alumínio e do calorímetro, com suas aproximações usando a lei de resfriamento de
Newton e mais uma aproximação para a nova posição da refrigeração do calorímetro. A
Figura VI.15b mostra o momento em que o auto-aquecimento do sebo ocorreu no copo
de alumínio. Só em um momento subsequente o auto-aquecimento ocorreu no
calorímetro.
Os dados da Figura VI.15a foram utilizados para medir as diferenças entre as
curvas de resfriamento inicial e final de ∆T = 4,575 °C para o copo de alumínio e 4,71
°C para o calorímetro.

124

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

(a)

C. VI – Ensaios ...

(b)

Figura VI.15. a) Curvas de resfriamento e suas aproximações; b) Gráfico exibe que o
auto-aquecimento se dá primeiro no copo de alumínio.

O calor latente de solidificação do sebo no copo de alumínio será dado por:

∆Qcl = ms ⋅ cs ⋅ ∆T + Cg ⋅ ∆T = (79 ⋅ 2,3 + 17) J/°C ⋅ 4,575 °C = 909 J ⇒
⇒ Ql =

(VI.20)

909
= 11,5 J/g
79

enquanto usando o calorímetro encontra-se:
∆Qcal = ms ⋅ cs ⋅ ∆T + C g ⋅ ∆T = (69 ⋅ 2,3 + 21) J/ °C ⋅ 4,71 °C = 846 ,4 J

Ql =

846,4
= 12,27 J/g
69

(VI.21)

Assim, as seguintes considerações podem ser tecidas:
•

Como era de se esperar, o copo de alumínio esfriou mais rápido do que o
calorímetro. Chegou a 30 °C em 1754 segundos, enquanto o calorímetro
só atingiu os 30 °C em 6350 segundos, 3,6 vezes mais lento;

•

O copo começou a aumentar a temperatura a partir de 25,5 °C, enquanto
o calorímetro começou a aumentar a temperatura a partir de
aproximadamente 29,5 °C. Isto indica uma relação entre o ponto de
solidificação do sebo observado e a velocidade de resfriamento,
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lembrando que os dois recipientes continham o mesmo tipo de sebo
produzido na mesma batelada, aparentemente com as mesmas
características;
•

Os ruídos apresentados aconteceram no mesmo instante, sobre as duas
curvas (Figura VI.15a), sugerindo uma instabilidade na fonte de
alimentação, comum aos dois sensores;

•

As equações de aproximação do resfriamento do calorímetro foram as
Equações (VI.22) e (VI.23), do calorímetro e da nova trajetória,
respectivamente:

Tc (t ) = 23,2 + (69,2 − 23,2) ⋅ e
Tc 2 (t ) = 22,7 + (69,2 − 22,7) ⋅ e

−

( t −132 )
3266

(VI.22)

−

( t −1000 )
4550

(VI.23)

• A equação de aproximação do resfriamento do copo de alumínio foi a
Equação (VI.24):
Tal (t ) = 22,1 + (69,11 − 22,1) ⋅ e

−

( t − 202 )
904 , 8

(VI.24)

VI.3.4.3. RESFRIAMENTO DE SEBO EM COPOS DE ALUMÍNIO EM ÁGUA FRIA
VI.3.4.3.1. Materiais e Métodos
Foram usados os seguintes materiais e equipamentos:
•

Copo 1: em alumínio com 36 g contendo 79 g de sebo;

•

Copo 2: em alumínio com 37 g contendo 69 g de sebo;

•

1 litro de água;

•

14 cubos de gelo;

•

Caixa de isopor contendo água a 5 °C;

•

O sistema de aquisição de dados com dois termômetros PT100. O canal 1
com ponte de Wheatstone e o canal 2 com a malha de Anderson.

O sebo usado foi coletado da parte superior do recipiente que armazenou a
produção de sebo num experimento do reator. O fato de estar na parte superior do
recipiente é um detalhe que influencia na proporção dos componentes do sebo, pois é na
parte de cima que ficam as gorduras menos densas, de ponto de fusão mais baixo.
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Foram aquecidos a 83 °C, em banho-maria, dois copos de alumínio contendo sebo.
Foram então colocados numa caixa de isopor contendo 1 litro de água e 12 pedras de
gelo (Figura VI.16a). A partir deste instante foi feita a curva de decaimento da
temperatura apresentada na Figura VI.16b.

(a)

(b)

Figura VI.16. a) Disposição dos copos com sebo na caixa de isopor com água e gelo; b)
Curvas de resfriamento e suas aproximações pela lei de resfriamento de Newton.

VI.3.4.3.2. Resultados e Discussão
As curvas apresentadas na Figura VI.16b não apresentam falta de
monotonicidade. Ou seja, a temperatura não aumentou devido à liberação do calor
latente de fusão. Isto ocorreu provavelmente porque o resfriamento foi muito rápido.
A curva do copo 2 é um pouco atrasada porque o PT100 tinha o bulbo de maior
inércia térmica. Este esfriou mais, talvez por falta de uniformidade na proximidade aos
cubos de gelo. Foi observado que a queda muito rápida da temperatura não deixou
perceber a liberação do calor de solidificação. No entanto, ao sobrepor uma
aproximação pela lei de resfriamento de Newton, observa-se uma área correspondente a
uma possível energia fornecida pela solidificação do sebo.
Para a solidificação do sebo no copo 1, em vermelho, onde se usou a malha de
Anderson com o PT100 de maior inércia térmica, nota-se um atraso na diminuição da
temperatura, o que não tem relação com o fato da temperatura final ser mais baixa
(Figura VI.16b). Uma diferença entre os termômetros é possível, mas é pouco provável,
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porque eles foram calibrados após o experimento anterior. É mais provável que
houvesse maior aproximação de cubos de gelo dispersos aleatoriamente sobre a água
(Figura VI.16a). Na mesma imagem pode-se ver a solidificação com mudança de
transparência e de cor das bordas para o centro.
A equação da aproximação da curva 1, em vermelho tracejado, é dada pela
Equação (VI.25):

Tc (t ) = 8,3 + ( 48 − 8,3) ⋅ e

−

( t − 80 )
450 , 6

(VI.25)

Foi feita uma segunda aproximação da curva 1, considerando a parte final da
curva, em azul na Figura VI.16b. Para esta alteração foi alterada apenas a constante de
tempo τ e o tempo inicial t0. A ideia é que, no resfriamento, houve um acréscimo de
energia proveniente da mudança de fase, que levou o sistema a oura curva de
resfriamento. Esta curva sugere onde a curva poderia ter iniciado para obter a parte final
da trajetória.

Tc (t ) = 8,3 + (48 − 8,3) ⋅ e

−

( t − 400 )
700

(VI.26)

A equação da aproximação da curva 2 é dada pela Equação (VI.27):

Tc (t ) = 10,9 + (54,6 − 10,9) ⋅ e

−

(t − 2)
166

(VI.27)

Ao determinar a equação, além dos pontos indispensáveis como a temperatura
ambiente, a temperatura inicial e o tempo inicial, é necessário atribuir um valor à
constante de tempo τ, de forma que a curva ajustada represente adequadamente a curva
experimental. Desta forma, muitas outras curvas aproximadas poderiam ser feitas,
inclusive passando pela parte onde a curva muda a trajetória normal, mas foi escolhido
o ponto cuja ordenada é 30 °C. A variação de temperatura entre a trajetória inicial e
final foi 5,13 °C e 7,25 °C nos copos 1 e 2, respectivamente, o que permite calcular o
calor latente como:
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∆Qcal = ( ms ⋅ cs + C g ) ⋅ ∆T = (79 ⋅ 2,3 + 17 ) J/ °C ⋅ 5,13 °C = 1019 ,3 J

Ql =

1019,3 J
= 12,9 J/g
79 g

(VI.28)

∆Qcal = ( ms ⋅ cs + C g ) ⋅ ∆T = (69 ⋅ 2,3 + 17 ) J/ °C ⋅ 7,25 °C = 1273,8 J

Ql =

1273,8 J
= 18,46 J/g
69 g

A Tabela VI.10 resume os resultados encontrados nos três últimos experimentos
para determinar o calor latente de solidificação do sebo.

Tabela VI.10. Resumo dos resultados do calor latente de solidificação do sebo bovino
Massa

Ct

dT

Ql

Desvio

Experimento

Recipiente

sebo (g)

(J/°C)

(°C)

(J/g)

(%)

VI.3.3

Calorímetro aquece e resfria

140

343

8,92

21,9

43%

VI.3.4.1

Garrafa térmica

150

364

5,97

14,5

-5,0%

VI.3.4.2

Copo de alumínio

79

198,7

4,58

11,5

-25%

Calorímetro de isopor

69

179,7

4,71

12,3

-20%

VI.3.4.3

Copo 1 de alumínio

79

198,7

5,13

12,9

-15%

Idem

Copo 2 de alumínio

69

175,7

7,25

18,5

21%

6,09

15,2

Idem

Médias

Observa-se na Tabela VI.10 um desvio relativamente grande em relação ao valor
médio, representando uma imprecisão no método utilizado. Os dois valores encontrados
na bibliografia são 114,1 J/g (Hui et al., 2006) e 209,3 J/g (RAMA, 2013). Além de
grande diferença em relação aos valores encontrados, eles diferem entre si de forma
acentuada, carecendo esclarecimentos sobre as condições consideradas para a obtenção
destes números. Outro fator que pode causar discrepância está associado às
características das amostras usadas.
Uma análise a ser feita é quanto ao grau de cristalinidade da amostra, visto que o
sebo é uma substância composta e amorfa, cuja organização das moléculas na fase
sólida pode variar, armazenando quantidade de energia também variável. A Figura
VI.15a, por exemplo, mostra a variação de temperatura na curva de resfriamento
causada pela mudança no tempo de resfriamento. Isto explicaria a diferença de calor

129

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VI – Ensaios ...

latente no aquecimento e no resfriamento, se rápido ou lento, e ainda entre o sebo cru e
o industrializado.

VI.3.5. AQUECIMENTO DO SEBO NA GARRAFA TÉRMICA
São duas repetições do primeiro experimento de aquecimento (VI.3.1), fazendo
as correções necessárias: usar sebo puro sem água, fazer o aquecimento mais lento
usando potência menor e diminuir as perdas de calor para o meio a fim de verificar se,
desta forma, o ponto de fusão e o calor específico poderiam ser mais facilmente
determinados.

VI.3.5.1. AQUECIMENTO DA GARRAFA TÉRMICA 1
Neste primeiro experimento foram usados os seguintes materiais e
equipamentos:
•

298 g de sebo;

•

Ebulidor de 500 Watts, 220 V (resistor doméstico para aquecer água);

•

Garrafa térmica marca Aladdim de 500 ml;

•

Dois sensores PT100. Um numa ponte de Wheatstone e outro na malha
de Anderson;

•

Interface NI USB-6008;

•

Multímetro com termômetro digital Minipa ET 2082B.

O ebulidor foi colocado dentro da garrafa térmica com 298 g de sebo. Os
sensores PT 100 foram introduzidos no sebo sólido na temperatura ambiente de 21 °C,
segundo o multímetro. O ebulidor foi energizado com 13,33 volts e foi percorrido por
uma corrente contínua constante de 141 mA até o fim do experimento. Considerando a
tensão e a corrente no ebulidor, foi calculada a potência fornecida P = V·I =
13,33·0,14·1 = 1,88 Watts.
Sabendo da relação entre o calor e a temperatura do corpo dada pela Equação
(VI.29):
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∆Q
∆T
= (ms ⋅ cs + Cg ) ⋅
⇒ P = (ms ⋅ cs + Cg ) ⋅ a
∆t
∆t

(VI.29)

onde ∆T/∆t é o coeficiente angular (ou constante de inclinação) da reta de aproximação
das curvas apresentadas na Figura VI.17, representada pela letra a, ms (g) é a massa do
sebo e Cg é a capacidade térmica da garrafa (J/°C). Desta forma, o calor específico do
sebo a pressão constante cs será calculado pela Equação (VI.30):

P
 1
cs =  − Cg  ⋅
a
 ms

(VI.30)

Fazendo o aquecimento do sebo obtém-se a curva de temperatura em função do
tempo, cuja inclinação a é determinada usando pontos do gráfico e a Equação (VI.31):

a=

∆y y f − y i
=
∆x x f − xi

(VI.31)

onde yf é o segundo valor da ordenada, xf é o segundo valor da abscissa, yi é o primeiro
valor da ordenada, e xi é primeiro valor da abscissa.
Então, determinando experimentalmente a inclinação a da reta aproximada e
substituindo na Equação (VI.30), obtém-se o calor específico desejado. Trata-se de um
valor médio, uma vez que a inclinação da curva muda ao longo do tempo.
Foram obtidas a curvas dos dois sensores PT100, tendo como condicionador de
sinal a ponte de Wheatstone e a malha de Anderson, com suas respectivas retas de
inclinação apresentadas na Figura VI.17a. Observou-se um desvio constante entre as
duas medidas. O ruído nas duas curvas prejudicou gravemente a visualização real do
fenômeno. Mas, ainda assim, o experimento pôde ser validado, uma vez que permitiu
avaliar a inclinação da reta, como desejado. Na Figura VI.17b foi acrescentada a medida
realizada com o multímetro para comparação, mas feita manualmente pois o multímetro
não tem saída digital.
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(a)

(b)

Figura VI.17. Curvas de aquecimento do sebo na garrafa térmica: a) Aquisição
automática; b) Aquisição de dados feita manualmente.

Seguindo os dados das curvas apresentadas na Figura VI.17, foram encontradas
os valores de inclinação calculados pela Equação (VI.31):
•

Malha de Anderson

a1 = 0,0020 °C/s;

•

Ponte de Wheatstone

a2 = 0,0021 °C/s;

•

Multímetro

a3 = 0,0020 °C/s.

Com os dados da inclinação, aplicando a Equação (VI.30), foi calculado o calor
específico do sebo:

c1 = (P/a1-Cg)·1/ms = (1,88 J/s /0,0020 °C/s – 20,13 J/°C)·1/298 g = 3,09 J/g·°C;
c2 = (P/a2-Cg)·1/ms = (1,88 J/s /0,0021 °C/s – 20,13 J/°C)·1/298 g = 2,94 J/g·°C.
O valor apresentado por Hui et al. (2006) é 2,299 J/g·°C, o que implica em um
desvio de 34% e 28% nos valores encontrados. Para melhorar a confiabilidade do
experimento, deve-se repeti-lo corrigindo o ruído.

VI.3.5.2. AQUECIMENTO DA GARRAFA TÉRMICA 2
Neste

segundo

experimento

foram

usados

os

seguintes

materiais

e

equipamentos:
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•

150 g de sebo;

•

Ebulidor de 500 Watts 220 V (resistor doméstico para aquecer água);

•

Garrafa térmica marca Aladdim de 500 ml (Figura VI.18b);

•

Dois sensores PT100. Um numa ponte de Wheatstone e outro na malha
de Anderson;

•

Interface NI USB-6008;

•

Multímetro com termômetro digital Minipa ET 2082B.

Foi repetido o procedimento do experimento anterior e foram obtidas as curvas
dos dois sensores PT100 na Figura VI.18a. O PT100 1 teve como condicionador de
sinal a ponte de Wheatstone, enquanto o PT100 2 a malha de Anderson. Observou-se
um desvio constante entre as duas curvas causado pelo posicionamento diferente dos
dois sensores para a fonte de calor e pela diferença construtiva deles. O PT100 2 tem
um bulbo de inox de proteção, com maior massa, que demora mais em propagar o calor
ao sensor. O ruído presente no experimento anterior foi reduzido ao excluir o ventilador
da fonte de alimentação dos circuitos dos sensores.

(a)

(b)

Figura VI.18. a) Curvas de aquecimento do sebo na garrafa térmica; b) Garrafa térmica
com ebulidor e dois sensores.

Seguindo os dados das curvas apresentadas na Figura VI.18a, foram encontradas
os valores de inclinação calculados pela Equação (VI.31). A inclinação calculada de
cada reta acima dos 55 °C foi:
133

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

•

Malha de Anderson: a1 =

•

Ponte de Wheatstone: a2 =

C. VI – Ensaios ...

y f − yi
x f − xi
y f − yi
x f − xi

=

(78,02 − 54,95) °C = 0,00288 °C/s ;
(17604 − 9600 ) s

=

(76,04 − 57,36) °C = 0,00272 °C/s .
(17655 − 10796 ) s

Com os dados da inclinação, aplicando a Equação (VI.30), foi calculado o calor
específico médio do sebo:

c1 = P/m·a1 = (1,88 J/s /0,00288 °C/s – 19 J/°C)·1/150 g = 4,23 J/g·°C;
c2 = P/m·a2 = (1,88 J/s /0,00272 °C/s – 19 J/°C)·1/150 g = 4,48 J/g·°C.
O calor específico do sebo entre 30 °C e 38 °C é 0,55 cal/g·°C, segundo Hui et
al. (2006), o que equivale a 2,30 J/g·°C. Isto implica em desvios de 83% e 95%, o que é
muito grande.
Repetindo a análise usada sobre a curva do PT100 1 para a faixa de 35 °C foi
obtido:

a3 = 0,00415 °C/s, que resulta em c3 = 2,89 J/g·°C.
Este resultado difere daquele relatado por Hui et al. (2006) em 26%. A Tabela
VI.11 apresenta o resumo dos experimentos para o cálculo do calor específico.

Tabela VI.11. Resumo dos valores encontrados e o valor médio

Experimento

Recipiente

Massa

a

Ct

sebo (g)

(°C/s)

(J/°C)

cs

Desvio

(J/g·°C) 2,30274

VI.3.5.1

Garrafa térmica

298

0,0020

921,0

3,09

34%

Idem

Garrafa térmica

298

0,0021

876,2

2,94

28%

VI.3.5.2

Garrafa térmica

150 0,00288

633,8

4,23

83%

Idem

Garrafa térmica

150 0,00272

672,2

4,48

95%

Idem

Garrafa térmica

150 0,00415

434,0

2,89

26%

3,53

53%

Média

0,00277
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Foram calculados valores de calor específico que diferem muito do valor
encontrado em Hui et al. (2006). Alguns fatores que tornam falhos os valores podem ser
citados: primeiramente, tomar um valor fixo para um coeficiente que varia por faixa de
temperatura; segundo, a composição química do sebo varia com a parte do animal
tomada como amostra, com a raça, a idade, o sexo e a alimentação do animal; terceiro,
os fatores operacionais. Desta forma, apesar das discrepâncias, o valor do calor
específico serve de base para os cálculos onde se fizer necessário.
Um método mais moderno e mais completo faz a análise do comportamento
térmico do sebo, a técnica DSC, que é apresentada a seguir, juntamente com outros
métodos.

VI.3.6. ANÁLISES TÉRMICAS POR TG, DTA E DSC
As análises térmicas são medidas do comportamento da amostra, feitas em
função da temperatura ou do tempo, enquanto a amostra é submetida a uma mudança
controlada de temperatura (Mothé e Azevedo, 2009). Isto permite, com uma pequena
amostra, a análise física, química e composicional. Este assunto vem evoluindo e hoje
pode ser classificado segundo o fluxograma apresentado na Figura VI.19. Para a
aplicação nos interesses deste trabalho serão usadas apenas TG (Termo Gravimetria),
DTA (Differential Thermal Analysis, análise térmica diferencial) e DSC, que serão
explicadas a seguir.

Figura VI.19. Fluxograma das análises térmicas (Wendhausen, 2010).
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A análise termo gravimétrica, TGA ou TG, mede a massa enquanto a
temperatura é aumentada seguindo uma taxa programada em presença de gás inerte ou
não. A curva obtida da massa em função da temperatura [m = f (T)] permite observar o
processo de degradação térmica do material, o qual depende da sua natureza química. O
gráfico é montado com a temperatura na abscissa e a degradação da massa em
porcentagem, ou em miligrama, na ordenada. A derivada desta curva, DTG, permite
visualizar mais detalhadamente este processo. No caso dos experimentos efetuados,
escolheu-se a atmosfera do gás inerte, nitrogênio, porque o processo proposto será feito
preferencialmente em ambiente fechado com atmosfera de vapor d’água a fim de evitar
oxidação.
A análise térmica diferencial, DTA, dá informação sobre a estrutura e ordenação
da amostra. Consiste em aquecer simultaneamente a amostra e uma substância inerte de
referência. A diferença entre a temperatura adquirida pela amostra e a substância de
referência traça a curva. As mudanças de temperatura entre as amostras estão associadas
a reações entálpicas (endotérmicas e exotérmicas), causadas por mudança de fase,
desidratação, oxidação, inversões da estrutura cristalina entre outras (Mothé e Azevedo,
2009). A Figura VI.20 ilustra a essência construtiva do aparelho. Enquanto na abscissa
está a temperatura medida com termopares, a ordenada é dada em microvolts. É útil
para determinar a temperatura inicial dos processos e caracterizá-los como endotérmicos
ou exotérmicos, se é reversível ou irreversível. Estas informações, junto com a
atmosfera específica, são importantes para determinar o diagrama de fase.

Figura VI.20. DTA: duas amostras são aquecidas no mesmo forno (Wendhausen, 2010).

A calorimetria exploratória diferencial, DSC, consegue avaliar quantitativamente
o fluxo de energia envolvido nas reações. Para isso, aquece a amostra e a substância
inerte de referência em cadinhos diferentes, com resistores diferentes, procurando
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manter a temperatura igual nos dois cadinhos. Quando ocorrer uma reação endotérmica,
por exemplo, o sistema aquecerá mais a amostra até igualar as temperaturas. Esta
energia a mais fornecida será representada na curva característica do material em
mW/mg, levando-se em consideração a massa da amostra. A Figura VI.21 ilustra a
forma construtiva do equipamento.

Figura VI.21. DSC: as amostras são aquecidas separadamente (Wendhausen, 2010).

Seguramente este é o caminho mais moderno para o entendimento dos
fenômenos térmicos das substâncias utilizadas neste trabalho. Isto faz boa parte do
trabalho anterior tornar-se um estudo para familiarização e aprendizado, mas que não
precisa ser repetido para a continuação do trabalho nem para a automação do processo.
Estava previsto fazer o levantamento das características térmicas apenas de sebo
bovino, mas as facilidades oferecidas por estes equipamentos permitiram que se
estendessem as análises para a carne bovina, os ossos bovinos e a gordura suína. Foi
também verificada a diferença entre o sebo bovino cru e o industrializado, onde se
extraiu por aquecimento a água e os tecidos cárneos. Estes equipamentos foram
apresentados e disponibilizados à equipe de pesquisa nos laboratórios do Instituto de
Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde foram iniciados os
ensaios, mas as análises foram repetidas em Salvador, na Escola Politécnica e no
Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA). assim que possível. Os
resultados destas análises estão apresentados a seguir.

VI.3.6.1. TERMOGRAVIMETRIA (TG OU TGA)
As curvas foram normalizadas pela massa da amostra sob atmosfera de N2, com
fluxo de 30 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min. Pode-se ver grande
semelhança entre o comportamento térmico do sebo bovino e suíno observando pela
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termogravimetria, ambos com queda a partir de 200 °C (Figura VI.22a). A Figura
VI.22b não exibe grande diferença entre o sebo industrializado e cru, pois ambos têm
perdas a partir de 200 °C. Entre 200 °C e 300 °C as perdas de massa foram em torno de
5%. Acima dos 300 °C o sebo cru inicia a perda de massa em temperatura um pouco
menor. A partir de 300 oC até 450 oC houve a volatilização de 95,16% da massa da
amostras de sebo. Comparando o osso e sebo bovinos na Figura VI.22c, vê-se a perda
de massa do osso a partir da temperatura ambiente, provavelmente associada à presença
de água na amostra. Um ponto importante é que em 600 °C a massa está em torno de
20%, provavelmente devido aos compostos não voláteis de cálcio, fósforo e potássio. O
equipamento utilizado, o DTG-60H da empresa Shimadzu, é exibido na Figura VI.22d.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura VI.22. Análises termogravimétricas de: a) Comparação de sebo bovino e gordura
suína autoclavada; b) Comparação de sebo industrializado e cru; c) Comparação entre
sebo e ossos bovinos crus; d) Imagem do equipamento que faz a TGA e DTA na UFU,
o DTG-60H do fabricante Shimadzu.

Estas análises contribuíram no interesse do trabalho, considerando que a
temperatura máxima de trabalho seria 150 °C, pois se vê que há estabilidade térmica
destas matérias-primas nesta faixa de temperatura.
Moura (2008) refere-se à perda de 54% de massa (Figura VI.23) devido a ácidos
graxos insaturados em torno de 200 °C (mas a figura a que a autora se refere mostra
mais de 300 °C), outro pico em torno de 370 °C devido aos ácidos graxos saturados e
ainda outra decomposição em torno de 470 °C devido à combustão da goma.
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Figura VI.23. Curvas TG/DTG de sebo bovino com: a) Ar sintético; b) Oxigênio
(Moura, 2008).

A autora exibe na Figura VI.23 as curvas TG e DTG, ilustrando suas afirmações
com picos que não ocorreram nas análises feitas no trabalho (Figura VI.22). Como o seu
estudo dirige-se à produção de biodiesel, que será usado para combustão, ela usou
atmosfera de ar sintético e oxigênio, que reagem com a amostra. Neste trabalho, por
outro lado, as reações de oxidação estão relacionadas com a rancificação dos ácidos
graxos, o que é medido pela acidez da gordura, uma reação que ocorre naturalmente
durante a decomposição da amostra e que deve ser evitada. Portanto, embora seja uma
reação relativamente lenta, convém que a autoclave seja mantida sem oxigênio, o que
pode ser obtido deixando que o ar atmosférico saia da autoclave assim que houver
pressão de vapor de água suficiente para isso.
Foi calculada a diferencial, DTG, da curva termogravimétrica, TG, do sebo cru
apresentada na Figura VI.22b e foi obtida a curva da Figura VI.24. A curva tem o sinal
invertido, como de costume, para se acomodar no mesmo gráfico da TG. Além disto, foi
multiplicada por 50 pela mesma razão.
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Figura VI.24. Curvas TG e DTG do sebo bovino cru.

VI.3.6.2. ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL (DTA)
Para estas análises foi usado o mesmo equipamento da TG. Suas imagens
aparecem nas Figura VI.22d e Figura VI.25d. As análises realizadas aparecem na Figura
VI.25a, b e c, fazendo as mesmas comparações feitas pela TG, onde se vê a reação
endotérmica em torno de 45 °C em todas as amostras, relacionada à fusão dos ácidos
graxos.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura VI.25. a) Comparação de sebo bovino industrializado e gordura suína
autoclavada; b) Comparação de sebo industrializado e cru; c) Comparação entre sebo e
osso bovinos crus; d) Imagem do equipamento DTG-60H da Shimadzu exibindo as duas
hastes onde são colocadas as duas amostras.

Também nestas análises efetuadas pode-se ver certa estabilidade das matériasprimas, abaixo dos 150 °C, faixa de processamento das graxarias.

VI.3.6.3. CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC)
Foi usado para estas análises o equipamento DSC Q20 V24.4 da TA Instruments
na UFU, com fluxo de nitrogênio de 30 ml/min, temperatura variando a 10 °C/min.
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A Figura VI.26 apresenta a DSC do sebo industrializado. Por industrializado
entenda-se que o tecido gorduroso foi fundido, teve evaporada a água e separado dos
tecidos cárneos ou ósseos. Esta análise aponta o pico do ponto de fusão em 47,18 °C,
mas também indica que o pico tem certa largura, estabelecendo uma faixa, dando
margem a certa incerteza, quando se tenta definir um valor único. Além disso, calcula o
calor consumido neste pico endotérmico em 26,02 J/g, valor que contraria os dados de
Hui et al. (2006) de 27,3 cal/g = 114,1 J/g (Hui et al., 2006) e de RAMA (2013) de 90
BTU/lb = 209,3 J/g. Além disso, o calor latente dos ácidos esteárico (202,5 J/g),
palmístico (185,4 J/g) e oleico (240 J/g), que compõem entre 52% e 99% do sebo
(Tabela VI.5), têm o calor latente bem mais alto. Por outro lado, é maior do que o calor
latente de solidificação calculado através dos experimentos de resfriamento realizados
neste trabalho (Tabela VI.10).

Figura VI.26. Calorimetria diferencial de varredura (DSC) do sebo industrializado
realizada com o equipamento DTG-60H na Universidade Federal de Uberlândia.

Convém observar que o sebo industrializado analisado já havia sido desidratado
e as partes sólidas dos tecidos celulares já haviam sido retiradas. O sebo cru absorve
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60,80 J/g no pico endotérmico associado à fusão (41,08 °C), segundo a curva DSC da
Figura VI.27. Também se pode ver uma segunda depressão da curva na região de
ebulição da água (100 °C) que não aparece na DSC do sebo industrializado na Figura
VI.26. No pico relacionado com a evaporação da água o calor absorvido não é os 2457
J/g característicos do calor latente de evaporação da água pura, mas apenas 232,4 J/g.
Isto significa que a água participa da amostra na proporção de 232,4/2457 = 9,46%. Esta
é uma forma para determinar o teor de água na amostra. O baixo teor de água na
amostra pode ter sido causado pela armazenagem no congelador.
Os 26,02 J/g que acontecem na região de fusão estão associados ao grau de
cristalinidade da amostra. Em lugar de se atribuir o calor a uma fração da substância,
como se faz com a água, é atribuído um índice do quanto a amostra está organizada
como um sólido cristalino. Como o sebo cru gastou 60,8 J/g, pode-se dizer que está com
grau de cristalinidade maior e o sebo industrializado está mais amorfo. Isto significa que
para saber o calor necessário para fundir o sebo é preciso saber qual sebo, pois há uma
variação acentuada entre uma amostra e outra, particularmente entre o sebo cru e o
industrializado. Outra observação a ser feita é que o sebo cru está ligado aos tecidos
celulares e para extraí-lo é necessário desestruturar o tecido também com aplicação de
calor.
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Figura VI.27. DSC do sebo bovino cru mostrando o ponto de fusão do sebo e da água:
curva obtida com o equipamento DTG-60H na Universidade Federal de Uberlândia.

VI.3.6.4. REPETIÇÃO DA ANÁLISE DSC DE AMOSTRAS DE SEBO, CARNE E
OSSOS BOVINOS NA UFBA
As curvas calorimétricas a seguir foram obtidas na UFBA no calorímetro
exploratório diferencial modulado, marca Shimadzu, modelo DSC 60A, em atmosfera
de nitrogênio, fluxo de 50 ml/min, com temperatura variando de ambiente (≈ 25 ºC) a
600 ºC, com taxa de aquecimento de 10 ºC/min, em cadinhos de platina.
Foram feitas analises térmicas de partes de carne, sebo e ossos com amostras
bovinas obtidas em supermercado da cidade. Foram realizadas corridas em triplicatas
para observar a homogeneidade das amostras em função do aquecimento (Figura VI.28
a Figura VI.31), além de uma análise comparativa dos valores médios de cada grupo de
amostras em particular (Figura VI.32).
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(a)

(b)

Figura VI.28. a) Curvas DSC normalizados pela massa de sebo sob atmosfera de N2,
com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min; b) Ampliação da Figura
VI.28a exibindo pontos de mínimo associado à fusão.

Com relação à análise térmica do sebo bovino in natura da Figura VI.28,
observou-se nas curvas DSC uma temperatura de pico bastante intensa por volta de 50
°C com um segundo pico por volta de 105 °C, provavelmente associado à evaporação
da água, para apenas duas das cinco amostras analisadas. O pico mais intenso,
acompanhado de alguma ondulação, ocorreu por volta de 400 °C, seguido de um
terceiro e último pico por volta de 540 °C. A partir de 200 oC até ≈ 400 oC considera-se
que há uma volatilização da massa da amostra.
Acima de 300 oC inicia-se um processo de volatilização da massa da amostra,
bem como da decomposição de ácidos graxos saturados (Silva et al., 2003). Este
processo culmina com o pico a 400

o

C, que corresponde à temperatura de

decomposição, referente à carbonização da gordura, de acordo com Moura et al. (2007)
e Moura (2008).
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(b)

Figura VI.29. a) Curvas DSC normalizados pela massa de carne bovina sob atmosfera
de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min; b) Ampliação da
Figura VI.29a exibindo pontos de mínimo influenciados pela fusão do sebo e ebulição
da água.

Convém citar que o equipamento comporta amostras que devem ter em torno de
5 mg. Esta dimenão de amostra pode ser adequada para outras situações, mas para uma
graxaria exige que sejam consideradas algumas amostras para compor uma média de
uma matéria-prima. Em outras palavras, uma pequena autoclave numa pequena graxaria
pode conter uma tonelada de ossos que é formado por tecidos cárneos aderidos, água,
gordura, tecido ósseo esponjoso e tecido ósseo compacto (ver Figura D.2c no Apêndice
D). Nos experimentos com ossos foram considerados separadamente os tecidos ósseos
esponjosos, frágeis e ricos em lipídios e água, e os tecidos ósseos compactos, resistentes
e ricos em cálcio.
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(b)

Figura VI.30. a) Curvas DSC normalizadas pela massa da região interna do osso bovino
sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min; b)
Ampliação da Figura VI.30a exibindo pontos de mínimo.

(a)

(b)

Figura VI.31. a) Curvas DSC normalizadas pela massa da região externa do osso bovino
sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min, e taxa de aquecimento de 10 oC/min; b)
Ampliação da Figura VI.31a para observar o ponto de mínimo.

Nas curvas de DSC das Figura VI.30 e Figura VI.31 foram analisadas duas
partes ósseas distintas: o tecido ósseo esponjoso (onde não foi possível separar a
contribuição de sebo na amostra) e o tecido ósseo compacto. Foram verificadas, ao
menos, duas transições endotérmicas distintas: a primeira acima de ≈ 60 oC no osso
compacto (Figura VI.31b, pico amplo) e duas outras, uma a 45 oC e outra 400 oC, no
osso esponjoso (Figura VI.30a). A transição de 45 °C está relacionada à fusão do sebo.
A transição em torno de 60 °C é causada pelo deslocamento do pico de fusão do sebo,
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em torno de 45 °C, mas em parte foi mascarada pelo pico de fusão da água na faixa de
100 °C. O pico de 400 °C caracteriza a volatilização da amostra, como dito na discussão
da Figura VI.28. O tecido ósseo esponjoso contém sebo, e justamente por isso existe
uma similaridade entre os resultados da Figura VI.30 com os da Figura VI.28 referentes
à mesma região de temperatura.

(a)

(b)

Figura VI.32. Curvas DSC médias normalizadas pela massa de sebo, carne e ossos
(compacto e esponjoso) bovinos sob atmosfera de N2, com fluxo de 50 ml/min e taxa de
aquecimento de 10 oC/min.

É importante ressaltar que ambas as amostras de sebo e de osso esponjoso (que
também continha sebo) apresentaram características térmicas similares por volta de 50
o

C e de 400 oC (Figura VI.32a). Comparando apenas as amostras ósseas, as transições

endotérmicas em baixas temperaturas apresentam picos da mesma ordem de grandeza.
A Figura VI.32b mostra pontos de mínimo com temperaturas diferentes, causados pela
combinação da fusão do sebo e a evaporação da água.
A Figura VI.33 mostra o aspecto das amostras utilizadas neste trabalho, após
descongelamento.
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Carne

Osso esponjoso

Figura VI.33. Amostras utilizadas de: sebo, osso compacto, carne e osso esponjoso.

As seguintes considerações adicionais podem ser tecidas:

1. A observação da diferença do calor latente entre os sebos industrializado
(26,02 J/g) e cru (60,8 J/g) é um dado relevante, embora também mereça
revisão. Isto justifica a realização de um trabalho adicional (2,34 vezes
maior) para também destruir a estrutura das células, que muitas vezes
resistem mesmo após o cozimento a 133 °C por mais de 20 minutos. Esta
informação é mais confiável por ter sido observada entre as curvas usando
o mesmo método e o mesmo equipamento;
2. O uso de nitrogênio na realização das DSC pode parecer inadequado
quando se pensa que o sebo estará sujeito ao ar atmosférico. No entanto,
este trabalho visa o uso de autoclave pressurizado, onde se pode extrair o
ar assim que este aparato ganha suficiente pressão de vapor. Além disso, o
ar dentro da autoclave pode ser reduzido, procurando-se fazer a batelada
com a maior quantidade de matéria-prima possível.

VI.4. CONCLUSÕES
A equação de média ponderada do teor de água fornece a possibilidade de
calcular a água contida em uma batelada com várias matérias-primas, desde que se
conheça as massa de cada matéria-prima. Teoricamente, a mesma equação pode ser
usada para determinar o teor de gordura e tecido cárneo ou ósseo de uma batelada, se
for conhecida a composição de cada matéria-prima componente. Esta avaliação pode ser
muito oportuna na determinação do custo de produção.
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Os experimentos subsequentes apresentaram variações consideráveis nos valores
encontrados. Certamente estas variações se devem à necessidade de aprimoramento dos
métodos, mas, também e em grande parte, à variação das características da matériaprima. Isto não invalida a utilidade dos métodos, que podem medir características
térmicas importantes das amostras.
A Tabela VI.12 faz um resumo geral dos testes discutidos neste capítulo,
apresentando os seus dados mais relevantes. Com ela pode-se acompanhar os resultados
de cada experimento e a função que ele teve no desenvolvimento da pesquisa.
Primeiramente, vê-se os resultados das composições das matérias-primas, depois
a faixa do ponto de fusão do sebo, e o calor específico dos recipientes, que
multiplicados por suas respectivas massas fornece suas capacidades térmicas. Em
seguida, uma série de seis experimentos buscando obter o calor latente de fusão do sebo,
e mais seis experimentos buscando obter o calor específico do sebo líquido.
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Tempo de esterilização (min)

Calor latente (J/g)

Calor específico (J/g·°C)

VI.2

Carne

74

VI.2

Sebo
Frango

29.3

VI.2
VI.2

Peixe

79

VI.2

Osso

19.7

VI.3.1 A

Sebo

38<Tf<54

VI.3.1 B

Sebo

42<Tf<48

VI.3.2

Água

0.46

Copo Alumínio

VI.3.2

Água

0.057

Garrafa Térmica

VI.3.2

Água

0.42

Calorímetro

VI.3.3

Sebo

21.85

VI.3.4.1

Sebo

14.5

VI.3.4.2

Sebo

11.5

Copo

VI.3.4.2

Sebo

12.27

Calorímetro

VI.3.4.3

Sebo

12.9

Copo 1

VI.3.4.3

Sebo

18.46

Copo 2

VI.3.5.1

Sebo

3.09

Sensor 1

VI.3.5.1

Sebo

2.94

Sensor 2

VI.3.5.2

Sebo

4.23

Sensor 1

VI.3.5.2

Sebo

4.48

Sensor 2

VI.3.5.2

Sebo

2.89

Região 2

VI.3.6.3

Sebo

Curva

Fragilidade

Observação

Umidade (%)

Ponto de fusão (°C)

Produto

Extrato etéreo (%)

Experimento

Colágenos secos (%)

Tabela VI.12. Resumo dos ensaios realizados com algumas matérias-primas

74.3

DSC

Os dados obtidos nas análises TG, DTA e DSC não fazem parte da tabela, pois
foram discutidos separadamente e são muito amplos. Os recursos e a clareza destes
métodos tornaram a análise automática e prática, minimizando a necessidade dos
métodos anteriores.
Testes e levantamento de informações específicas devem ser feitos em cada
planta, com cada matéria-prima. Para isto a planta deve ser automatizada e ter seus
parâmetros armazenados em um sistema moderno de aquisição de dados, para serem
avaliados dia após dia, porque, a esta altura do desenvolvimento industrial, não cabe
mais a graxaria ser uma indústria com equipamentos improvisados, com caldeiras,
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autoclaves ou digestores do tempo da revolução industrial e que polua o meio ambiente.
A graxaria pode ser pequena, mas pode ser eficiente e moderna, com sistema de
aquisição de dados e controle automático, sendo possível avaliar o rendimento dos
processos mesmo em face à variação das características das matérias-primas.
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CAPÍTULO VII
Capítulo VII. Testes da Rota Úmida

RESUMO
Este capítulo trata de alguns ensaios que levaram ao processo proposto,
procurando justificar cada opção escolhida. Foram feitos ensaios para obter farinha de
carne usando a rota úmida, o que se constituía na maior desvantagem desta rota. Este
objetivo foi alcançado com êxito e, adicionalmente, foi obtida a cola animal com a
evaporação da água residual após filtragem. Também foi produzida a farinha de ossos.
Ambas as farinhas alcançaram os índices determinados pelo RIISPOA para
comercialização, segundo análises feitas em laboratórios confiáveis.

PALAVRAS-CHAVE
Farinha de carne, farinha de osso, graxaria, sebo, “resíduo” animal.
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VII.1. INTRODUÇÃO
Embora seja possível fazer um estudo sobre a temperatura ótima para o processo
úmido em termos de eficiência energética, foi considerado que deve ser adotada a
temperatura mais baixa possível, pois a digestibilidade da farinha de carne diminui com
o aumento da temperatura a que é submetida a carne (Pardi et al., 1996). Por outro lado,
a temperatura mínima exigida pelo MAPA é 133 °C. Assim, convêm que o cozimento
seja feito a 133 °C, o que requer 3 bar de pressão.
Outra questão relevante é saber se o tempo mínimo exigido para o cozimento, de
20 minutos, é suficiente para obter o resultado desejado. O aquecimento da matériaprima obedece obrigatoriamente a uma curva ascendente, um patamar constante de 133
°C e uma curva descendente de volta à temperatura ambiente (Figura VII.1). Neste
percurso as curvas também influenciam nas características do produto, pois o cozimento
se inicia abaixo de 100 °C. Os tecidos cozinharão por mais tempo se as curvas forem
menos inclinadas. Na Figura VII.1 os tempos são definidos como:
•

t0 = Instante inicial onde começa o aquecimento. A temperatura inicial pode não
ser a ambiente. Dois fatores podem fazer a temperatura inicial não ser a do
ambiente: a matéria-prima iniciar o processo resfriada ou o equipamento já estar
aquecido após uma batelada anterior;

•

t1 = Instante onde a matéria-prima atinge a temperatura regulamentar de 133 °C;

•

t2 = Instante onde são atingidos 20 minutos de permanência nos 133 °C;

•

t3 = Instante em que o sistema atinge 100 °C na trajetória de resfriamento.
Abaixo de 100 °C a autoclave pode ser aberta sem risco;

•

t4 = Instante onde o sistema retorna à temperatura ambiente;

•

t2 – t1 = Tempo de esterilização, normatizado pelo MAPA como não menor do
que 20 minutos;

•

tt = t4 – to = Tempo total, a partir do qual o sistema volta à temperatura ambiente;

•

tp = t3 – t0 = Tempo de processamento, a partir do qual se pode abrir a autoclave.
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Figura VII.1. Curva de aquecimento e resfriamento.

Para o produtor, convém que as curvas ascendente e descendente sejam as mais
verticais possíveis a fim de que o tempo total, tt = t4 – t0, seja mínimo.
Considerando que a temperatura é a variável controlada, o sistema térmico
composto pela autoclave e seu conteúdo pode ser representado adequadamente por um
sistema de primeira ordem, que pode ser associado a um circuito elétrico RC, também
de primeira ordem, como analisado na Figura VI.10 (Capítulo VI). Uma mudança
repentina da temperatura do meio pode ser considerada como uma entrada do tipo
degrau unitário no sistema. A resposta deste tipo de sistema a esta entrada é dada pela
Equação (VII.1) (Ogata, 2003), que tem como resposta a curva apresentada na Figura
VII.2a, para uma constante de tempo τ = 20 minutos. Na ordenada está representado o
degrau de temperatura normalizado. Está também representada a reta c(t) = (1/τ)·t, em
vermelho, correspondente à derivada da curva no ponto t = 0. Note-se que ela corta a
amplitude 1,0 no tempo correspondente à constante de tempo τ = 20 min.
−t

c(t ) = 1 − e τ , para t ≥ 0

(VII.1)
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(b)

Figura VII.2. Resposta de um sistema de 1ª ordem: a) Ao degrau unitário; b) À rampa.

O degrau unitário seria uma mudança brusca na temperatura do sistema, o que
pode ser representado como a ligação de fonte de tensão representada no circuito RC da
Figura VII.3a. Deve ser observado que a fonte de tensão representa a diferença de
temperatura a que o sistema será submetido, e não deve ser confundida com o circuito
de aquecimento do reator apresentado na Figura VII.3b, onde o degrau de tensão vai
produzir uma potência constante no resistor, que será dissipada em forma de calor para
aquecer o sistema.

(a)

(b)

Figura VII.3. a) Exemplo de entrada degrau unitário aplicado a um sistema de 1ª ordem;
b) Sistema de aquecimento usado no experimento.

Ao ser aquecido com uma fonte de calor, o sistema está sendo submetido a uma
potência constante, um fluxo de energia por unidade de tempo, o que é diferente de um
degrau de temperatura. Usando a equação de calor Q = m·c·(Tf - Ti), tem-se uma rampa
de aquecimento dada por Tf = Q/m·c + Ti, ou a Equação (VII.2) considerando que Q =
P·t:
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P
⋅ t + Ti
m⋅c

(VII.2)

Para uma entrada em rampa a equação de saída de um sistema de primeira
ordem tem a forma da Equação (VII.3) (Ogata, 2003), cuja curva está retratada na
Figura VII.2b:
−t

c(t ) = t − τ + τ ⋅ e τ

(VII.3)

O desvio desta resposta em relação ao seu sinal de entrada é dado por e(t) = t c(t). Substituindo a Equação (VII.3) para c(t) nesta definição de desvio, obtém-se a
Equação (VII.4):

t
−

e(t ) = τ ⋅ 1 − e τ







(VII.4)

No sistema em questão, quando o aquecimento é feito a partir de uma fonte de
calor de potência constante, a entrada resultante é uma rampa que deve ser manipulada
para alcançar a temperatura desejada de 133 °C com o mínimo overshoot (sobre-sinal).
O patamar deve ser controlado no valor mínimo de 133 °C por 20 minutos. Para tal
deve-se fornecer ao sistema a energia que é naturalmente perdida para o meio. Isto pode
ser desprezível, caso o isolamento térmico seja de boa qualidade. Já o resfriamento,
deve ser feito com a fonte de calor obviamente desligada, o que vai resultar na lei de
resfriamento de Newton, já apresentada na Equação VI.11 (Capítulo VI).
Nos experimentos, algumas vezes a autoclave foi aberta e descarregada assim
que a temperatura alcançou 100 °C na rampa de resfriamento, implicando num tempo
de processamento, tp = t3 – t0, menor do que o tempo total, tt = t4 - t0.

VII.2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram usados para estes experimentos os seguintes materiais e equipamentos:
•

5 kg de gordura bovina da região peri-renal obtido em matadouro;
159

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VII – Testes da Rota Úmida

•

765 g de ossos cortados congelados obtido em açougue;

•

1 reator, descrito e testado no Apêndice A (Figura VI.6, Capítulo VI);

•

1 moinho de placas paralelas sulcadas (Figura VII.5);

•

1 balança eletrônica Balmak modelo SKS760, capacidade 5 kg, menor divisão 1
g;

•

1 balança eletrônica Marte modelo AS2000C, capacidade 2 kg, menor divisão
0,01 g;

•

1 forno a gás Continental NG;

•

2 recipientes rasos em alumínio;

•

1 balde em alumínio;

•

1 bastão em madeira;

•

2 sacos de tecido sintético PET reciclado com costuras reforçadas (Figura 7 do
Apêndice A);

•

2 sensores PT100: um na ponte de Wheatstone e outro na malha de Anderson;

•

1 sensor de pressão automotivo marca VDO;

•

1 interface NI USB-6008;

•

1 multímetro com termômetro digital Minipa ET 2082B.

VII.3. PROCESSAMENTO DE TECIDOS CÁRNEOS
São os seguintes os objetivos destes experimentos:

1. Verificar a viabilidade de produzir farinha de carne usando a rota úmida, visto
que seria poupada a energia correspondente ao calor latente de evaporação da
água;
2. Analisar as características desta farinha.

VII.3.1. COCÇÃO
Estes experimentos foram repetidos para teste do equipamento e teste do
processo. Como forma de aquecimento rápido, foram ligados todos os resistores na
tensão nominal.
Enquanto convém que os tempos de aquecimento e resfriamento sejam mínimos,
não convém que a temperatura ultrapasse muito os 133 °C regulamentados. Mas estas
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duas condições são antagônicas, pois para um menor tempo de subida ocorrerá maior
overshoot como resposta transitória ao sinal degrau (Ogata, 2003) Em outras palavras,
para obter aquecimento rápido, pode-se ligar a fonte de calor na potência máxima. O
equipamento vai aquecer-se rapidamente, mas é preciso que a fonte de calor seja
desligada antes que a temperatura aumente demasiadamente. Como há um atraso na
transmissão do calor pelo recipiente e na matéria-prima, se a fonte de calor for desligada
quando atingir a temperatura desejada, esta ainda irá aumentar devido ao calor que
ainda está sendo transportado durante este tempo de atraso. Um sistema de controle
pode resolver isso facilmente. É preciso atender às seguintes questões: qualidade do
produto, eficiência e rapidez de processamento. Uma entrada mais suave poderá
diminuir ou evitar um sobre-sinal, porém implicará um tempo de subida maior. Testes
preliminares mostraram que o tempo mínimo de subida, com uma entrada em rampa
com a potência máxima dos resistores, está em torno de 33 minutos. Por outro lado,
como se busca uma solução que tenha mais eficiência energética, independentemente do
método de controle a ser usado, se o sistema partir de uma temperatura inicial mais
elevada alcançará a temperatura desejada mais rapidamente, o que leva a uma economia
de energia, sendo mais uma justificativa para o uso do pré-aquecimento da matériaprima.

VII.3.2. PRENSAGEM
O objetivo da prensagem é extrair o restante de gordura dos tecidos cárneos após
a cocção, para produzir a farinha de carne com baixo teor de gordura. É de
conhecimento que o uso da prensa de parafusos e da centrifuga de sólidos não se mostra
adequado em testes na planta para processar os resíduos da autoclave. Diante disso, foi
testada a prensagem submersa em água quente. Para tal foi usado um tecido sintético de
constituição resistente, costurado em forma de saco. A água residual e os tecidos
provenientes do reator foram colocados no saco, após o cozimento a 133 °C. A água foi
filtrada e os tecidos celulares foram retidos. Então, o saco foi amarrado e prensado
contra o fundo do recipiente com um bastão de madeira, submerso em água quente
(Figura VII.4). Para este processo ser realizado de forma industrial, foi proposto um
equipamento no Capítulo V, apresentado na Figura V.5.
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Figura VII.4. Prensagem de tecido cárneo submerso em água quente.

VII.3.3. SECAGEM
A secagem do produto processado na autoclave foi feita sempre no mesmo forno
a gás. Foram secos os tecidos cárneos e ósseos e foi evaporada a água residual de
cozimento proveniente da cocção da carne (Figura VII.10a) e dos ossos (Figura
VII.10b). Os tecidos cárneos (Figura VII.5a) e os ósseos (Figura VII.5b) foram secos no
forno antes de passar no moinho manual.

(a)

(b)

Figura VII.5. a) Tecido cárneo seco sendo moído; b) Ossos secos sendo moídos.

VII.3.4. MOAGEM
A moagem foi feita usando um moinho de placas paralelas sulcadas devido à
dificuldade em encontrar um moinho de martelos para a pequena quantidade de
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produtos, característica dos testes em laboratório. Isto permitiu o teste sem prejuízo do
processo e ainda possibilitou o teste da moagem de ossos antes da secagem.

VII.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
VII.4.1. COCÇÃO
Foi testado um tempo de cocção maior do que 20 minutos em carnes e ossos.
Também foi obtida, a partir de carnes e vísceras, uma desestruturação dos tecidos tal
que permitiu a prensagem manual desejada. Na Tabela VII.1 encontram-se as
indicações de tempo, pressão e temperatura da matéria-prima dentro do reator nos
experimentos de cozimento de sebo bovino. Este material foi retirado da região cavitária
bovina, mais precisamente da região peri-renal e foi obtido no matadouro Geomar
Frigorífico Ltda., situado em Simões Filho, Bahia. No ambiente profissional, os
comerciantes, açougueiros, e os magarefes classificam esta matéria-prima como sebo de
rim. O material cru foi armazenado congelado em freezer no laboratório.
Os tecidos cárneos e os ossos foram cozidos no reator com um pouco de água
para facilitar a troca térmica e para compensar a dificuldade em injetar vapor
diretamente à matéria-prima no laboratório. Este cuidado favorece o aquecimento,
sobretudo no caso de ossos que têm menor teor de água. Foram feitos repetidos
experimentos para produzir a farinha de carne, resultando inevitavelmente na produção
de sebo e colágeno.
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Tabela VII.1. Dados dos experimentos de cocção de sebo bovino
Experimento 1
te1

Te1

Experimento 2

Pe1

te2

Te2

Experimento 3

Pe2

te3

min

o

C

kg/cm2

min

o

C

kg/cm2

min

0,00

26

0

0,00

25

0

9

26

0

6

25

16

31

0

11

20

37

0

23

44

25

Te3
o

Pe3

C

kg/cm2

0

44

0

0

11

50

0

26

0

16

56

0

15

27

0

23

94

1,1

0,1

21

33

0

27

114

2,8

51

0,6

30

57

1,8

29

133

3,8

27

59

2

38

85

4

32

146

4,4

29

65

2,3

42

119

5

35

154

5

31

73

3,3

45

139

5

37

158

5,1

34

83

4

55

149

5

39

159

5,1

38

107

5

60

149

5

42

159

5,1

42

123

5,2

67

146

5

47

157

5,1

47

141

5,2

71

145,5

5

52

154

5,1

61

150

5,2

76

145

5

57

150

5

64

151

5,2

80

143

5

62

148

4,9

71

149

5,2

87

139

5

67

145

4,8

77

146

5,2

91

136

5

73

141

4,4

84

143

5,1

99

130

4,7

78

138

4,1

89

140

5,1

104

127

4,3

83

135

3,9

93

137

5,1

108

124

4,1

87

132

3,8

100

133

5,06

115

117

3,8

93

129

3,3

106

129

5

126

113

3,6

98

127

3,2

115

123

4,6

129

111

3,1

107

123

2,4

121

120

4,2

153

95

1,2

117

118

2,1

124

4,0

167

89

0,7

129

112

1,2

129

3,9

282

67

0

135

3,7

142

3,3
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Na Tabela VII.1, as marcações em cinza azulado correspondem ao momento em
que o aquecimento foi interrompido. Em amarelo, o início ou o fim do intervalo em que
a temperatura atinge os 133 °C. Também em amarelo os pontos em que a pressão
ultrapassa os 3 bar regulamentados.
É apresentado na Tabela VII.2 o resumo dos dados de três experimentos
realizados com o reator, de onde se pode obter o tempo médio de processamento, tp = t3
- t0 = 119,3 - 0 = 119,0 minutos, e também o tempo médio de cozimento, regulamentado
acima de 133°C, t2 – t1 = 91,3 – 32,7 = 58,7 minutos. O calor fornecido foi obtido
multiplicando a potência elétrica pelo tempo em que o resistor esteve ligado.

Tabela VII.2. Dados do aquecimento dos experimentos
t1

t2

t2 - t1

t (min)

Experimento (min) (min) (min) desligamento

t3

sebo

Calor

(min)

cru (g)

(kcal)

T1

31

100

69

38

121

1550,4

2729

T2

38

91

53

42

108

1379,6

1819

T3

29

83

54

29

129

1717,2

1256

91,3

58,7

36,3

119,3

1548,4

1935

Média 32,7

Os valores medidos e apresentados na Tabela VII.1 permitiram traçar as curvas
apresentadas na Figura VII.6, onde pode ser visto que o experimento T3 iniciou a partir
de uma temperatura mais elevada. Isto determinou um tempo de aquecimento t1 menor e
a obtenção de uma temperatura máxima maior, mesmo com o desligamento do
aquecimento tendo sido feito mais cedo do que em outros experimentos. Isto significa
que seria possível interromper o aquecimento antes, e t1 poderia ser ainda menor.
Os teores de sebo industrializado, tecido, colágeno e água estão apresentados na
Tabela VII.3 em porcentagem da massa inicial do sebo cru. As perdas foram atribuídas
à evaporação da água após a abertura da autoclave e durante a filtragem dos tecidos
cárneos a quente. Foi considerado nos cálculos que os sacos de filtragem pesaram 10 e
11 gramas a mais quando molhados, enquanto que a flanela pesou 21 g a mais quando
molhada.
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Aquecimento do Reator
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Figura VII.6. Curvas de aquecimento do reator em três experimentos.

Tabela VII.3. Teores em gramas e em porcentagem obtidos
Produto
T1
T2
T3
Sebo cru
1550,4
100% 1379,6 100% 1717,16 100%
Sebo liquido 1114,74 71,90% 1038,51 75,28% 1193,93 69,53%
Tecido seco
18,6
1,20%
11,03
0,80%
32,58
1,90%
Colágeno seco
28,06
1,81%
28,06
2,03%
29,6
1,72%
Água evaporada 291,47 18,80% 229,97 16,67% 369,07 21,49%
Soma
1452,87 93,7% 1307,57 94,8% 1625,18 94,6%
Perda
97,37
6,28%
72,03
5,22%
91,98
5,36%
O pequeno reator usado como autoclave se mostrou satisfatório para o fim de
cozinhar sob a pressão de 3 bar. A descrição do equipamento e sua operação são feitas
no Apêndice A.
A matéria-prima usada nestes experimentos é reconhecida como a que mais
contém sebo de boa qualidade no animal. Além disso, foi transportada para o
laboratório onde foi armazenada no frízer por algum tempo. Isto sugere que houve
alguma perda de água. Assim, o fato do teor de sebo estar acima de 70% é muito bom e
não é exagerado. Como colocado na Seção VI.2.3 (Capítulo VI), a proporção entre os
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componentes água, gordura e tecido varia muito com a parte do organismo animal. Isto
sugere que os experimentos devem ser repetidos com outras matérias-primas para
compor um banco de dados que sirva para análise de processo.
A autoclave pode ser aberta após descarregar o vapor em t2, causando a queda
rápida da temperatura até atingir 100 °C em t3. Com esta manobra t3 se aproxima de t2
(considerando as definições dos tempos da Seção VII.1). Assim, a curva mais adequada
provavelmente vai ser parecida com a apresentada na Figura VII.7, onde a temperatura
deve se manter em 100 °C por algum tempo devido à energia térmica acumulada na
matéria-prima e no equipamento.

Figura VII.7. Curva nominal de temperatura com as indicações dos parâmetros
importantes.

O calor acumulado neste equipamento pode ser diminuído porque este sistema
tem uma camada de óleo na camisa do reator com a finalidade de distribuir o calor. Se
for usado um reator de parede simples, os resistores podem ser acoplados diretamente
sobre esta parede diminuindo o tempo de propagação do calor e a capacidade térmica do
sistema.
As medidas representadas na Figura VII.6 sugerem uma entrada em rampa e,
após o desligamento, um resfriamento em exponencial. Um dado importante é a queda
de temperatura, abaixo de 1 °C por minuto. Ou, mais precisamente, a média da
diferencial dos três experimentos, quando a fonte de calor é desligada e a temperatura
começa a diminuir, é ∆T/∆t = -0,55 ± 0,33 °C/min (Figura VII.8). Embora o desvio
padrão seja alto comparando com o valor calculado, os valores dão uma ideia de
repetibilidade da característica do sistema neste ponto.
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Diferencial do aquecimento do Reator
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Figura VII.8. Comportamento da diferencial da temperatura nos três experimentos.

O reator não estava isolado termicamente, usava óleo de soja na camisa onde
poderia ser circulado vapor para aquecimento. Algumas providências poderiam ser
tomadas para melhorar a eficiência térmica: usar um vaso de pressão de parede simples
e fazer o isolamento térmico adequado. Isto vai diminuir a capacidade térmica e
consequentemente o consumo de energia.
Um detalhe a observar é que o teor de colágeno e de tecido secos está próximo a
2% em massa do material gorduroso da cavidade abdominal bovina crua. Isto significa
que com esta matéria-prima, se a água residual da autoclave for filtrada, existirá apenas
2% em massa do material cru para ser tratado. Esta é uma informação útil para o
sistema de tratamento dos efluentes, caso não se queira evaporá-la e produzir a cola
animal.

VII.4.2. PRENSAGEM
Foi prensado apenas o tecido cárneo, que se mostrou inicialmente elástico e foi
perdendo a elasticidade à medida que a prensagem foi repetida e a gordura foi
emergindo na superfície da água. Os tecidos cárneos são mostrados na Figura VII.9a
após a prensagem, antes da secagem no forno.
Os tecidos cárneos aderidos aos ossos enfraqueceram-se como no processamento
de carne e vísceras. No entanto, havia tecidos cárneos em meio aos ossos que foram
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mais resistentes (Figura VII.9b) e não se desestruturaram satisfatoriamente. Estes foram
reprocessados em outra batelada, junto aos produtos frescos e se desintegraram.
Certamente esta será uma dificuldade a ser superada num processo automático em
grande escala. Os tecidos foram secos no forno e em seguida moídos no moinho (Figura
VII.5a).

(a)

(b)

Figura VII.9. a) Carne prensada antes de secar no forno; b) Tecido mais resistente que
não se desintegrou após o cozimento padrão.

Os ossos se tornaram frágeis após a cocção por 60 minutos, a ponto de se
quebrarem manualmente. Eles não foram prensados, tendo sido triturados num moinho
manual de placas paralelas sulcadas, normalmente usado para milho (Figura VII.5b), .
após secagem.
A prensagem se mostrou satisfatória com o cozimento médio de 58,7 minutos,
obtendo teor de estrato etéreo e proteína dentro das normas, como demonstrado na
Tabela VII.6. Mas este tempo médio de esterilização foi maior do que o mínimo
exigido. Por isto, este experimento precisou ser repetido, fazendo controle mais rigoroso
de temperatura e de tempo para verificar os resultados sobre a dureza dos ossos e o teor
de estrato etéreo nas farinhas de carne e de ossos. Isto é apresentado no Capítulo VIII
(Testes do Tempo de Cocção).
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VII.4.3. SECAGEM
Os ossos, a carne e as vísceras foram secos no forno em vaso raso de alumínio
sem dificuldades. A água com solutos da carne (Figura VII.10a) também foi seca
lentamente no forno a gás e apresentou um sólido translúcido, com massa em torno de
1,9 % da massa crua inicial, que aderiu firmemente nas paredes do recipiente. O mesmo
aconteceu com a água proveniente do cozimento dos ossos (Figura VII.10b). Foi
encontrada muita dificuldade para retirar este material do recipiente devido ao seu
comportamento adesivo.

(a)

(b)

Figura VII.10. a) Colágeno extraído da carne; b) Colágeno extraído dos ossos.

A dificuldade encontrada para secar os colágenos e retirá-lo do recipiente sugere
o uso da secagem por leito de jorro, que transporta o pó para ser colhido por um ciclone.
Esta possibilidade abre a porta para também usá-lo para secar o sangue do matadouro
(Ré, 1986), que se constitui em um problema ambiental de custo alto para aquele
matadouro que resolva secá-lo com digestor ou com spray-dryer: o digestor pelo
consumo de energia, e o spray-dryer pelo custo do equipamento, normalmente usado
para produção de leite em pó. Sendo assim, é de grande interesse uma solução de custo
accessível para os pequenos matadouros que encontram problemas no descarte do
sangue.
A opção de secar parcialmente o colágeno também deve ser avaliada. Neste
caso, será obtida uma pasta, consumindo um pouco menos de energia, mas sem o
inconveniente de aderir às paredes do recipiente. Por outro lado, ela fica mais sujeita à
decomposição microbiana, carecendo de algum aditivo conservante.
170

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VII – Testes da Rota Úmida

VII.4.4. MOAGEM
A moagem no moinho de placas paralelas obteve partículas que passaram pela
peneira de 1,4 mm. Assim como no moinho de martelos, se a granulometria não estiver
de acordo com a desejada, a farinha pode ter seus grãos maiores retidos por uma
peneira, para ser moída outra vez. Foi observado que a moagem com moinho de placas
paralelas quase não gera poeira, em comparação com o moinho de martelos. Isto é
devido ao fato de que o primeiro gira em baixa rotação, em torno de 50 RPM, enquanto
o segundo gira com 1800 a 3600 RPM. Além disso, sua estrutura é mais favorável à
pequena produção, como se faz na moagem de milho e café.
Foi testada a moagem de ossos úmidos e foi obtida uma mistura pastosa que,
depois de seca, ficou fracamente aglutinada, provavelmente pelos colágenos. A
aglutinação foi desmanchada facilmente por compressão, e foi obtida a farinha de ossos,
o que sugere ser esta uma opção factível para moer sem gerar poeira.
A moagem não tem se constituído em um problema técnico para a produção de
farinha de carne ou ossos. O moinho de martelos satisfaz esta necessidade com custo
accessível, a exemplo de seu uso em fazenda para moer milho. Enquanto o moinho de
martelos mói mais rápido, o de placas paralelas quase não faz poeira, colocando-se aí
uma questão de opção a ser avaliada por cada produtor, de acordo com a necessidade.
Ainda é preciso avaliar a produção de farinha de ossos usando o moinho de placas
paralelas quando se tratar de grande escala, pois o moinho de martelos tem sido a
preferência pela sua velocidade, enquanto a poeira é contida pondo-o em um ambiente
fechado e exclusivo para ele.

VII.5. TESTE DE VERIFICAÇÃO DO TEOR DE COLÁGENOS EM OSSOS
LONGOS
O objetivo deste teste é verificar a proporção entre sebo, farinha de osso e
colágeno na produção.

VII.5.1. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi calibrado o sensor de pressão e para testá-lo foi aquecido o reator a 140 °C.
Após o teste, o reator foi limpo e usado para o experimento com energia térmica
residual. Foram adicionados 629 g de água para ser possível gerar o vapor interno. O
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reator foi então aquecido segundo o perfil apresentado na Figura VII.11a. Nesta figura
estão presentes as curvas do sensor PT100, localizado dentro da matéria-prima, e do
termopar, instalado na tampa do reator. A diferença entre as duas medidas está sendo
observada para verificar a possibilidade de estimar a temperatura interna a partir da
temperatura da tampa e com isso evitar a presença do sensor dentro do processo, o que
tem dificultado a agitação. Além da diferença de posição causada pela posição do
sensor, há um desvio constante nos valores adquiridos pelo termopar que precisa ser
corrigido, o que pode ser feito através de software. Como se desejava quantificar a água,
o vapor não foi liberado após as duas horas de cocção, assim a tomada de dados se
prolongou até ser possível abrir o reator com segurança.

VII.5.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura VII.11b mostra o comportamento da pressão ao longo do aquecimento.
A parte reta superior se deve ao fato da pressão ter ultrapassado o limite superior do seu
sensor.

(a)

(b)

Figura VII.11. a) Curvas de temperatura versus tempo; b) Curva de pressão versus
tempo.

A Figura VII.12 mostra os colágenos depois de secos em forno: na Figura
VII.12a ele é quebradiço, e na Figura VII.12b este material mostra aderência sobre o
vidro.
Foram extraídos, usando funil de decantação, 118 g de sebo líquido e 687 g de
água escurecida pela dissolução dos colágenos. Havia 15 g de colágenos não
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dissolvidos, que foram adicionados aos ossos para secarem e fazerem parte da farinha
de ossos. Os ossos úmidos pesaram 533 g. A Tabela VII.4 resume os valores obtidos. É
notável o teor de colágeno, de quase 10%, quando comparado ao encontrado em tecidos
cárneos no experimento anterior, em torno de 2%.

(a)

(b)

Figura VII.12. a) Colágeno seco sobre papel alumínio; b) Colágeno seco sobre vidro.

Produtos

M. Prima

Tabela VII.4. Proporção dos produtos em relação à matéria-prima osso
Item

Massa (g)

% do osso % do osso +
cru
água
100%
100,0%
54,9%
82,2%
45,1%

Ossos + água limpa
Ossos crus
Água limpa acrescida

1394
765
629

Sebo líquido
Água e colágeno
Colágeno não dissolvido
Ossos molhados

118
687
15
533
1353

17,4%

8,46%
49,3%
1,08%
38,2%
97,1%

Colágeno seco

74

9,7%

5,3%

Osso seco

306

40,0%

22,0%

Água do osso + perdas (por exclusão)
Água evaporada + perdas (por exclusão)

252
881

32,9%

Total

15,4%
1,96%

63,2%

Uma observação importante é a necessidade de adicionar água para manter os
ossos imersos, para facilitar a troca térmica, evitar a queima e formar vapor.
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Certamente, se os ossos fossem quebrados em um quebrador de ossos, seria necessário
menos água para cobri-los.
A Tabela VII.5 resume os dados do experimento. Utilizou-se o tempo de 120
minutos para garantir a fragilidade dos ossos e a dissolução dos colágenos na água. A
pressão limite do sensor foi ultrapassada, impedindo a medição de seu valor máximo
correto, que é maior do que os 5,3 bar indicados.

Tabela VII.5. Dados do aquecimento dos ossos
T. in.
Teste M.P.

t1

t2

t2 - t1 Desliga

(°C) (min) (min) (min)

T21 Osso 32,4

31,6 154,5 122,9

t3

Pmax

t (min) (min) (bar)
31,6

227,7

5,3

Peso

Calor

Tmax

cru (g) (kcal)

(°C)

765

4736

154

VII.6. ANÁLISES LABORATORIAIS DOS PRODUTOS E COMENTÁRIOS
FINAIS SOBRE OS TESTES DA ROTA ÚMIDA
Os resultados das análises de farinha de ossos, carne, vísceras e colágenos,
realizadas na UFBA, UESB e no laboratório Labtron, em São Paulo, estão apresentados
na Tabela VII.6.
Para comentar os resultados obtidos são apresentadas as especificações dos
teores exigidos nos produtos pelo RIISPOA (MAPA, 1952) que, sobre a Farinha de
Carne, o art. 318 dispõe:

“Art. 318 - Entende-se por "farinha de carne" o subproduto obtido pelo
cozimento em digestores a seco de restos de carne de todas as seções, de
recortes e aparas diversas que não se prestem a outro aproveitamento,
bem como de carcaças, partes de carcaça e órgãos rejeitados pela
Inspeção Federal, a seguir desengordurado por prensagem ou
centrifugação e finalmente triturado.
§1º - O subproduto de que trata este artigo deve conter no mínimo 65%
(sessenta e cinco por cento) de proteína; no máximo 10% (dez por cento)
de umidade e no máximo 10% (dez por cento) de gordura.”

Quanto ao teor de proteína, é exigido o mínimo de 65% e foi obtido em três
amostras, na UESB e no Labtron, um valor acima de 86%. O mesmo ocorreu com as
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amostras de farinha de carne produzida com vísceras analisadas na UESB. Isto significa
uma vantagem competitiva para o método usado.
A farinha de carne analisada na UESB apresentou teor de matéria seca acima de
96%, significando que 4% foi perdido por evaporação de água na preparação para as
outras análises. A amostra de farinha de vísceras apresentou 86,05% de umidade, o que
representa 13,95% de umidade, e assim seria reprovada. No entanto, o teor de umidade
não deve ser associado ao método usado na fabricação e sim à secagem, à embalagem, à
forma de armazenamento e ao tempo decorrido de sua fabricação. Portanto, a questão de
umidade não é crítica.
A exigência de apresentar no máximo 10% de gordura é avaliada pelo teor de
extrato etéreo. Este item é cobrado pelas empresas que usam a farinha de carne para
produzir ração animal, porque a gordura rancifica por oxidação e desvaloriza a farinha,
o que justifica o desejo de minimizar sua presença.
As análises das amostras de farinha de carne se mostraram excelentes quando
comparadas com a regulamentação para farinha de carne e ossos. No entanto, o MAPA
pode classificar a farinha de carne produzida por este método como tancage. Neste
caso, não tem determinação de teores. Ou seja, a legislação interfere minimamente na
sua comercialização, certamente por reconhecer a dificuldade de sua secagem, de sua
utilização e comercialização. A preocupação se resume à sua definição e à retirada das
instalações da empresa (MAPA, 1952):

“Art. 313 - É obrigatório o aproveitamento de carcaças, partes de
carcaças e órgãos de animais condenados, varredura em geral, restos e
recortes de todas as seções do estabelecimento, para o preparo de
subprodutos não comestíveis.
§ 1º - Quando o estabelecimento não dispõe de aparelhagem, para a
conveniente secagem da tancage ela será pelo menos prensada antes de
deixar a fábrica.”
....
“Art. 330 - Entende-se por "tancage" o resíduo de cozimento de
matérias-primas em autoclaves sob pressão, seco e triturado.”

Sobre a farinha de ossos encontra-se no RIISPOA (MAPA, 1952):
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“Art. 322 - Entende-se por "farinha de ossos autoclavados" o subproduto
obtido pelo cozimento de ossos em vapor sob pressão, secado e triturado.
Parágrafo único - O subproduto de que trata este artigo deve conter no
máximo 25% (vinte e cinco por cento) de proteínas e no mínimo 55%
(cinqüenta e cinco por cento), de cinzas.”

Foram obtidos entre 10% e 17% de proteína nas amostras de farinha de osso.
Embora as amostras tenham ficado bem classificadas, este parâmetro vai depender
muito da operação na planta, onde é necessário separar a matéria-prima antes do
processamento, o que nem sempre é fácil, a exemplo do processamento de cabeça
bovina que tem muitos tecidos ósseos e cárneos unidos. A eliminação da proteína na
farinha de ossos diminuiria significativamente o risco de decomposição.
Quanto às cinzas, é exigido o mínimo de 55% e foi medido em duas amostras
valores acima de 79,9%. O bom resultado deste parâmetro também vai depender do
baixo teor de proteína.
A farinha de ossos comercializada hoje para alimentação animal é, em sua
grande maioria, associada à farinha de carne e é chamada farinha de carne e ossos, que
tem suas especificações já atingidas pelas amostras apresentadas na Tabela VII.6
(MAPA, 1952):

“Art. 322-D - ...
§ 1º - A farinha de carne e ossos deve conter no mínimo 40% (quarenta
por cento) de proteína, no máximo 10% (dez por cento) de umidade, no
máximo 10% (dez por cento) de gordura.”

Ainda é comercializada a farinha de ossos calcinados, que o RIISPOA (MAPA,
1952) trata como cinza de ossos:

“Art. 328 - Entende-se por "cinza de ossos" o subproduto resultante da
queima de ossos em recipiente aberto, devidamente triturado, deve
conter, no mínimo 15% (quinze por cento) de fósforo.”

Este produto é fabricado quando a graxaria não tem condições estruturais e/ou
legais para produzir a farinha de carne e ossos para alimentação animal, que tem maior
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valor comercial, ou quando os ossos já estão em decomposição avançada e não podem
mais ser usados para produzir farinha de carne e ossos. Os teores encontrados nas
amostras da Tabela VII.6 aumentarão se a farinha for queimada. Apesar destas amostras
apresentarem baixo teor de proteína, a queima dos ossos para fazer a farinha calcinada
elimina a gordura, os colágenos e as proteínas, tornando a densidade da farinha bem
menor. Assim, as análises das amostras apresentam seus teores compatíveis com a
legislação. O teor de fósforo e cálcio depende da composição óssea do animal e não do
processo usado. Certamente o regulamento estabelece os teores para combater fraudes
na comercialização.
A IN (Instrução Normativa) n° 34 (MAPA, 2008), em sua preocupação com a
Encefalopatia Espongiforme Bovina, determina:

“Art. 52. Os estabelecimentos que processam exclusivamente resíduos de
não ruminantes podem ser dispensados da esterilização, desde que
possam comprovar que as matérias-primas utilizadas não foram
contaminadas por resíduos ou farinhas de ruminantes.
Parágrafo único. O sangue, a farinha de ossos calcinada e o sebo
desproteinado (que contenha até 0,15% de impurezas insolúveis) de
ruminantes estão dispensados da esterilização.”

Desta forma, a empresa que produz farinha de ossos calcinados, mesmo de
ruminantes, está sujeita a um menor rigor da legislação.
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Carboidratos Totais

Cálcio

Fósforo

Cinzas

Extrato Etério

Matéria Seca

Amostra

Proteína Bruta

Tabela VII.6. Análises dos produtos

8,77

36,40

14,11

0,089

0,52

0,045

1,56

26,91

11,67

Farinha de Osso 1

95,00 10,84

0,46 79,92

Farinha de Osso 2

13,34

0,44 81,52

4,70

Farinha de Carne 1

94,57 86,29

5,83

2,60

5,27

Farinha de Carne 2

86,87

5,86

2,64

4,63

Farinha de Visceras 1

86,05 88,10

3,38

1,64

6,88

Farinha de Visceras 2

87,50

3,00

1,52

7,98

Cola de Carne 1

94,43 85,03

2,84

9,20

2,93

Cola de Carne 2

84,17

2,61

9,32

3,90

Cola de Osso 1

90,34 93,90

2,90

2,51

0,69

Cola de Osso 2

95,05

3,21

2,51 -0,77

Cola de Visceras 1

89,15 92,26

0,93

6,06

Cola de Visceras 2

95,64

0,97

4,49 -1,09

Farinha de osso Labtron

17,65

1,67

Farinha de carne Labtron

86,92

3,99

Análises

na

0,75

empresa

Labtron
Análises na UESB
Análises na UFBA

Sobre a cola animal, o RIISPOA (MAPA, 1952) classifica a parte líquida do que
foi obtido em autoclave como “água residual de cozimento”.

“Art. 332 - Entende por "água residual do cozimento" a parte líquida
obtida pelo tratamento de matérias-primas em autoclaves sob pressão
§ 1º - Permite-se seu aproveitamento depois de escoimado da gordura,
evaporado e concentrado, secado ou não como matéria-prima a ser
incorporada a alimento para animais ou para fins industriais.”
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Isto significa que foi extraída a gordura e evaporada a água. “Este
produto”, ao qual não é dado nome e que é permitido usar na alimentação animal
e na indústria, deve ser constituído pelos colágenos que ficaram dissolvidos na
água. Esta descrição é aplicável à produção de cola feita neste trabalho (MAPA,
1952):

“§ 2º - Este produto, quando seco, deve conter no máximo 3% (três por
cento) de gordura, no máximo 10% (dez por cento) de umidade e no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de proteína.”

Segundo a Tabela VII.6 foram obtidos percentuais entre 0,93% e 3,21% de
estrato etéreo. Isto significa que é preciso mais cuidado para manter o teor abaixo
dos 3%. A proteína participa com teores entre 84% e 95%, acima dos 75%
exigidos, e a umidade não é relevante porque pode ser adequada.
O RIISPOA (MAPA, 1952) também trata da cola no artigo 337, onde “ensina” a
fazer cola a partir do tecido ósseo dos chifres:

“Art. 337 – - Entende-se por "chifre" a camada córnea dos chifres dos
bovinos.
§ 1º - Os chifres devem ser deslocados de sua base de inserção depois de
previamente mergulhados em água quente pelo tempo necessário (em
média trinta minutos a setenta graus centígrados), para melhor facilidade
de sua retirada.
§ 2º - Os chifres devem ser mantidos em depósitos não muito quentes,
secos e bem ventilados.
§ 3º - A base de inserção da camada córnea, será designada "sabugo de
chifre".
§ 4º - Os sabugos de chifre constituem matéria-prima para fabrico de
cola e de outros produtos.”

Como a cola não era usada na alimentação humana, o regulamento não faz mais
menção, mas o colágeno resultante do processamento pela rota úmida pode ser usado
tanto na alimentação animal como humana e, neste segundo caso, estará sujeita a
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normas mais exigentes. O fato é que a cola de PVA (acetato de polivinil) substituiu a
antiga cola animal na colagem de madeira e papel, o que deixou a cola animal quase
esquecida. Mas o grande diferencial é que o colágeno pode ser comestível, contendo
entre 84 e 95% de proteína, variando em teor se for extraída de tecidos ósseos ou
cárneos (Tabela VII.6). Assim, é vislumbrado um potencial promissor para sua
comercialização, uma oportunidade de negócio para a graxaria, para a indústria
alimentícia ou farmacêutica, o que vai requerer um investimento nas boas práticas de
fabricação.
O conjunto dos testes realizados na rota úmida mostra que, em relação ao
processo proposto, funcionaram de forma promissora a prensagem submersa e a
moagem com moinho de placas paralelas para carne e ossos secos ou úmidos. Na
próxima seção serão reportados os testes do tempo mínimo regulamentar de cocção,
para verificar a eficiência da prensagem submersa, se o teor de estrato etéreo se manterá
dentro das especificações e se os ossos serão fragilizados o suficiente para passarem no
moinho de placas paralelas.

VII.7. RESUMO DOS TESTES REALIZADOS
Por fim, a Tabela VII.7 faz um resumo geral dos testes discutidos neste capítulo,
apresentando os seus dados mais relevantes. Com ela pode-se acompanhar os resultados
de cada experimento e a função que ele teve no desenvolvimento da pesquisa. Os quatro
experimentos realizados determinaram o teor de colágenos em tecidos cárneos e ósseos.
A escala de fragilidade foi criada para atender, de forma empírica, ao grau de
dificuldade encontrado na moagem dos ossos longos bovinos no moinho de placas
paralelas. Mesmo que fosse montado um dinamômetro em uma prensa para cisalhar os
ossos, a fim de atribuir um valor numérico à sua resistência, ainda assim haveria uma
imprecisão, devido à falta de uniformidade das estruturas ósseas.
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18.8 1.81
16.7 2.03
21.5 1.72
9.7
Frágil
Médio +
Médio Duro
Cru

69
53
54
122.9
5
4
3
2
1

Observação

Fragilidade

Tempo de esterilização
(min)

Calor latente (J/g)

Calor específico (J/g·°C)

Ponto de fusão (°C)

Extrato etéreo (%)

Sebo
Sebo
Sebo
Osso

Colágenos secos (%)

Produto

VII.3
VII.3
VII.3
VII.5

Umidade (%)

Experimento

Tabela VII.7. Resumo dos testes da rota úmida realizados

T1
T2
T3
5

Escala usada para a fragilidade

VII.8. CONCLUSÕES
A prensagem submersa, aplicável apenas aos tecidos cárneos, produziu uma
farinha de carne com propriedades desejáveis por qualquer graxaria, em apenas 54
minutos, um tempo comparável ao conseguido em uma boa planta com digestor.
Portanto, este método pode viabilizar a produção de farinha de carne esterilizada a partir
de materiais que atualmente são descartados.
Um detalhe que influenciou nos teores de proteína obtidos neste trabalho, e que
precisa ser controlado de forma estratégica em uma planta industrial, é o processamento
em separado de ossos e carne. Pois, pelo seu princípio de funcionamento, a prensagem
submersa não pode extrair gordura de ossos, e o tempo de cocção dos ossos pode ser
diminuído aumentando a temperatura e a pressão, sem preocupação com a
digestibilidade das proteínas. Afinal, os ossos já são fonte de cálcio e fósforo, portanto
não precisam ser também fonte de proteína, e a farinha de carne obtida já tem maior teor
de proteína do que o normal.
O colágeno é um produto a ser explorado, com potencial para ser usado na
indústria alimentícia. Este trabalho desvincula o custo de evaporar a água residual de
cozimento para produzir o colágeno da produção da farinha de carne, e propõe o uso de
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energia alternativa para este fim. Desta forma, a farinha de carne passa a ser uma nova
fonte de receita, com pouco investimento.
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CAPÍTULO VIII
Capítulo VIII. Testes do Tempo de Cocção

RESUMO
Este capítulo trata dos ensaios relativos ao tempo de cocção. Neste sentido,
buscou-se diminuir o tempo de processamento usado nos testes da rota úmida, nos quais
foram obtidos bons resultados a partir de 53 minutos. Este assunto é muito importante
porque, enquanto o processamento em autoclave dura normalmente mais de duas horas,
o digestor consegue produzir em uma hora. Para esta comparação ser útil, é necessário
que se consiga produzir os mesmos produtos com a mesma qualidade, o que foi
avaliado pelo teor de estrato etéreo resultante nas farinhas. Como a fragilidade obtida
nos ossos pode facilitar a moagem, este parâmetro também foi observado. Observou-se
que o tempo mínimo regulamentado pela Instrução Normativa n° 34 do MAPA (MAPA,
2008), de 20 minutos, a 3 bar de pressão, não é suficiente para a extração da gordura
nem para enfraquecer os ossos longos bovinos. O teor de proteína não foi analisado
porque se considerou que este parâmetro não varia com o tempo de cocção.

PALAVRAS-CHAVE
Farinha de carne, farinha de osso, graxaria, autoclave, digestor.
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VIII.1. INTRODUÇÃO
Os testes da rota úmida efetuados no Capítulo VII obtiveram resultados
favoráveis usando o tempo de esterilização médio (t2-t1) de 58,7 minutos. Porém, é
importante verificar se estes resultados se mantêm no caso de se usar o tempo mínimo
de cocção de 20 minutos estabelecido pela Instrução Normativa n° 15 do MAPA
(MAPA, 2003). Para dirimir esta dúvida, os testes foram refeitos com o mesmo
equipamento e foi desenvolvido o controle automático de temperatura e de tempo.
Considerando que os teores das substâncias contidas nas matérias-primas são os
mesmos, e que os valores observados nas análises anteriores eram satisfatórios, estes
parâmetros não serão revistos. Por outro lado, é questionável o resultado das condições
físicas dos produtos, quais sejam: se a dureza dos ossos resultante permitiria o processo
subsequente de moagem, e se o teor de estrato etéreo das farinhas se manteria abaixo do
máximo de 10% estabelecidos pelo RIISPOA (MAPA, 1952) para a comercialização.
Desta forma, os objetivos dos experimentos desta seção são os seguintes:

1. Verificar se o tempo mínimo de cozimento regulamentado de 20 minutos
dificulta a prensagem e se aumenta, por este motivo, o teor de extrato etéreo das
farinhas produzidas;
2. Verificar se este tempo mínimo de cocção é suficiente para permitir a moagem
dos ossos mais resistentes dos bovinos, os ossos longos dos membros, usando
moinho de placas paralelas sulcadas.

Na primeira parte dos experimentos são feitos testes com retalhos gordurosos de
açougue, e na segunda parte são feitos testes com ossos.

VIII.2. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi usado o reator com o sistema de aquisição de dados montado, descrito no
Apêndice A. Este sistema de aquisição de dados gera as curvas de temperatura e de
pressão, que trazem muitas informações sobre o processo. Estes dados foram sempre
acompanhados visualmente com um termômetro digital, cujo sensor foi inserido no
mesmo ponto do reator em que o sensor do sistema de aquisição de dados foi inserido,
no fundo do recipiente, local onde sempre fica submerso. Igualmente, a pressão medida
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no sistema de aquisição foi acompanhada pelo manômetro de tubo de Bourdon, ambos
com especificações descritas no referido Apêndice A.
O sistema de aquisição de dados foi montado a partir da interface NI USB 6008
da National Instruments, da qual foram usadas três entradas analógicas e duas saídas
digitais. As entradas analógicas foram destinadas a um termômetro montado com um
termo-resistor PT100, um termopar e um sensor de pressão automotivo. Uma saída
digital foi usada para acionar o agitador e outra para acionar os resistores de
aquecimento. Os circuitos de condicionamento de sinais e de atuadores montados para
este fim também são apresentados no Apêndice A.
As matérias-primas usadas foram escolhidas de forma a representar a maior
parte das características encontradas em graxarias, mesmo sabendo da diversidade de
situações que interferem no resultado. Estas condições vão interferir no teor de água, na
quantidade e na qualidade da gordura obtida, na resistência mecânica e na acidez da
gordura e/ou da farinha resultante. Sendo assim, foram usadas sempre matérias-primas
novas, sem início de decomposição, recolhidas em açougue. Foi escolhido usar ossos
longos bovinos para os testes de resistência mecânica à cocção, porque são os mais
resistentes entre os ossos bovinos, suínos, caprinos, ovinos, de aves e de peixes. Os
dentes bovinos são também muito resistentes, porém são menores que os ossos (têm
menos de 5 cm), em menor quantidade e, por isso, são menos representativos. A
gordura bovina foi escolhida por ser mais abundante e mais representativa nas graxarias.
Enquanto um bovino fornece em torno de 20 kg de material gorduroso não comestível
da cavidade abdominal, um suíno fornece em torno de 500 g. Diferente do bovino, a
banha suína é comercializada como material comestível. Assim, normalmente não é
processada em graxaria (MAPA, 1952). Aves e peixes, ao cozimento, têm a
desestruturação dos tecidos cárneos geralmente mais fácil do que os ruminantes, a
culinária exemplifica isto.

VIII.3. TRATAMENTO DOS DADOS
As curvas foram feitas a partir das planilhas geradas pelo software Labview da
National Instruments. As amostras foram feitas a cada 4 segundos com precisão de duas
casas decimais. Muito menor do que a capacidade do dispositivo que é de 10.000
amostras por segundo. Os dados colhidos das planilhas foram substituídos por suas
médias de 11 pontos, quando necessária alguma filtragem, e depois foram enviados para
185

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VIII – Testes do Tempo de Cocção

o software Matlab, onde foram gerados os gráficos apresentados no texto, e também
preparadas as tabelas de dados apresentadas durante as análises dos experimentos.

VIII.4. TESTE DA PRODUÇÃO DE SEBO E FARINHA DE CARNE A PARTIR
DE RETALHOS GORDUROSOS DE AÇOUGUE
O objetivo deste experimento é verificar a possibilidade de produzir farinha de
carne no tempo de cocção mínimo, e a qualidade desta farinha.
Foram tomados 995 g de sobras de carne crua de açougue, com grande teor de
gordura, e postos no reator com 300 g de água. Esta quantidade de água teve a intenção
de envolver a carne com água, mas sem cobri-la, a fim de facilitar a troca térmica, mas
evitando gastar mais energia com excesso de água.
Foi obtida a curva apresentada na Figura VIII.1a, quando o ideal seria a curva
apresentada na Figura VIII.1b. No tempo 75,8 minutos o reator teve a válvula de vapor
aberta, o que resultou na caída da temperatura para 105 °C. Este valor apresenta um
erro, visto que o experimento foi feito na cidade de Vitória da Conquista, a 930 metros
de altitude, onde o ponto de ebulição da água fica em torno de 97 °C. O patamar entre
5000 e 9000 segundos representa o tempo em que o reator esteve fechado com a válvula
de vapor aberta. Depois disso ele foi aberto, e a temperatura caiu rapidamente porque o
sensor foi removido do produto junto com a tampa. Aconteceram algumas imperfeições
no experimento, tais como: o tempo de cozimento na faixa regulamentar foi de 34
minutos e houve oscilação na temperatura que idealmente deveria ter sido mantida
constante a 133 °C.

(a)

(b)

Figura VIII.1. a) Curva de temperatura realizada pelo reator; b) Curva nominal de
temperatura com as indicações dos parâmetros importantes.
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Foi observado que os tecidos ficaram mais resistentes do que quando se
cozinhou por mais tempo. Ao prensar, o material demorou mais tempo para perder a
elasticidade. Além disso, o material usado neste experimento tinha mais tendões, e
também por isso era mais resistente. Os tecidos cárneos ficaram mais impregnados de
gordura, por isso houve mais gordura presente no momento da prensagem submersa. Ao
findar a prensagem foi verificada a formação de emulsão (Figura VIII.2a). O sebo, em
tom amarelo escuro, está sobre a emulsão em amarelo claro. Isto impossibilitou a
separação por decantação. No entanto, ao esfriar, o sebo foi se posicionando lentamente
na superfície do recipiente e quando se solidificou foi separado sem dificuldade (Figura
VIII.2b). Na Figura VIII.2b vê-se o sebo sólido furado com a colher, e a água que saiu
de baixo do sebo pelo furo quando o recipiente foi inclinado. Esta dificuldade, se não
for solucionada, significará uma mudança no processo de separação água/óleo em uma
planta industrial.

(a)

(b)

Figura VIII.2. a) Sebo quente após prensagem, com emulsão sebo/água que não
permitiu separar por decantação; b) Sebo após solidificação.

Foram obtidos 602 g de sebo sólido. Como havia se formado uma emulsão, foi
procedida nova prensagem dos tecidos cárneos, em nova água, limpa e quente.
Conforme pode ser visto na Figura VIII.3, o teor de sebo residual na segunda
prensagem não parece ser significante: 16 g (1,61% do material cru). Ainda assim, a
farinha obtida apresentou teor de extrato etéreo de 10,69%, demonstrando uma
desvantagem acentuada em relação aos valores obtidos anteriormente, abaixo de 6%,
conforme se pode notar na Tabela VII.6 (Capítulo VII).
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Figura VIII.3. Fase de sebo sólido, após resfriamento, sobre a água usada na segunda
prensagem submersa.

Os tecidos, após a cocção, aparentaram baixo teor de gordura. Pode-se ver
também a preponderância dos tecidos claros (Figura VIII.4a). Após a secagem houve
diminuição do volume (Figura VIII.4b).

(a)

(b)

Figura VIII.4. a) Tecidos úmidos após prensagem; b) Tecidos após secagem.

Após serem secos e moídos, os tecidos cárneos se apresentaram como fibras
(Figura VIII.5). A farinha de carne obtida assim se apresentou fibrosa e com densidade
baixa quando comparada com a farinha de carne e osso obtida em digestor. Duas razões
podem ser apontadas para isso: a ausência dos ossos e a ausência dos colágenos. Os
colágenos depois de desidratados são quebradiços e quando aderidos às fibras dos
tecidos tornam estas fibras mais densas e quebradiças. Sem os colágenos, que ficaram
dissolvidos na água, os tecidos são fibras mais fáceis de desfiar do que de partir no
moinho.
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(a)

(b)

Figura VIII.5. a) Tecido cárneo seco moendo; b) Constituição fibrosa do tecido seco
antes de moer.

A Tabela VIII.1, a seguir, resume os parâmetros do experimento.

Tabela VIII.1. Dados do experimento com alguns dados obtidos a partir da Figura
VIII.1a usando o Matlab
T. in.
Teste
VIII.4

t1

t2

t2 - t1 Desliga

t3

Pmax

(°C) (min) (min) (min) t (min) (min) (Bar)
68

41,8

75,8

34,0

38,5

83,8

3,003

Peso

Calor

Tmax

cru (g)

(kcal)

(°C)

995

5770
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A farinha de carne produzida aparentava baixo teor de gordura, mas a análise
realizada no Laboratório de Nutrição Animal da UESB indicou 10,69%. Como deveria
ter no máximo 10%, foi solicitada uma repetição da análise no laboratório. A repetição
da análise na 2ª amostra resultou em 13,28%. Desta forma, foi considerado que o curto
período de esterilização de 34 minutos devia ser a causa do resultado insatisfatório e que
este experimento deveria ser repetido. Além disso, a prática de prensagem submersa
deveria ser aprimorada. Afinal, é pedido o máximo de 10% e foi encontrado valores
ligeiramente acima.
Foram obtidos ótimos resultados cozinhando por um tempo médio (t2 - t1) de
58,7 minutos (Tabela VII.2, Seção VII.4.1, Capítulo VII). Com os experimentos
realizados nesta seção está se tentando baixar este tempo para 20 minutos, o que seria
uma inovação, pois um bom digestor completa uma batelada, usando prensa para fazer a
farinha, sem esterilizar, em no mínimo 60 minutos.
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Embora não seja uma informação definitiva, imbuída de credibilidade cientifica,
mas a título de ilustração é interessante registrar a seguinte afirmação do encarregado de
uma pequena graxaria em Barra do Choça, na região metropolitana de Vitória da
Conquista, Bahia (Figura VIII.6): “É necessário cozinhar na autoclave por 2,5 a 3 horas
para dar o ponto, senão dá mais lama e pouco sebo”. Nesta figura, vê-se o transportador
de ossos que alimenta uma autoclave a céu aberto, sem isolamento térmico, além de
tanques decantadores. A lama a que ele se refere são os tecidos cárneos dispersos na
água, que também contém os colágenos dissolvidos, acrescida da emulsão formada pela
gordura e pela água. Interpretando sua informação, ao cozinhar por mais tempo, a
emulsão se desfaz em água e sebo líquido. Provavelmente a agitação necessária para
formar a emulsão vem da injeção do vapor direto nos ossos dentro da autoclave, que
podem estar quebrados previamente ou não.

Figura VIII.6. Pequena graxaria em Barra do Choça-BA em 15/08/2013.

A diminuição do tempo de cocção dificulta o processo subsequente de
prensagem e, consequentemente, resulta no aumento do teor de gordura na farinha de
carne resultante. Com o menor tempo de cocção há que se compensar fazendo uma
prensagem mais intensa para obter o baixo teor de extrato etéreo desejado. Este fato
pode ser explicado com o princípio de que a estrutura celular está sendo destruída pelo
conjunto das duas ações: a cocção e a prensagem.
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VIII.5. REPETIÇÃO DO TESTE DA PRODUÇÃO DE SEBO E FARINHA DE
CARNE A PARTIR DE RETALHOS GORDUROSOS DE AÇOUGUE EM
MENOR TEMPO
O objetivo deste experimento é produzir a farinha de carne com baixo teor de
estrato etéreo no tempo de 20 minutos.
Foi repetido o procedimento anterior e utilizada a matéria-prima apresentada na
Figura VIII.7a. O cozimento seguiu a curva descrita pela Figura VIII.7b. A Figura
VIII.8a representa a variação de pressão (na ordenada) em relação à temperatura (na
abscissa) a partir do sistema de aquisição de dados, sobreposta com a curva obtida
manualmente, formada pela temperatura fornecida pelo termopar instalado no
multímetro e a pressão indicada no manômetro. Tem também a curva padrão de
temperatura versus pressão de vapor de água.

(a)

(b)

Figura VIII.7. a) Retalhos gordurosos de açougue; b) Curva de temperatura.

A Figura VIII.8a evidencia certa instabilidade das medidas do sensor de pressão,
além do fato da pressão não repetir a curva quando a temperatura aumenta e diminui. A
instabilidade está relacionada com a vazão do vapor no momento de parar o processo.
Quando o reator está muito cheio não se pode abrir muito o vapor porque arrasta
gordura, formando um líquido branco que suja o ambiente, uma emulsão composta pela
gordura e a água do vapor. A variação da abertura na válvula de vapor produziu a não
monotonicidade da curva decrescente de temperatura (Figura VIII.7b). Os caminhos
diferentes no aquecimento e no resfriamento se devem ao estado de aquecimento da
parte superior do reator, que é maior na descida, preservando mais vapor do que na
subida. Para diferenciar, na figura, o início do aquecimento (subida da temperatura e da
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pressão) do resfriamento deve-se considerar que o vapor só surge a partir da ebulição da
água que começa em torno de 97 °C onde foi realizado o ensaio, pois a cidade está a
920 m acima do nível do mar. Para facilitar a visualização foram postas setas para
indicar o sentido do aquecimento e do resfriamento, que coincide com o decorrer do
tempo.
A Figura VIII.8b apresenta o tecido cárneo resultante da cocção do sebo antes da
secagem, que se deu de forma mais fácil do que no experimento anterior porque a
matéria-prima era menos resistente, não tinha tendões. Foi possível prensar sem formar
a emulsão, o que permitiu separar o sebo líquido da água por decantação.

(a)

(b)

Figura VIII.8. a) Curva de pressão versus temperatura; b) Tecido cárneo antes da
secagem, preso na palheta do agitador após a cocção.

Observou-se um perfeito funcionamento do método cozinhando por 18,5
minutos. Aparentemente a farinha de carne obtida tinha a mesma qualidade observada
com o tempo de cozimento maior, no entanto na análise de estrato etéreo foi obtido um
valor de 16,65 %. Também foi solicitada a revisão da análise e o novo valor encontrado
foi de 17,80%. Ou seja, a farinha produzida neste teste está mais gordurosa do que a
farinha obtida no teste anterior, o da Seção VIII.4. A Tabela VIII.2 resume os valores
observados.
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Tabela VIII.2. Dados do experimento baseados na Figura VIII.7b
T. in.
Teste

M.P.

(°C)

VIII.5

Sebo

17

t1

t2

Calor

Tmax

(min) (min) (min) t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal)

(°C)

43,8

136

62,3

t2 - t1 Desliga

18,5

41,3

t3

64,2

Pmax

3,2

Peso

1004

6189

Portanto, neste teste não foi conseguido baixar o tempo de cocção e manter o
teor de estrato etéreo, embora a farinha de carne obtida apresentasse muito boa
aparência. Assim, com estes testes conclui-se que o tempo de cozimento adequado está
entre o tempo médio de 58,7 minutos usado na Tabela VII.2 (Seção VII.4.1, Capítulo
VII), e o tempo de 34 minutos usado no experimento anterior (Seção VIII.4). Com a
informatização do controle do processo e da aquisição de dados, o valor ótimo poderá
ser encontrado para cada planta e cada matéria prima.
Uma vez completado o tempo de esterilização, o cozimento talvez possa ser
continuado fora da autoclave, em outro recipiente à pressão atmosférica, de preferência
antes da prensagem, liberando a autoclave para permitir iniciar outra batelada. Isso
introduzirá uma nova etapa no processo. No caso do cozimento continuar depois da
prensagem pode-se separar o sebo depois de solidificado, como feito no experimento da
Seção VIII.4. Por outro lado, para aumentar o tempo de cozimento na autoclave isto não
implicará em maior gasto de energia térmica, devido ao fato do conjunto já estar
aquecido e o tempo de resfriamento ser bastante longo, como se pode ver na Figura
B.4a e na Tabela B.1 no Apêndice B. Considerando estar em cozimento a matéria-prima
que estiver acima de 100 °C, pela citada Figura B.4a este reator levará 117 minutos
nesta situação, ou seja, quase duas horas cozinhando sem consumir mais energia. Numa
autoclave grande, com isolamento térmico este tempo será ainda maior. O
inconveniente é a espera pelo fim do processo para iniciar outra batelada.

VIII.6. TERCEIRA REPETIÇÃO DO TESTE DA PRODUÇÃO DE FARINHA
DE CARNE A PARTIR DE RETALHOS GORDUROSOS DE AÇOUGUE EM
MENOR TEMPO
O objetivo deste experimento é tentar produzir a farinha de carne com baixo teor
de estrato etéreo no tempo de 20 minutos.
Foi colocado um quilograma de retalhos gordurosos de açougue no reator que
executou a curva de aquecimento apresentada na Figura VIII.9. Todos os procedimentos
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foram repetidos tal e qual os experimentos anteriores, porém tentou-se alcançar uma
temperatura média mais alta.

(a)

(b)

Figura VIII.9. a) Curva de aquecimento; b) Retalhos gordurosos de carne bovina
proveniente de açougue.

A gordura foi separada por decantação, a prensagem foi feita e depois de seca e
moída a farinha foi produzida apresentando boa aparência. Os resultados foram
conhecidos após a análise da UESB e apresentou 15% de extrato etéreo. A Tabela
VIII.3 apresenta os resultados numéricos obtidos.

Tabela VIII.3. Dados do experimento baseados na Figura VIII.9a
t2 - t1

Desliga

Calor

Tmax

Teste M.P. (°C) (min) (min)

(min)

t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal)

(°C)

VIII.6 Sebo

23,8

T. in.

66

t1

36,8

t2

60,6

36,8

t3

78,5

Pmax

4,9

Peso

1495

5515

149

O tempo de vinte minutos não permitiu obter o teor de extrato etéreo abaixo de
10% nas condições em que foram feitos os processos.

VIII.7. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 31 MINUTOS A 3,8 BAR
O objetivo deste experimento é produzir farinha de osso com baixo teor de
extrato etéreo no menor tempo possível.
Foram usados ossos cortados da coluna vertebral e ossos longos dos membros
bovinos, ossos de maior resistência mecânica. A Figura VIII.10a apresenta os ossos
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ainda crus, enquanto a Figura VIII.10b apresenta a curva de aquecimento a que estes
ossos foram submetidos, imersos em água, forma usada para formar o vapor de
cozimento no reator. A pressão atingiu o valor máximo de 3,8 bar (Tabela VIII.3).

(a)

(b)

Figura VIII.10. a) Ossos crus cortados; b) Curva de aquecimento.

Após a cocção foi possível verificar a existência de cartilagens que não se
dissolveram, aderidas ou não aos ossos, geralmente nas extremidades ósseas (Figura
VIII.11a).
Foi possível verificar a grande fragilidade dos ossos da coluna vertebral e das
extremidades dos ossos longos. Embora os ossos longos dos membros bovinos
apresentassem menor resistência mecânica do que quando crus, ainda se mostraram
resistentes o suficiente para não passarem no moinho de placas paralelas. Após a
secagem, o moinho foi capaz de processá-los com dificuldade.
Em um corte do fêmur (no tecido ósseo compacto) podia-se ver a coloração mais
escura, enquanto na região mais central a coloração mais clara sugeria que a cocção não
havia sido completa e que por isso apresentava-se ainda resistente (Figura VIII.11b).
Esta resistência remanescente não conseguiu impedir que a extremidade do osso
(epífise) fosse furada manualmente com uma chave de fenda (Figura VIII.11c), o que
seria impossível com ele cru. A Tabela VIII.4 resume os valores observados.
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(a)

(b)

(c)

Figura VIII.11. a) Cartilagens; b) Osso com indicação do nível de cozimento; c) Osso
fragilizado furado com chave de fenda.

Tabela VIII.4. Dados do experimento baseado na Figura VIII.10b
T. in.
Teste

M.P.

VIII.7 Osso 1

(°C)
14

t1

t2

t2 - t1

(min) (min) (min)
43,1

74,2

31,1

Desliga

Calor

Tmax

t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal)

(°C)

41,7

t3

77,5

Pmax

3,8

Peso

980

6249
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O tempo de cozimento experimentado, t2 - t1 = 31,1 minutos (Tabela VIII.4),
permitiu a extração de gordura mas, embora tenha atendido aos pré-requisitos de
esterilização, não foi suficiente para enfraquecer os ossos de forma satisfatória para o
uso do moinho de placas paralelas disponível. Poder-se-ia então excluir este tempo de
cozimento, mas também se pode imaginar a construção de um moinho de placas
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paralelas mais robusto do que o disponível, pois este foi construído para o
processamento de grãos, que são mais frágeis do que os ossos. É semelhante à situação
da prensa de parafusos usada para farinha de carne e ossos, que é similar à de grãos,
porém bem mais reforçada. Como a utilização do moinho de placas paralelas é uma
inovação proposta por este trabalho, para evitar a poeira, existe ainda a possibilidade
mais comum, que é usar o moinho de martelos, capaz de moer os ossos saídos do
digestor que têm a dureza muito próxima dos ossos crus. Por outro lado, embora se
tenha extraído a gordura da medula óssea, é preciso saber se esta extração foi suficiente
para produzir a farinha de ossos com o teor de extrato etéreo (gordura) menor do que os
10% requeridos pela legislação. Como será testado o cozimento com pressão mais alta,
primeiramente será feita a análise de estrato etéreo com aqueles produtos, cuja descrição
começa a seguir.

VIII.8. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 37,4 MINUTOS A 6 BAR
O objetivo deste experimento é testar a produção da farinha de osso no menor
tempo possível, com pressão mais alta, e verificar se desta forma é obtido um baixo teor
de extrato etéreo.
Nesse teste foi experimentada uma pressão mais alta, de 6 bar, por mais tempo,
t2-t1 = 37,4 minutos (Tabela VIII.5). Foram usados ossos semelhantes àqueles do teste
anterior, ossos de coluna vertebral e ossos longos dos membros bovinos. A curva de
aquecimento é apresentada na Figura VIII.12a. A Figura VIII.12b apresenta uma
extremidade de osso longo cujo corte transversal exibe a medula óssea e o tecido ósseo
compacto.

(a)

(b)

Figura VIII.12. a) Curva de aquecimento; b) Extremidade de osso longo.
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Os resultados foram semelhantes. Embora os ossos mais resistentes ficassem
mais frágeis, não eram suficientemente frágeis para serem triturados no moinho de
placas paralelas, mas seguramente o seriam para o moinho de martelos. A Figura
VIII.13, com ossos que foram quebrados com um alicate, exibe as camadas que
evidenciam a não finalização do cozimento.

(a)

(b)

Figura VIII.13. Ossos longos após a cocção: a) Epífise e metáfise; b) Diáfise.

Curiosamente, a título de ilustração, o corte de fêmur seco apresentado na Figura
VIII.14a aparenta estar molhado de gordura, mas se trata de colágeno que aderiu à seção
de corte do osso durante a cocção. Após a secagem em estufa, os colágenos prendem os
ossos no fundo do recipiente, mesmo com o recipiente estando virado para baixo
(Figura VIII.14b).
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(b)

Figura VIII.14. a) Colágeno aderido ao osso seco; b) Colágeno retendo os ossos no
recipiente inclinado.

É apresentado na Figura VIII.15a um osso quebrado ao bater com alicate sobre a
mão, que se partiu facilmente, exibindo a diferença de cor entre a parte central e as
superfícies. A foto na Figura VIII.15b apresenta o tecido ósseo compacto de um fêmur
moído, em tom claro, com grãos bem maiores do que os ossos esponjosos, mais escuros,
por baixo.
A informação mais importante sobre este experimento é que a análise de estrato
etéreo feita no laboratório de nutrição animal da UESB indicou o excessivo teor de
13,18% na primeira análise e de 13,41% na segunda. Estes valores são e inaceitáveis,
depois de terem sido obtidos valores excelentes, menores que 0,5% na Tabela VII.6
(Seção VII.6, Capítulo VII).

(a)

(b)

Figura VIII.15. a) Osso quebrado exibe diferença de cores; b) Ossos moídos: em branco
o tecido ósseo compacto e em marrom o esponjoso.
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Tabela VIII.5. Dados obtidos a partir da curva apresentada na Figura VIII.12a
T. in.
Teste

M.P.

VIII.8 Osso 2

t1

t2

t2 - t1

(°C) (min) (min) (min)
47

38,3

75,7

37,4

Desliga

t3

Pmax

Peso

Calor

Tmax

t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal) (°C)
39

79,2

6,0

1045

5845

158

Embora pareça pequeno o aumento de temperatura, de 141,2 °C para 158,3 °C
(12%), do primeiro experimento com ossos para o segundo, isto causou um aumento de
pressão razoável: de 3,8 bar para 6 bar, o que representa um aumento de 58%.
Para alcançar a granulometria adequada os tecidos ósseos compactos precisaram
ser moídos várias vezes com o moinho de placas paralelas sulcadas. Nesta situação, o
moinho de martelos é mais adequado.
Poder-se-ia dizer que o tempo de cozimento t2-t1 = 37,4 minutos (Tabela VIII.5)
está inadequado para os objetivos e, por consequência, o tempo usado no experimento
anterior também. Mas ainda se pode diminuir o teor de gordura da farinha usando ossos
quebrados em partes menores do que as usadas. Os tamanhos utilizados não foram
sequer menores do que os 5 cm regulamentados porque não se dispunha de um
quebrador de ossos. Os ossos são cortados com serra de fita pelo açougueiro e é
perigoso para o operador cortar em tamanhos tão pequenos. Além disso, falta
acrescentar a agitação que não foi usada no reator devido à presença do termômetro
imerso em água. Se o agitador fosse ligado ele prenderia ao imprensar um osso no
termômetro ou na sua haste de proteção. Portanto, ainda falta testar este tempo com
ossos menores e com agitador, e é possível que estas ações resolvam o problema da
gordura, pois o valor encontrado de 13,18% está relativamente próximo do valor de
referência de 10%.
Portanto, este experimento deve ser repetido para buscar melhores resultados
com pequenos ajustes, tais como aumentar a pressão e mantê-la constante, pois a
temperatura de 158,3 °C foi o valor máximo alcançado, não a média. Isto significa que
será preciso usar outros sensores de pressão que suportem, com segurança, maiores
pressões. Além disso, convém fazer o teste hidrostático no equipamento, que é
pressurizado, para evitar acidentes. O reator, o selo de vedação do agitador, os tubos de
ligação dos termômetros e dos sensores de pressão são itens que podem não suportar
pressões mais altas.
200

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VIII – Testes do Tempo de Cocção

VIII.9. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 19,6 MINUTOS A 5,5 BAR
O objetivo deste experimento é verificar se, evitando o contato dos ossos com a
gordura que se acumula na superfície e sendo rigoroso no tempo de 20 minutos com
pressão alta, seria possível melhorar os resultados, obtendo menor teor de estrato etéreo
e fragilizando mais os ossos.
Foram refeitos os mesmos procedimentos dos experimentos anteriores e as
curvas de aquecimento e de pressão são apresentadas na Figura VIII.16. Com maior
rigor na contagem de tempo, foi feito cozimento com temperatura alta durante 19,6
minutos, segundo a Tabela VIII.6 e a Figura VIII.16a. A curva de pressão parece
coerente ao se repetir no aumento e na diminuição da temperatura. Uma observação
importante é que a temperatura inicial é de 51 °C, devido ao fato deste teste ter sido
feito logo após um outro teste, e portanto iniciou a uma temperatura superior à
ambiente. Esta situação deve ser explorada ao máximo para o aproveitamento da
energia térmica.

Tabela VIII.6. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.16a
t1

T. in.

t2

t2 - t1

Teste M.P. (°C) (min) (min) (min)
T8

Osso

51

37,5

57,1

19,6

Desliga

Calor

Tmax

t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal)

(°C)

36

(a)

t3

59,7

Pmax

5,5

Peso

1050

5395

154

(b)

Figura VIII.16. a) Curva de aquecimento; b) Curva de variação da pressão versus
temperatura.
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Foram encontrados
ados resultados semelhantes aos anteriores,
es, porém
po
os ossos
ficaram mais frágeis, mais
ais fá
fáceis de moer. A princípio pensou-se que
ue fosse
foss por causa da
pressão mais alta, no entanto
ntanto esta hipótese foi descartada porque o teste
este anterior
an
foi feito
a 6 bar e este a 5,5 bar.
r. Esta fragilidade pode ter sido causada porque
que os ossos ficaram
para ser moídos no dia
ia segu
seguinte imersos em água. Se isto se confirma
firmar passará a ser
visto como uma alternativa
ativa ppara o processo de enfraquecimento dos ossos.
ossos
O osso apresentado
ntado na Figura VIII.17 foi cozido por 19,5
,5 minutos
min
exibindo
gorduras e colágenos não ddissolvidos nas cavidades do tecido esponjo
ponjoso, exceto nos
locais indicados por A e C qu
que tiveram contato com a água quente. Este fato
f evidencia a
necessidade de quebrar
ar os ossos em tamanhos menores do que 5 cm,
cm conforme é
exigido pela norma. Deve ser lembrado que quando a graxariaa não tem todas as
condições exigidas paraa prod
produzir farinha da carne e ossos para consumo
sumo animal,
a
ainda é
permitido produzir seboo e fa
farinha de ossos calcinados, e não precisa
isa quebrar
qu
os ossos
nem esterilizar.
O teor de gordura
rdura não foi analisado porque foi considerad
iderado que, se no
experimento anterior (VIII.
I.8), em um tempo de 37,4 minutos o teor
or ficou
fic alto, não se
conseguirá teores menores
ores em tempos inferiores.

Figura VIII
II.17. Extremidade esponjosa de osso longo.
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VIII.10. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 60 MINUTOS A 4 BAR
O objetivo deste experimento é verificar se uma hora de cozimento seria
suficiente para enfraquecer os ossos.
A curva de aquecimento é apresentada na Figura VIII.18a, onde os pontos em
vermelho representam as medidas de temperatura feitas manualmente com termômetro
Minipa. As curvas de pressão versus temperatura também sobrepõem as medidas do
sistema de aquisição de dados, do manômetro e a curva padrão (Figura VIII.18b). Vê-se
que são diferentes as curvas de aquecimento e de resfriamento seguida pelo sistema de
aquisição de dados, diferente do que aconteceu no experimento anterior da Seção
VIII.9. Este fato talvez seja influenciado pela maior quantidade de calor acumulada no
processo, visto que o sistema foi aquecido por mais tempo, e indica que a pressão
decaiu mais lentamente do que a temperatura no sensor. O manômetro, em vermelho,
indica uma pressão máxima de 3,5 bar, enquanto o sensor elétrico marcou 4,8 bar. Foi
considerado o valor da curva padrão em torno de 4,0 bar, que marca um valor
intermediário entre os dois instrumentos.

(a)

(b)

Figura VIII.18. a) Curva de aquecimento; b) Curva pressão versus temperatura.

Para se comparar as duas diferentes condições, o osso da esquerda na Figura
VIII.19a é do experimento da Seção VIII.9 enquanto o da direita é deste experimento. O
osso que cozinhou acima de 140 °C se apresentou mais frágil na moagem, embora tenha
cozido por menos tempo. Isto sugere que a temperatura mais alta, e consequentemente
também a pressão mais alta, diminui o tempo necessário para desestruturar os tecidos.
No entanto, como observado no experimento anterior, parte desta diferença observada
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também pode ser atribuída ao fato dos ossos terem ficado submersos na água para moer
no dia seguinte. Esta dúvida ainda precisa ser dirimida.
Na Figura VIII.19b o osso cortado exibe a cavidade medular onde podem ficar
retidos colágenos e lipídios.

(a)

(b)

Figura VIII.19. a) Ossos cozidos por 20 minutos, à esquerda, e por 59,5 minutos, à
direita; b) Corte da diáfise de um osso longo.

A Tabela VIII.7 resume os dados do experimento. O tamanho dos ossos e o
tempo de cozimento interferem no teor de gordura da farinha, pois são fatores que
determinam o acesso e a dissolução das gorduras e dos colágenos na cavidade medular.
Os testes com tempo menor de 37 minutos foram desconsiderados quanto ao teor
de gordura devido ao fato de no Experimento VIII.8, cujo tempo foi de 37,4 minutos, ter
sido obtido um alto teor de gordura.

Tabela VIII.7. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.18a
T. in.
Teste

t1

t2

t2 - t1 Desliga

M.P. (°C) (min) (min) (min)

VIII.10 Osso

75

29,9

89,4

59,5

Calor

Tmax

t (min) (min) (Bar) cru (g) (kcal)

(°C)

21

t3

89,4

Pmax

4,0

Peso

998

3147

142

VIII.11. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 120 MINUTOS A 4 BAR
O objetivo deste experimento é verificar se com o tempo de cozimento de duas
horas os ossos alcançariam a fragilidade suficiente para serem moídos com o moinho de
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placas paralelas. Anteriormente já se havia obtido esta resposta com uma hora e meia,
mas foi buscada uma certificação.
Os mesmos procedimentos foram repetidos e foram obtidas as curvas
apresentadas na Figura VIII.20. Pode-se notar que o termopar tem resposta mais rápida
do que o PT100 na Figura VIII.20a, pois se antecipa nas indicações.

(a)

(b)

Figura VIII.20. a) Curva de aquecimento; b) Curvas de pressão versus temperatura.

O medidor de pressão apresentou falta de repetibilidade nas medidas crescentes
e decrescentes. No entanto, comparando a Figura VIII.20b com as Figura VIII.18b e
Figura VIII.16b, fica claro que a curva no resfriamento aproximou-se para o lado
esquerdo à medida que o tempo de cocção aumentou, significando que a queda de
pressão se atrasa mais em relação à queda de temperatura. Este fenômeno parece estar
relacionado ao acúmulo de calor na parte superior do sistema, que conserva o vapor por
mais tempo quando é mais aquecido.
Foi verificado que os ossos dos membros bovinos, os mais resistentes, tornaramse frágeis o suficiente para serem moídos no moinho de placas paralelas sulcadas após
duas horas de cocção. O teste de moagem foi repetido com os ossos molhados e também
depois de secos no forno. Foi identificada maior facilidade para a trituração dos ossos
molhados. Para ilustrar o grau de fragilidade encontrada, é como se os tecidos ósseos
compactos dos membros bovinos se tornassem uma pequena placa de gesso bem
molhada (Figura VIII.21a) e os tecidos ósseos esponjosos fossem um pedaço de pão
velho (Figura VIII.21b).
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(a)

(b)

Figura VIII.21. a) Tecido ósseo compacto exibindo mudança de cor; b) Tecido ósseo
esponjoso úmido que pode se desagregar no manuseio.

A Figura VIII.22 mostra o processo e o resultado, respectivamente, da moagem
dos ossos molhados. O produto apresentado na Figura VIII.22b pode ser reprocessado
para reduzir as partículas. Sem dúvida ainda não é uma farinha, pois precisa ser seca. E
quando seca precisará ser desaglutinada porque os colágenos presentes no interior dos
ossos agregam a farinha e forma blocos ao secar. Isto atesta para a possibilidade de se
extrair mais colágenos e fazer uma farinha de ossos mais pura, mais fina e com menos
proteína, o que pode aumentar seu tempo de armazenamento.

(a)

(b)

Figura VIII.22. a) Moagem dos ossos longos molhados; b) Ossos moídos molhados.

A Figura VIII.23a dá ideia de quanto material pode ser encontrado dissolvido na
“água residual” da autoclave, pois todo este espaço vazio esteve preenchido por
gorduras e colágenos. A Figura VIII.23b apresenta um tecido cartilaginoso que após o
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processamento não foi mais encontrado, por ter sido dissolvido após a cocção de 120
minutos. A Tabela VIII.8 resume os dados do experimento.

(a)

(b)

Figura VIII.23. a) Tecido ósseo esponjoso mostrando-se mais limpo de gorduras e de
colágenos; b) Tecido cartilaginoso que foi dissolvido no cozimento e não foi
encontrado.

Tabela VIII.8. Resultados do experimento a partir da Figura VIII.20a
T. in.
Teste

t1

t2

t2 - t1 Desliga

t3

Pmax

M.P. (°C) (min) (min) (min) t (min) (min) (Bar)

VIII.11 Osso

21

57,1 181,7 124,6

60,1

184,6

4,3

Peso

Calor

Tmax

cru (g) (kcal)

(°C)

708

9012

145

Os resultados obtidos confirmam o que já havia sido testado no Capítulo VII
quanto à fragilidade adquirida após 90 minutos de cocção, agora testado com
temperatura e pressão mais controlada em 124,6 minutos, pois foi acrescida a válvula
para extração do vapor como forma de baixar a temperatura quando necessário. Isto é
muito útil, pois nos experimentos do Capítulo VII, por excesso de temperatura, às vezes
podia-se sentir o odor de carne queimada ao abrir a autoclave.
O osso pode ser submerso em água quente por mais tempo, como forma de
enfraquecer suas estruturas. Isto significa que o seu cozimento pode continuar fora da
autoclave, deixando-a livre para fazer outra batelada com material fresco.
O aumento da pressão, a quebra dos ossos antes do cozimento, a agitação
durante a cocção e a moagem dos ossos molhados submersos podem ajudar a dissolver
os colágenos e a liberar os lipídios impregnados no tecido esponjoso. Estas ações em
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conjunto devem ser melhor exploradas para alcançar o tempo de cocção mínimo com
maior fragilidade dos ossos e menor teor de extrato etéreo na farinha de ossos.

VIII.12. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 90 MINUTOS A 5 BAR
O teste de cozimento de osso com controle para 90 minutos foi feito usando
controle on-off. O objetivo e a conveniência deste experimento foi testar uma condição
intermediária, pois havia sido testada a cocção de ossos por uma hora (onde o osso foi
considerado resistente) e por duas horas (onde foi considerado frágil o suficiente para o
moinho de placas paralelas).
Para completar os 90 minutos com o ciclo de controle on-off (Figura VIII.24a)
em torno de 40 minutos (ver o item B.4. TESTE DO CONTROLE ON-OFF, no
Apêndice B) foi necessário interromper o terceiro ciclo no tempo 7180 segundos,
momento 3 na Tabela VIII.9. Neste ponto o equipamento de aquecimento foi desligado
e foi aberto o vapor para que a pressão relativa caísse a zero. A pressão tornou-se zero
no instante 7410 segundos (Figura VIII.24b), momento 4 indicado Tabela VIII.9. Os
dois primeiros ciclos, indicados na Tabela VIII.9 com os números 1 e 2 duraram 43,13 e
35,17 minutos respectivamente. Um ciclo considera o tempo compreendido entre dois
pontos consecutivos em que a temperatura chega a 137 °C.
O valor de 137 °C foi estabelecido acrescendo 4 °C aos 133 °C, porque foi
testado o reator e se observou que quando o controlador religou os resistores a 133 °C,
na parte de resfriamento de cada ciclo, a temperatura ainda desceu até 129 °C, portanto
4 °C abaixo (Figura B.5a, no Apêndice B). Ao regular a temperatura para 137 °C,
quando o reator estiver esfriando, o sistema religará os resistores em 137 °C. Desta
forma, ao descer ainda 4 °C atingirá 133 °C, que é o mínimo exigido. Isto foi feito para
evitar que a temperatura atinja um valor inferior aos 133 °C regulamentados.

208

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

C. VIII – Testes do Tempo de Cocção

Tabela VIII.9. Tempos do ciclo de controle on-off usado no aquecimento do reator
Tempo (s) Período (s) Período (min)
t1

1804

1

4392

2588

43,13

2

6502

2110

35,17

3

7180

678

11,30

4

7410

230

3,83

Total

(a)

93,43

(b)

Figura VIII.24. a) Curva de aquecimento; b) Curva de pressão.

A Figura VIII.25 mostra a curva de pressão versus temperatura sobreposta à
curva padrão de vapor. A Tabela VIII.10 resume os números do experimento.

Figura VIII.25. Curva pressão versus temperatura.
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Os ossos dos membros bovinos cozidos neste experimento se apresentaram com
resistência intermediária entre os experimentos de uma hora e duas horas, como era de
se esperar.

Tabela VIII.10. Dados do experimento colhidos parcialmente da Figura VIII.24a
T. in.
Teste

M.P.

VIII.12 Osso

(°C)
60

t1

t2

t2 - t1 Desliga

t3

(min) (min) (min) t (min) (min)
30,1 120,7 90,6

32,7

123,5

Pmax
(Bar)
4,6

Peso

Calor

Tmax

cru (g) (kcal)

(°C)

600

4901

148

Estes testes mostraram que é necessário tempo muito superior aos vinte minutos
regulamentados para que os ossos dos membros bovinos tornem-se frágeis. Foi
observado que mesmo o tempo de uma hora é insuficiente. Somente após uma hora e
meia sob pressão de 3 bar estes ossos tiveram sua dureza reduzida o suficiente para
serem moídos no moinho de placas paralelas sem o risco de danificá-lo. Tal fato não foi
verificado com nenhum outro osso bovino, o que justifica um tratamento diferenciado
apenas para estes.
Com cozimento de vinte minutos os ossos ficaram muito resistentes, mas foram
moídos. Para usar o moinho de discos paralelos numa graxaria há que se construir um
equipamento mais robusto, capaz de moer ossos com esta resistência, que, embora não
desprezível, é bem menor do que aquela apresentada pelos ossos cozidos no digestor.

VIII.13. COCÇÃO DE OSSOS COM TEMPO DE 20 MINUTOS A 4,3 BAR
São os seguintes os objetivos deste experimento:

1. Observar se com a pressão mais alta, o tempo de 20 minutos seria suficiente para
fragilizar os ossos dos membros bovinos;
2. Verificar se com o corte dos ossos em 5 cm ainda restariam colágenos ou
lipídios no interior dos ossos. Não se espera referendar a legislação nem
contestá-la quanto à eficiência da esterilização, a questão é buscar uma
alternativa para produzir no tempo mínimo e obter o teor de estrato etéreo na
farinha de ossos menor do que 10%.
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O procedimento é o mesmo usado nos experimentos anteriores e está, em parte,
resumido pelo gráfico de temperatura da Figura VIII.26a, mas foi tomado o cuidado de
cortar os ossos com todas as dimensões menores do que 5 cm, conforme apresenta a
Figura VIII.26b. Em uma graxaria o quebrador de ossos é equipamento comum e tem
velocidade muito maior que a serra de fita usada pelo açougueiro, que foi utilizada para
efetuar os cortes dos ossos apresentados na Figura VIII.26b. O quebrador de ossos tem
potência geralmente maior do que 20 CV e normalmente quebra os ossos em pedaços
menores do que 5 cm.
Houve um grave vazamento de vapor assim que a pressão aumentou, devido ao
deslocamento do anel de vedação no momento de inserir os ossos. Foi necessário
esperar a pressão baixar e o vapor deixar de sair para evitar acidente ao reabrir o reator.
Por esta razão a Figura VIII.26a apresenta uma curva com uma depressão aos 63,7
minutos. Devido ao problema de vazamento os ossos ficaram aquecidos à temperatura
de ebulição da água por 132 minutos, incluindo os 19,3 minutos que esteve acima de
133 °C. Esse evento, com tantos minutos a 100 °C, prejudicou o experimento, mas
reforçou a tese de que o cozimento à pressão atmosférica também contribui na
desestruturação dos tecidos ósseos.

(a)

(b)

Figura VIII.26. a) Curva de aquecimento; b) Ossos usados no experimento, cortados
com dimensão máxima de 5 cm.

Foi observado que os ossos ficaram quase tão frágeis quanto com as duas horas
de cozimento. Isto significa que o cozimento sob pressão atmosférica também interfere
na resistência mecânica dos ossos e reforça a possibilidade de continuar a cocção após a
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esterilização para liberar a autoclave. Apesar da fragilidade ter sido alcançada, o teor de
estrato etéreo foi alto: 12,82%. A Tabela VIII.11 resume os dados do experimento e a
Tabela VIII.12 resume os dados dos experimentos onde foi feita a análise do extrato
etéreo.

Tabela VIII.11. Dados do experimento baseado na Figura VIII.26a
T. in.
Teste

t1

t2

t2 - t1 Desliga

t3

M.P. (°C) (min) (min) (min) t (min) (min)

VIII.13 Osso 26,5

93,0 112,3 19,3

93,8

124,5

Pmax
(Bar)
4,5

Peso

Calor

Tmax

cru (g) (kcal)

(°C)

1050

14062

148

VIII.14. COMENTÁRIOS FINAIS SOBRE OS TESTES DO TEMPO DE
COCÇÃO
Embora a pressão e a temperatura estejam correlacionadas, o efeito sobre os
tecidos animais parece ser causado pela temperatura. A pressão é necessária devido à
evaporação da água. A temperatura mais alta enfraquece os ossos mais rapidamente.
Isso sugere uma relação F ≈ t·T, ou seja, o produto tempo, t, vezes a temperatura, T, tem
relação direta com a fragilidade F procurada, onde o tempo e a temperatura são
inversamente proporcionais entre si. Ou seja, dada a fragilidade constante do osso, ou
mesmo do tecido cárneo, resultados com fragilidade similar podem ser alcançados
aumentando o tempo de cocção com baixa pressão ou a aumentando a pressão em pouco
tempo. Esta hipótese foi testada e pode ser verdadeira apenas em uma faixa de valores.
Convém testá-la quantificando a grandeza fragilidade, F.
Os limites para aumentar a temperatura são estabelecidos pela pressão que o
equipamento terá que suportar, a digestibilidade das proteínas e a sua decomposição,
liberando substâncias voláteis não condensáveis que vão alimentar o efluente gasoso.
Por isso evita-se aquecer além de 140 °C. Mas está sendo proposto produzir farinha de
carne separada da farinha de ossos, separando a matéria-prima. Isto significa que estes
dois limitantes descritos acima não se aplicam, pois na farinha de ossos busca-se
fornecer cálcio, fósforo e potássio, que são substâncias inorgânicas onde uma diferença
entre 133 °C e 200 °C não vai interferir em sua qualidade. Quanto à liberação de gases
não voláteis, isso também não se aplica, pois os estudos que são bases desta afirmação
usaram digestor, enquanto no processo proposto todo material está submerso em água
em recipiente fechado. Isto aponta para a existência de um par de valores de
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temperatura e pressão no qual os ossos dos membros bovinos se enfraquecem o
suficiente em apenas 20 minutos. Observar que a questão está na dureza dos ossos
longos bovinos. Os outros ossos já não são problema, pois praticamente se desmancham
ao apertar com as mãos após os 20 minutos de cocção à temperatura de 133 °C. A
gordura pode ser extraída antes de se aumentar a temperatura, e isto é necessário, pois
as curvas da DSC mostram o aumento da decomposição do sebo a partir de 140 °C na
Figura VI.29a (Capítulo VI).
Infelizmente, a pressão máxima usada neste experimento não pode ser
aumentada para não danificar o manômetro que já havia ultrapassado o fundo de escala
de 4,2 kg/cm2 e já estava encostando-se ao pino limitador de curso, tendo sido
necessário abrir a válvula para liberar vapor e baixar a pressão. Neste momento a
pressão foi estimada pela curva padrão de vapor d’água, a partir da temperatura medida.
Outra questão a se acrescentar é que o aumento do tempo de processamento na
autoclave interfere apenas no andamento da produção. Não interfere no consumo de
energia, pois, após o aquecimento, a fonte de calor é desligada e o tempo de decaimento
de temperatura tem se mostrado muito grande, mesmo neste pequeno reator sem
revestimento térmico. Com o isolamento térmico esta análise fica ainda mais favorável.
Assim, o tempo de cocção vai interferir no andamento da produção, o que é uma
questão mais de gestão do que de energia.
Os dados das análises dos experimentos de tempo de cocção realizados estão
resumidos na Tabela VIII.12, na ordem de numeração dos testes conforme descritos no
texto.

Tabela VIII.12. Resumo das análises de extrato etéreo feitas nos experimentos no
Laboratório de Nutrição Animal da UESB
Estrato etéreo (%)

Tempo de

Teste

Produto

1ª análise

2ª análise

cocção (min)

VIII.4

F. carne 1

10,69

13,28

34,0

VIII.5

F. carne 2

16,65

17,80

18,5

VIII.6

F. carne 3

-

14,95

23,8

VIII.8

F. osso 1

13,18

13,41

37,4

VIII.13

F. osso 2

-

12,82

19,3
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Rearrumando a Tabela VIII.12 com o tempo de esterilização na primeira coluna,
vê-se na Tabela VIII.13 que há uma relação inversa entre o tempo de cocção e o teor de
extrato etéreo nas amostras de farinha de carne dos três primeiros experimentos. Ou
seja, à medida que o tempo de cocção aumentou o teor de extrato etéreo da farinha de
carne diminuiu.
O mesmo não ocorreu com a farinha de ossos, mas o que aconteceu não nega a
correlação observada na farinha de carne anterior, pois, após o mau resultado da
primeira amostra, na coluna 1ª análise da Tabela VIII.12, foi solicitada a repetição da
análise na farinha do Experimento VII.6 que ainda estava no laboratório da UESB. Ao
mesmo tempo foi preparada a amostra de farinha de osso do Experimento VIII.13,
moendo apenas um osso compacto visivelmente livre de gorduras. Era esperado um
baixo teor de extrato etéreo na amostra do Experimento VIII.13, na coluna 2ª análise da
Tabela VIII.12. Se o tempo de cozimento fosse mantido, provavelmente o teor de
extrato etéreo teria baixado, mas foi aumentado o rigor no controle do tempo. O tempo
de cocção praticamente caiu pela metade e mesmo assim o teor baixou. Embora tenha
baixado, continuou acima do máximo permitido. Isto significa que dentro do tecido
ósseo compacto há gordura impregnada que não é visível e que é extraída à medida que
o tempo de cocção aumenta. Isto é coerente com a informação de que as membranas
celulares possuem predominantemente fosfolipídeos e que estes compõem 50% da
membrana plasmática e 90% da membrana mitocondrial. Além disso, as membranas
animais possuem o colesterol (Alberts et al., 2010).
Seria justificável refazer as análises em outro laboratório, mas os resultados do
laboratório da UESB estavam coerentes com os do laboratório Labtron de São Paulo,
como se pode ver na Tabela VII.6 da Seção VII.6 (Capítulo VII).

Tabela VIII.13. Reorganização da Tabela VIII.12
Tempo (min) E.E. (%)

Teste

M. prima

18,5

17,80

VIII.5

F. carne 2

23,8

14,95

VIII.6

F. carne 3

34,0

13,28

VIII.4

F. carne 1

19,3

12,82

VIII.13

F. osso 2

37,4

13,41

VIII.8

F. osso 1
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Não foi alcançado menos de 10% de extrato etéreo nos testes de cocção no
tempo mínimo de 20 minutos, conforme apresentado nas Tabela VIII.12 e Tabela
VIII.13. Mas isto talvez seja possível fazendo alguns ajustes nos processos usados, por
exemplo:
•

Testar a cocção por 20 minutos com uma pressão maior do que os 5 bar
testados. É preciso preparar um equipamento para suportar uma pressão
mais alta e fazer o teste hidrostático com água para evitar acidentes;

•

Melhorar a prensagem submersa da seguinte forma: aumentar o tempo de
prensagem, manter a água perto da temperatura de ebulição, testar outros
tecidos para o filtro e melhorar o mecanismo de pressionamento
mecânico;

•

Quebrar os ossos para facilitar a dissolução dos colágenos e lipídios
presentes principalmente no tecido ósseo esponjoso. Embora os ossos
tenham sido cortados a 5 cm, um quebrador de ossos normalmente
quebra em pedaços menores;

•

Deixar a autoclave sem obstáculos para a agitação dos ossos quebrados.
Isto significa deixar de medir a temperatura diretamente na matériaprima com termômetro de transmissão de calor por contato mecânico.
Pode-se estimar a temperatura na matéria-prima pela temperatura na
camisa interna ou na tampa, por exemplo.

VIII.15. RESUMO DOS TESTES REALIZADOS
Por fim, a Tabela VIII.14 faz um resumo geral dos testes discutidos neste
capítulo, apresentando os seus dados mais relevantes. Com ela pode-se acompanhar os
resultados de cada experimento e a função que ele teve no desenvolvimento da pesquisa.
Os quatro experimentos tiveram o objetivo de observar o teor de estrato etéreo e/ou o
tempo mínimo de cocção.
Embora imprecisa, a medida da fragilidade, já utilizada no Cpítulo VII, aponta
para a necessidade de um tempo de cocção acima de 60 minutos (Experimento VIII.10).
No entanto, ela também abre a possibilidade de esterilizar por apenas 20 minutos, e
manter os ossos por mais tempo em uma temperatura mais baixa, obtendo uma
fragilidade alta, de 4,5 (Experimento VIII.13) na escala aqui utilizada.
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Frágil
Médio +
Médio Duro
Cru

13.28
17.8
15.0
13.41

12.82
5
4
3
2
1

34.0
18.5
23.8
31.1
37.4
19.6
59.5
124.6
90.6
19.3

Observação

Fragilidade

Tempo de esterilização
(min)

Calor latente (J/g)

Calor específico (J/g·°C)

Carne
Carne
Carne
Osso
Osso
Osso
Osso
Osso
Osso
Osso

Extrato etéreo (%)

Produto

VIII.4
VIII.5
VIII.6
VIII.7
VIII.8
VIII.9
VIII.10
VIII.11
VIII.12
VIII.13

Umidade (%)

Experimento

Tabela VIII.14. Resumo dos testes de tempo de cocção realizados

2
2
2.5
3
5
3.5
4.5

Escala de fragilidade criada

VIII.16. CONCLUSÕES
O tempo de cocção mínimo capaz de permitir obter o teor de extrato etéreo
abaixo de 10% foi levantado para o processo proposto e está acima de 37,4 minutos,
conforme apresentado na Tabela VIII.12, e abaixo de 54 minutos, conforme exibido na
Tabela VII.2 (Capítulo VII). Esta é uma faixa interessante para a sua aplicação numa
planta industrial, considerando que são comuns graxarias como a de Barra do Choça,
citada neste texto, que levam de 2,5 a 3 h para cada batelada na autoclave. Considerando
o pior tempo obtido neste trabalho, de 54 minutos, esta graxaria poderia produzir três
vezes mais no mesmo tempo. E este tempo ainda pode ser reduzido, observando os itens
enumerados neste texto.
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Quanto à fragilidade dos ossos, com um tempo igual ou superior a 54 minutos
eles ficaram frágeis o suficiente para a moagem em um moinho de placas paralelas. Ou
seja, com o tempo de 54 minutos o método satisfaz a necessidade de desestruturar os
tecidos ósseos a ponto de torná-los frágeis e ainda extrair a gordura a um nível
satisfatório.
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CAPÍTULO IX
Capítulo IX. Conclusões e Sugestões

RESUMO
As conclusões são apresentadas neste capítulo em separado, segundo os pontos
de vista ambiental, social e econômico, sanitário e de saúde pública, político e técnico.
Na conclusão técnica é feita uma comparação energética entre a rota seca e a rota úmida
proposta, onde são evidenciadas vantagens da rota úmida quanto ao consumo de energia
e a possibilidade de ter todos os produtos esterilizados.

PALAVRAS-CHAVE
Eficiência, pequeno produtor, matadouro municipal, pecuária familiar,
rendimento.
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IX.1. CONCLUSÕES DO PONTO DE VISTA AMBIENTAL
A graxaria é a melhor opção para os subprodutos não comestíveis da indústria da
carne, mas é preciso evoluir e difundir as técnicas de aproveitamento dos subprodutos e
de tratamentos dos efluentes. Há muitos subprodutos para serem aproveitados e muitos
podem ter uso mais nobre nas indústrias farmacêutica e cosmética, na medicina, ou
outra aplicação que ainda não se supõe. Muitas aplicações são conhecidas, mas
lamentavelmente não são exploradas por falta de iniciativa. Como exemplo o sangue,
que se constitui em um dos maiores problemas ambientais dos matadouros, pode
oferecer o plasma para a indústria de embutidos (salsicharia) e o restante, com pouca
umidade, pode ser seco para produzir a farinha de sangue, para não citar aplicações mais
nobres. O método é conhecido, mas pouco difundido e usado. O mesmo se pode dizer
das aplicações do conteúdo do rumem e das vísceras, da bílis, da mucosa intestinal, das
orelhas, dos chifres, cascos, entre outros. Exceção se faz ao cálculo biliar, ou pedra de
fel (Figura IX.1), comprado em gramas “a preço de ouro”, com exagero de alguns. Os
compradores viajam pelo interior, por onde souberem que tem matadouro. Não se sabe
ao certo sua aplicação, mas são vendidos a clientes orientais, particularmente no Japão
(Souza, 2013).

Figura IX.1. Cálculo biliar.

IX.2. CONCLUSÕES DOS PONTOS DE VISTA SOCIAL E ECONÔMICO
É necessário olhar o pequeno produtor com mais cuidado. Ele precisa de apoio
técnico, acompanhamento, integração, incentivo e oportunidade, visando sua inserção
sustentável na cadeia do negócio. Aquele que herda uma propriedade rural e que tem
alguns animais para seu sustento, ou como perspectiva de mudança de vida, é um caso
muito comum no interior do país, onde uma família aposta na criação de aves, cabras,
ovelhas ou bois. É necessário que estes novos empreendedores tenham a oportunidade
de acesso ao mercado consumidor, de forma legalizada. Este é um problema que precisa
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ser enfrentado com a mesma seriedade da questão da sanidade dos produtos de origem
animal para a população consumidora, pois implica no abastecimento, na integração
social e na esperança de um futuro melhor, cuja negação tem correlação com a miséria e
a violência, além da clandestinidade, com todas as suas consequências nefastas. Esta
integração é de importância estratégica para o desenvolvimento das comunidades rurais.
Se não a estes também, a quem se destina os benefícios do desenvolvimento humano no
Brasil? O governo federal fez um grande programa de agricultura familiar, mas é
necessário fazer também um programa de pecuária familiar, inovador, se necessário
com ações diferenciadas por região, com a possibilidade de abate em boas condições, a
exemplo do matadouro de Saint Yrieix, na França, citado na Seção II.4 do Capítulo II.
Ao contrario, tem-se visto apenas a insuficiente repressão ao abate clandestino,
estimulada pelas empresas legalizadas e pela mídia, usando a sanidade da carne como
argumento. Falta mobilização, investimento em qualificação e difusão de técnicas
aplicáveis à produção em pequena escala. Uma vez que o MAPA e as agências
estaduais de desenvolvimento agropecuário não têm estrutura nem recursos para atingir
os pequenos municípios, é preciso fortalecer e fiscalizar os Serviços de Inspeção
Municipal (SIM), para que integrem os agentes da cadeia regional da carne, em um
programa que possa ser replicado em todo pequeno município do país. São encontrados
belos trabalhos do SEBRAE contribuindo com pequenos laticínios, entre muitas outras
áreas, mas não foram encontrados desenvolvimentos em relação à produção de carne. Se
há, é preciso que sejam divulgados e multiplicados.

IX.3. CONCLUSÕES DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO E DE SAÚDE
PÚBLICA
A graxaria é imprescindível para a sanidade do setor cárneo e contribui
decisivamente na melhoria das condições gerais dos matadouros. A destinação correta
dos subprodutos cárneos é de suma importância para a melhoria das condições de saúde
pública e para a busca da sustentabilidade da atividade pecuária. Isto já é realidade
comum nos matadouros bem estruturados e precisa ser ampliado para os pequenos
matadouros. Para todo pequeno matadouro, a graxaria é o próximo passo, uma atividade
associada ao processamento dos subprodutos, sem a qual se acumulam os materiais não
comestíveis, comprometendo a higiene, o meio ambiente e possibilitando a propagação
de doenças. O processo proposto neste trabalho visa oferecer uma opção de esterilização
dos subprodutos não comestíveis que seja acessível ao pequeno empreendimento.
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É preciso frisar que a esterilização a 133 °C, usada nas graxarias, elimina todos
os micro-organismos patogênicos conhecidos. Não foi encontrada na bibliografia
consultada, ou na legislação, nenhuma referência a alguma exceção na eficiência deste
tratamento térmico. Várias doenças têm na graxaria um método eficaz de interrupção da
sua disseminação. A Tabela II.1, no Capítulo II, mostra a eficiência do tratamento
térmico das graxarias. Segundo o RIISPOA (MAPA, 1952), em seu Artigo 116, deve
ser feita a matança em separado dos animais que apresentarem na inspeção “antemortem” 25 zoonoses especialmente graves. Os animais portadores devem ser
imediatamente sacrificados no “Departamento de Necropsias” do matadouro e os
cadáveres devem ser incinerados ou “transformados em aparelhagem apropriada”,
onde entra o tratamento térmico da graxaria. É preciso preservar as graxarias como
estrutura de utilidade pública que precisa ser disseminada e modernizada, como se faz,
ou deveria fazer, com o tratamento de esgoto.

IX.4. CONCLUSÕES DO PONTO DE VISTA POLÍTICO
Os governos têm se voltado para a exportação da carne e negligenciado as
necessidades dos pequenos municípios, assim como as carências dos pequenos
produtores e microempresários do setor. O SEBRAE chamou a atenção em comerciais
de televisão para a falta de políticas adequadas para os microempresários no Brasil
(SEBRAE, 2009). Estes não têm apoio técnico nem acesso a recursos e, por isso, não
conseguem se adequar às normas. Como frequentemente são pessoas de baixo nível
econômico, social e educacional, geralmente não conseguem se fazer representar nas
iniciativas políticas voltadas para o setor. Por consequência, os grandes grupos
empresariais legalizados, que têm recursos, tecnologia e mais facilidade de acesso
político, estimulam a repressão ao abate clandestino e à carne clandestina usando os
fortes argumentos da saúde pública. A saúde pública, evidentemente, precisa ser
garantida, mas juntamente com o abastecimento e o desenvolvimento econômico/social,
e cabe ao governo conciliar estas necessidades que não são antagônicas, embora os
interesses dos grupos concorrentes possam ser. O pequeno produtor precisa ser incluído
como agente importante nas ações públicas de melhoria da qualidade da carne, até
porque a repressão até hoje não conseguiu excluir a carne clandestina nem mesmo das
metrópoles.
A necessidade da população em ter produtos cárneos sadios não foi capaz de
mobilizar os governos a aprimorar a qualidade da indústria da carne tanto quanto a
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exportação. No período da primeira guerra (1914-1918) os serviços de inspeção foram
feitos por veterinários estrangeiros, mas já em 1917 concluiu o curso de medicina
veterinária a primeira turma da Escola de Agricultura e Medicina Veterinária (Pardi et
al., 1996). Não é que não tivesse sido feito nada até então, mas este passo importante só
foi dado devido ao interesse pela exportação de carne. Foi assim também na década de
50, quando o Brasil, fortemente desfalcado pelos grandes, incontrolados e
descontrolados abates verificados durante os quatro primeiros anos da II Grande Guerra
Mundial (Santos, 2006) recuperava a sua produção pecuária. Estava particularmente
interessado em uma retomada da exportação, criando o importante regulamento
RIISPOA em 1952, entre outras medidas. E foi assim também na prevenção da BSE em
2008, quando o Governo interditou 17 graxarias (Capítulo II, Seção 4). Aquelas
graxarias atendiam à necessidade de esterilizar os subprodutos, eliminando todos os
micro-organismos patogênicos causadores de doenças que existem na cadeia da carne,
exceto a BSE, que nunca existiu no país. A graxaria é uma indústria de utilidade
pública, que precisa ser incentivada e subsidiada quando não for rentável, mas o
governo brasileiro ainda não considera assim. Naquele momento, preferiu usar o seu
poder junto às pequenas graxarias e mostrar serviço aos países importadores. Não se
questiona a importância da prevenção da BSE. O que se questiona é a falta de cuidado
com as graxarias que contribuem com a profilaxia de outras doenças bem comuns no
Brasil.
Os órgãos responsáveis pelo abastecimento e fiscalização da indústria da carne,
assim como os de saúde pública, não têm um plano de desenvolvimento setorial que
acompanhe o crescimento urbano. Não há um programa de crescimento sadio e
sustentável. O crescimento dos municípios se dá de forma desordenada e desassistida.
As autoridades surgem em epidemias, desastres e situações similares de forma corretiva,
e repressiva. Os insuficientes investimentos são mal direcionados e mais subordinados à
“oportunidade” política de cada município do que à necessidade e a um plano diretor
nacional. Exemplo disso é o fato de que prefeitos de pequenas cidades constroem
matadouros que não atendem às exigências do MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), MMA (Ministério do Meio Ambiente), MS (Ministério da
Saúde) ou MT (Ministério do Trabalho). Como é sabido, muitas vezes o número de
animais não paga o investimento necessário para atender às normas. Estas normas, que
visam à saúde, que dependem de equipamentos e profissionais capacitados e habilitados
e que têm custo alto para o governo, muitas vezes se tornam um instrumento de
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exclusão. E o abate clandestino se perpetua. Ou pior, o abate em pequenos matadouros
municipais atende à necessidade de abastecimento dos municípios e regiões, mas
oferece grande risco à população e o país ainda não se dispôs a resolver
satisfatoriamente esta questão. Provavelmente os governos municipais, com os SIM,
serão a opção mais viável para gerenciar regionalmente a cadeia da carne, mas
precisarão de orientação e fiscalização das Agências Estaduais e do Ministério da
Agricultura. É preciso criar um programa nacional para a pecuária familiar, assim como
foi feito com a agricultura familiar, que atenda ás necessidades sanitárias, ambientais e
econômicas a custos viáveis para os pequenos municípios.

IX.5. CONCLUSÕES DO PONTO DE VISTA TÉCNICO
Os equipamentos usados em matadouros e graxarias geralmente têm o custo
elevado, dificultando a adequação dos pequenos empreendimentos. Ainda não foram
desenvolvidos equipamentos e métodos adequados para manter a qualidade, como exige
a legislação, e a rentabilidade da pequena produção.
A pesquisa feita com autoclave aproveita seu menor custo em relação ao
digestor para recomendá-lo ao pequeno matadouro. Ele já era usado para processar
ossos e vísceras. O problema era aproveitar a água residual acompanhada de tecidos
cárneos e ósseos. A proposta consiste em separar as matérias-primas, continuar secando
os ossos ao sol, e prensar os tecidos cárneos em prensagem submersa. Com isso, podese produzir a farinha de carne que não era produzida, e minimizar a poluição.
Na Tabela IX.1 é apresentada a relação entre o consumo de energia térmica da
autoclave e do digestor. Além da questão térmica, a autoclave é um equipamento de
menor custo, o que facilita a iniciativa para o pequeno empreendedor. A prensagem
submersa usa um recipiente metálico e utensílios de baixo custo (Figura V.5), diferente
da rota seca que precisa de prensa de parafuso que custa mais de R$ 100.000,00.
Uma autoclave com 1,2 m de diâmetro pode ser instalada em uma área de 1,2 m
x 1,2 m = 1,44 m2, enquanto um digestor com o mesmo diâmetro precisa de 1,2 m x 6 m
= 7,2 m2. Uma área cinco vezes maior (Figura IX.2). Como ambos precisam ser
abastecidos pela parte superior e descarregados pela parte inferior, a altura necessária é
equivalente para os dois equipamentos, em torno de três metros. Numa edificação não
se deve usar para outros fins a área acima ou abaixo do digestor, o que sugere que a
autoclave aproveita melhor este espaço.
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Figura IX.2. Comparação da área ocupada entre o digestor e a autoclave.

A Tabela IX.1 analisa separadamente as matérias-primas mais comuns em
graxarias: sebo da região peri-renal, ossos bovinos, carne bovina, peixe e frango. Foi
considerada a proporção média obtida de cada produto, segundo os ensaios realizados
neste trabalho: água (Tabela VI.3), gordura, tecido, colágeno (Tabela VII.3) e osso
(Tabela VII.4).
Os valores de calor específico das matérias-primas usadas na tabela estão
indicados abaixo, segundo sua fonte:

Sebo – Não foi usado o valor 0,55 cal/g·°C (Hui et al., 2006) porque este valor
geralmente considera o sebo industrializado, sem tecido e sem água. Foi
usado um valor pessimista, o mesmo valor da carne. A matéria-prima
citada como sebo é o tecido gorduroso da cavidade abdominal, próximo
aos rins, comum em graxarias que tratam subprodutos de matadouros
bovinos;
Osso – Algo semelhante acontece com o osso. Foi encontrado um valor de 0,11
cal/g·°C (TOOBOX, 2013), mas no experimento não se trata de osso
puro. Será então considerado o calor específico da carne, uma
aproximação pessimista, pela semelhança que o osso apresenta com a
carne moída ao sair do quebrador de ossos, devido ao tecido ósseo
esponjoso;
Carne – 0,77 cal/g·°C (BSC, 1997);
Peixe – 0,84 cal/g·°C (BSC, 1997);
Frango – 0,80 cal/g·°C (BSC, 1997).
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Na Tabela IX.1, as comparações estão nas linhas que iniciam com o texto
“Relação A/D....”. Observando a linha j da Tabela IX.1, vê-se que a relação de
consumo de energia térmica entre a Autoclave e o Digestor, a relação A/D, estabelece
uma pequena desvantagem para a autoclave, quando se considera a energia necessária
para esterilizar os sólidos, coisa que o digestor normalmente não faz, e a energia para
evaporar a água residual de cozimento, coisa que também a autoclave não faz. A
autoclave levou uma pequena vantagem no processamento de ossos. Na verdade, os
teores apresentados são aproximados, podendo variar muito de uma matéria-prima para
outra, mudando os números da linha j. Pode-se dizer que estas diferenças não justificam
a escolha de um ou de outro equipamento, assim as outras diferenças são mais
impactantes nesta escolha, e não a eficiência térmica.
A diferença mais desfavorável para a autoclave é o fato de precisar esterilizar
toda a matéria-prima, além da água adicionada como líquido ou como vapor. Já para um
digestor, mesmo considerando que ainda será necessário esterilizar as farinhas de carne
e/ou de osso, a massa destes produtos secos é no máximo 50% da matéria-prima inicial
e acaba valendo a pena.
As linhas k e l estão acrescentando 10% e 30% do peso da matéria-prima em
água, respectivamente, e atribuindo ao processo o consumo de energia para evaporar
toda esta água, além daquela que já estava presente na matéria-prima. Isto é feito porque
a autoclave mais barata é de parede simples e funciona com vapor saturado direto, o que
introduz água na cocção. Mesmo quando o vapor é indireto, nem sempre há água
suficiente na matéria-prima para aquecer, evaporar e manter a pressão mínima requerida
de 3 bar, sem permitir que a matéria-prima queime na cocção, sendo então necessário
acrescentar água. Na Instrução Normativa IN-34 (MAPA, 2008), no Artigo 50,
Parágrafo 2°, é estabelecido que a pressão de 3 bar deve ser “produzida por vapor
saturado”, o que não implica que isto tenha que ser direto na matéria-prima. A diferença
parece pequena, mas esta redação permite que se use aquecimento indireto. Ou seja,
pode-se por o vapor saturado na camisa e esta aquecer a matéria-prima. A IN 15
(MAPA, 2003), que foi revogada, exigia que fosse “vapor saturado direto”. Nas linhas
k e l a autoclave leva desvantagem em relação ao digestor em todas as matérias-primas.
Sob a ótica da energia térmica, o uso de autoclave só é mais econômico tendo
uma opção para evaporar a água residual de cozimento fora do processo de fabricação
das farinhas e de gordura. A situação mais desfavorável é no processamento de sebo,
onde a autoclave gasta entre 10% (linha j) e 88% (linha l) a mais do que o digestor.
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Tabela IX.1. Cálculos do consumo de energia térmica em função dos produtos
Quantidade teste de Matéria-Prima crua:
Matéria-Prima
Água
Sebo ou gordura
Tecido
Colágeno
Osso seco
Calor específico da matéria
cal/g·°C
Calor específico da água
Calor Latente de fusão do sebo
Calor latente da água
Temperatura ambiente
Temperatura de esterilização
Elevação de temperatura
Temperatura final do crackling

100
Sebo
20%
70%
8%
2%

g
Proporção dos produtos
Osso
Carne Peixe
28%
71%
75%
15%
4%
3%
2%
23%
21%
10%
2%
1%
45%

Frango
72%
2%
25%
1%

prima,
0,77
1
50
540
25
133
108
60

0,77
cal/g.°C
cal/g
cal/g
°C
°C
°C
°C

0,77

0,84

0,80

No digestor convencional
Calor para elevar a 100°C a M. Prima
5.775
Calor para Evaporar a água da M. Prima
10.800
Calor para fundir o sebo (Latente)
3.500
Calor para esterilização dos sólidos
562
Calor total 20.637

5.775 5.775 6.300
15.120 38.340 40.500
750
200
150
3.204 1.405 1.349
24.849 45.720 48.299

6.000
38.880
100
1.518
46.498

cal
cal
cal
cal
cal

Na autoclave
f Calor para elevar a 133°C a M. Prima
8.316
g Calor para Evaporar a água da M. Prima
10.800
h Calor para fundir o sebo (Latente)
3.500
i
Calor total 22.616

8.316 8.316 9.072
15.120 38.340 40.500
750
200
150
24.186 46.856 49.722

8.640
38.880
100
47.620

cal
cal
cal
cal

a
b
c
d
e

j

Relação A/D esterilizando e secando
Relação A/D esterilizando e secando +
k 10% água
Relação A/D esterilizando e secando +
l 30% água
Relação A/D esterilizando sem a
m autoclave secar
Relação A/D sem Dig. Esteriliz. sem
n Autoc. Secar

110%

97%

102%

103%

102%

136%

119%

114%

114%

114%

188%

163%

138%

136%

137%

57%

36%

19%

19%

19%

59%

42%

19%

20%

19%
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No entanto, há uma particularidade que põe o processo de autoclave em
vantagem: os ossos depois de cozidos podem secar ao sol, por exemplo, porque não
precisam ser prensados para extrair a gordura e obter baixo teor de extrato etéreo na
farinha, como se pode observar na Tabela VII.6, no Capítulo VII. Também não entrará
em decomposição estando livre dos colágenos e de carnes ou vísceras, que serão
processadas em separado. A importância deste item é devido ao fato dos ossos terem
uma percentagem de material sólido final maior do que as outras matérias-primas e
acumularem até 40% do peso em água. Caso a secagem dos tecidos ósseos e cárneos e
da água residual não entrem na soma da energia, o processo em autoclave gastará entre
19% e 57% da energia gasta pelo digestor, segundo a linha m. Pode-se dizer que nesta
análise o digestor está sendo “cobrado” pela esterilização (que é obrigatória), enquanto
a autoclave não está sendo “cobrada” pela secagem da água (que não é obrigatória), e
desta forma a autoclave atende à IN 34 (MAPA, 2008), enquanto o digestor sem
esterilizar não atende. Por outro lado, na linha n, onde a autoclave consome entre 19%
a 59% da energia do digestor, não foi considerada a energia térmica gasta para o
digestor esterilizar. Mas a esterilização é exigida pelo MAPA e a energia tem que ser
gasta. Já a evaporação não é cobrada assim. O MMA exige que não se polua, e a água
com colágeno pode ser usada na alimentação de suínos, por exemplo. Pode também
fazer parte do sistema de tratamento de efluente do matadouro ou pode ser evaporada
usando energia solar, ou o calor da chaminé da caldeira, ou o calor do condensador da
câmara frigorífica, entre outros. Cabe aqui um estudo para produzir a cola evaporando a
água. Este custo pode ser transferido para a produção da cola e não ficar com as
farinhas.
Um ponto a favor da autoclave é em relação ao pré-aquecimento. No digestor, é
necessário fazer a troca térmica entre a evaporação do digestor e o material sólido que
será introduzido. Para isso é necessário um equipamento específico para fazer a troca de
calor ar/sólido, capaz de conter o conteúdo de sólido que costuma ser em grande
quantidade. Na autoclave isto pode ser feito usando a gordura resultante e/ou a água
residual já aquecidas para envolver o material que será cozido. Para isto, basta que
sejam postos juntos (ou usando a camisa do vapor) em uma outra autoclave que vai
iniciar a batelada, não sendo necessário outro equipamento. No caso de se conseguir que
a matéria-prima pré-aquecida entre no processo a 80 °C, a relação A/D vai melhorar e a
autoclave vai consumir entre 10% a 48% da energia consumida pelo digestor. As
menores relações A/D são encontradas para as matérias-primas carne, peixe e frango,
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onde a autoclave oferece maior vantagem em relação ao digestor. Pode-se ainda
descarregar o vapor de uma autoclave em fim de processo em outra que está iniciando.
Quanto mais alta for a temperatura inicial da matéria-prima, menor será o consumo da
autoclave em relação ao digestor (afirmação obtida em simulação usando o modelo
matemático).
Os ambientalistas não pouparão a pergunta sobre o destino da água com
colágeno, pois não se permite mais a instalação de uma indústria que não resolva suas
questões de efluentes. Buscou-se uma alternativa de baixo custo para o pequeno
produtor, ou o matadouro municipal que não trata seus “resíduos animais”, ou ainda o
abatedor clandestino que polui e contamina. Com o método proposto, além da farinha
de ossos calcinada que já se fazia, pode-se produzir as farinhas de ossos e de carne
autoclavadas e esterilizadas para ração animal. Na produção de farinha de carne, por
não se descartar os tecidos cárneos, será gerado 98% a menos de resíduo do que antes.
O efluente é composto de água com 2% de colágenos dissolvidos (em relação ao peso
da matéria-prima crua). Quando for processamento de ossos, o efluente tem 10% de
colágenos. Não é a solução definitiva, mas é uma melhora substancial em relação a um
passado não muito distante, e ainda presente em alguns lugares. O que se propõe
efetivamente de inovação é a possibilidade de fazer a farinha de carne usando a
prensagem submersa. Para aqueles que já têm seu pequeno sistema de tratamento, a
carga orgânica do efluente vai diminuir, em relação aos tecidos cárneos, em 98% (ver
Figura III.4, Capítulo III), e a eficiência do tratamento vai aumentar. Para processar com
efluente zero, pode-se evaporar a água com energia solar e, para isso, o método
proposto oferece um líquido aquecido, melhor de manusear e transportar do que a água
residual de cozimento original. Como antes, os ossos podem ser secos ao sol para
depois queimar e produzir a farinha de ossos calcinada autorizada pelo MAPA. Para
fazer a farinha de ossos autoclavados, os ossos também podem secar com energia solar,
sem terem, necessariamente, que ficar ao sol expostos aos insetos, roedores e aves. É
uma questão de montar a estrutura adequada e ter cuidado na operação.
As opções para evaporar a água da autoclave, que já é filtrada, sem os tecidos
cárneos ou ossos, precisam ser testadas e desenvolvidas. Existe a facilidade de
transporte por tubos para equipamentos ao ar livre como tanques rasos abertos ou
também secadores como o spray-dryer. Alguma técnica há de se adequar a cada
situação, produzindo colágenos para serem usados como cola e como fonte de proteína.
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O uso da água interna dos tecidos das vísceras e das carnes foi testado com êxito
na autoclave, sem precisar acrescentar vapor d’água direto na matéria-prima. Para isto,
o aquecimento deve ser gradual para não causar queima localizada. Nos experimentos, o
acréscimo de água foi necessário apenas para o processamento de ossos.

IX.6. LIMITAÇÕES
Para maior êxito no uso da autoclave na graxaria moderna é necessário avaliar
para cada caso a aplicação da água contendo os colágenos.
Se o isolamento térmico for eficiente, uma vez aquecida a autoclave, não será
necessário mais calor para manter a temperatura, porém é preciso ter calor suficiente
para elevar a temperatura ao valor correto, no tempo desejado.
O tempo de cocção da autoclave pode ser uma limitação. Porém, com 58
minutos, tempo comparável ao de um bom digestor, foram produzidas neste trabalho
farinhas que foram consideradas de boa qualidade, dentro das especificações do
RIISPOA (MAPA, 1952). A conhecida demora no processamento usando autoclave em
plantas de graxarias se deve a duas razões básicas:
•

A dificuldade da troca térmica na matéria-prima, causada principalmente
pela falta do agitador. Uma vez instalado o agitador, este não precisa ter
a mesma potência daquele usado no digestor, porque não é necessário
tombar a matéria-prima. Além disso, a presença crescente de água torna
o movimento mais fácil, ao contrário do que acontece com o digestor que
desidrata os tecidos cárneos, levando os colágenos a aderirem às paredes;

•

A falta do revestimento térmico permite a troca térmica com o meio,
desperdiçando energia, principalmente quando a caldeira, também sem
isolamento térmico, localiza-se longe da autoclave.

IX.7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS ACADÊMICOS FUTUROS
São muitas as necessidades que se pode observar nos pequenos matadouros e na
cadeia da carne. Por isso, são muitas as possibilidades de contribuições que as
instituições de ensino superior podem dar a este setor industrial, principalmente às
microempresas. Muitos são os exemplos de técnicas conhecidas no meio acadêmico e
que ainda não estão disponíveis às pequenas unidades fabris e que poderiam lhes
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acrescentar maior eficiência energética ou um diferencial competitivo. Mas, para o
pesquisador nas universidades, é mais cômodo pesquisar em parceria com grandes
empresas como a Petrobrás, Eletrobrás, entre outras, que já têm muito recurso destinado
à pesquisa obrigado por lei. Por outro lado, existem editais com recursos para financiar
projetos de apelo social e ecológico que se aplicam bem ao caso das micro e pequenas
empresas da indústria cárnea. Seguem alguns temas como sugestões de pesquisas para
continuar este trabalho:

1. É preciso continuar os testes com o tempo de cocção para encontrar o tempo
mínimo que possibilite um teor de extrato etéreo dentro do regulamento;
2. Além de usar aquisição de dados de temperatura, pressão e controle automático
no processo, convém usar células de carga nas colunas de sustentação das
autoclaves para acompanhar as massas que entram e saem dos recipientes. Isto é
um acréscimo que permitirá aperfeiçoar o processamento de cada matéria-prima
com mais facilidade. A falta de acompanhamento das informações causa muito
desperdício nas plantas. Para isso a aquisição de dados é muito importante, caso
contrário parecerá inútil fazer revestimento térmico e fazer pré-aquecimento da
matéria-prima, pois não se terá noção dos desperdícios;
3. O uso de autoclaves é indicado para os pequenos empreendimentos. Convém
sugerir que na ampliação se tenha em mente a questão da manutenção, onde é
mais seguro ter dois equipamentos com capacidade de 500 kg do que um de
1000 kg. Particularmente no processo proposto, ter duas unidades de autoclave
em funcionamento também significa poder fazer pré-aquecimento, passando os
líquidos quentes de uma autoclave quente para a outra onde a matéria-prima
ainda vai ser aquecida. É necessário testar o pré-aquecimento;
4. É preciso testar métodos de secagem para o colágeno com energia solar, por
leito de jorro ou spray-dryer. Mas deve ser possível fazê-lo reagir e filtrá-lo sem
ter que evaporar a água;
5. A UFBA lança com este trabalho uma semente que necessita crescer e proliferar.
O próximo passo é desenvolver uma planta piloto de graxaria de pequeno porte,
mas para isso seria ideal contar com a participação do MAPA ou de uma das
agências de desenvolvimento estadual para se pesquisar as opções mais
adequadas, a fim de atender às necessidades sanitárias da pequena produção;
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6. Solicitar que o SEBRAE ajude os pequenos pecuaristas e abatedores a
implantar/difundir as ideias e tecnologias desenvolvidas neste trabalho;
7. Levantar o custo de uma planta, fazer um estudo de viabilidade técnicafinanceira e desenvolver um plano de negócios, considerando uma capacidade
produtiva compatível com um pequeno matadouro.

IX.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto ao efluente gasoso, a autoclave faz a cocção vedada sob pressão, não
tendo efluente durante o processo. Só pode ser aberta quando estiver à pressão
ambiente. Nesta situação, seu conteúdo estará na temperatura de ebulição da água,
exalando pouca quantidade de vapor que vai diminuindo ao passo em que a temperatura
vai baixando. Por outro lado, o digestor passa todo o tempo de cocção evaporando a
água dos tecidos, necessitando de, pelo menos, um condensador de porte compatível,
para não poluir o ar.
A produção de gordura é privilegiada na autoclave, porque o sebo produzido é
mais claro do que o produzido com digestor. Além disso, está mais livre de sais,
colágenos e tudo que for solúvel em água. As gorduras de pescados e aves são difíceis
de serem recolhidas em digestores, porque são menos abundantes e ficam impregnadas
nos tecidos cárneos. A extração posterior por prensagem necessita de regulagem
diferente na prensa para cada matéria-prima, o que pode ser facilitado se a graxaria
processa sempre o mesmo subproduto. A autoclave é mais indicada quando a graxaria
recebe condenações como estas esporadicamente, pois extrai a gordura mais facilmente
por decantação e pode complementar a extração com a prensagem submersa.
A prensagem submersa proposta permite que se produza farinha de carne
esterilizada com baixo teor de extrato etéreo, alto teor de proteína e com baixo
investimento. Isto é uma nova oportunidade de rendimento para o pequeno produtor e
uma consequente melhoria para o meio ambiente. Mas, para se legalizar uma pequena
graxaria ainda terá que atender às outras exigências, que são muitas. Pelo menos o
pequeno produtor poderá dispor de farinha de carne esterilizada de boa qualidade para
compor a ração de seus suínos e aves e terá poluído 98% menos do que antes. O
processamento e o assunto não se esgotam aí, porque resta a água com colágenos para
se encontrar o seu melhor tratamento.
Quem processa apenas ossos para calcinação não precisa da prensagem
submersa, pois vai queimá-los depois de secar ao sol e os tecidos não ósseos se
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queimarão juntos. Para estes, nem mesmo o MAPA põe muitas restrições. Caso este
produtor queira produzir a farinha de ossos autoclavados terá que mostrar ao MAPA,
além da autoclave para esterilização, o equipamento de registro de temperatura, pressão
e tempo para cada batelada. Em compensação, ganhará em peso, porque a farinha de
ossos autoclavada contém adicionalmente as proteínas da carne e os colágenos
remanescentes que seriam queimados se fizesse a calcinação. Caso este pequeno
produtor tivesse um digestor, que é mais caro do que a autoclave, ainda precisaria do
esterilizador.
Para aqueles pequenos produtores que precisam processar simultaneamente
ossos, vísceras e condenações, porque o volume da autoclave permite, a separação pode
ser feita depois da cocção. Os ossos vão para a secagem enquanto os tecidos cárneos,
juntamente com eventuais colágenos não dissolvidos, vão para a prensagem submersa.
O teor de colágenos dissolvidos na água vai ficar em um valor intermediário entre 2 e
10% do peso da matéria-prima inicial. Estes números foram encontrados para bovinos.
Tecnicamente esse produtor também poderá produzir a farinha de ossos autoclavada
e/ou calcinada e a farinha de carne.
Além destas últimas considerações técnicas, convém dizer que graxaria é um
assunto desconhecido do público, e sua função na cadeia da carne, naturalmente,
também é. Convém divulgar a ideia de que se trata de uma instituição de utilidade
pública e buscar do governo um tratamento adequado com sua função estratégica nos
municípios.
É preciso também sensibilizar o governo em prol de programas que apoiem e
incentivem a pecuária familiar, um costume antigo do Brasil rural, com bom potencial
econômico, cujo desenvolvimento diminui o êxodo e pode ser mais efetivo e benéfico
do que a repressão usada até o momento no combate à carne clandestina.
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Apêndice A
Apêndice A. Equipamentos e Instrumentação

RESUMO
Aqui são feitas as descrições das montagens dos equipamentos utilizados nos
experimentos. Foi montada uma bancada com reator inox e foram desenvolvidos alguns
circuitos para serem usados no processo. Houve o cuidado de buscar alternativas de
baixo custo para viabilizar o uso por pequenos empreendimentos, quais sejam: sensor de
pressão para 5 bar a partir de sensor de pressão de óleo de motor automotivo, sensor de
temperatura até 150 °C e detector resistivo de água a fim de ser usado na separação de
água e gordura.

PALAVRAS-CHAVE
Medidas elétricas, condicionadores de sinais, aquisição de dados, reator,
autoclave.
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A.1. BANCADA E EQUIPAMENTO UTILIZADO
A.1.1. REATOR
A bancada montada contém um reator de inox com capacidade para suportar
uma pressão de 16 bar. Este reator desempenha o papel da autoclave usada em
graxarias, com a vantagem de permitir a instalação de um agitador. Ele tem uma camisa
que seria normalmente usada para circular vapor de água para aquecimento, mas, para
facilitar o uso, o reator é aquecido neste trabalho por resistores externos. Assim, para
fazer a transmissão de calor entre a primeira e a segunda chapa da camisa, o espaço foi
preenchido com óleo mineral. Na Figura A.1a destaca-se em vermelho o que seria a
entrada de vapor para a camisa. A Figura A.2a exibe o tubo desta entrada de vapor na
tampa do reator. Como o aquecimento foi feito por resistores, os tubos foram fechados
com conexões do tipo cap de ferro galvanizado. Na Figura A.2b a cinta com três
resistores é exibida no fundo do reator com o terminal de saída da camisa, com o
conjunto já instalado na bancada. Os resistores foram isolados com uma fita de amianto,
mas esta fita não resistiu à alta temperatura e foi removida. Embora a cinta tivesse três
resistores, em todos os experimentos foram usados apenas dois resistores de 64 Ω em
paralelo, resultando em 32 Ω, submetidos à tensão de 220 V, o que resulta em 1512,5
Watts, ou 1512,5 J/s, ou ainda 360,98 cal/s.

(a)

(b)

Figura A.1. a) Vista lateral do reator; b) Vista do topo do reator.
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(a)

(b)

Figura A.2. a) Vista lateral da tampa do reator; b) Vista inferior com a cinta de
resistores.

A.1.2. AGITADOR
Foram idealizados vários modelos de agitador, e três deles foram testados. Na
Figura A.3a é possível ver o agitador helicoidal, cujo projeto pretendia elevar a matériaprima pelo centro do recipiente, o que a obrigaria descer pelas laterais, mas o tecido
cárneo resultava aderido ao eixo, o que era visível quando se abria a tampa, ao fim da
cocção. Isto não impedia que os tecidos liberassem água e gordura, mas não ficavam
completamente desestruturados como se pretendia. Afinal, este processo funciona
tradicionalmente sem agitador.
O agitador foi construído com eixo de dimensão padrão em aço de 5/8”. Para
acioná-lo com o moto-redutor externo sem deixar que vaze vapor foi usado um selo de
vedação de 5/8” comumente usado em bomba d’água. Porém, para suportar a
temperatura, foi escolhido um selo que não usa borracha comum, mas usa viton, um tipo
de borracha sintética mais resistente à temperatura (Figura A.3c). Para acomodar o selo
de vedação foi construído o mancal apresentado na Figura A.3b. Para apoiar e permitir a
rotação foi construída uma bucha de bronze com diâmetro interno com uma pequena
folga para o eixo de 5/8” deslizar. Um rolamento ofereceria menos atrito, mas a bucha é
mais resistente a uma eventual presença de água e gordura animal.
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(a)

(b)

(c)

Figura A.3. a) Agitador tipo helicoidal; b) Desenho de instalação do selo de vedação e
agitador na tampa do reator; c) Selo de vedação.

Para melhorar a troca de calor e a desestruturação dos tecidos cárneos e dos
ossos, foi feito o agitador triturador Figura A.4a, com o centro de trituração excêntrico,
na intenção de forçar um fluxo conforme desenhado nas Figura A.4b e c. Foi usada uma
bucha de bronze, a ser lubrificada pela gordura animal, inserida numa porca soldada nas
hastes. Houve a trituração, mas não foi uniforme com os tecidos cárneos. Para que os
tecidos cárneos não se enrolem nas “engrenagens”, é preciso que sejam cortados em
partes pequenas antes da cocção. Os tecidos cárneos se enrolam nas paletas do triturador
conforme se pode ver na Figura A.4c. Mesmo assim a cocção não deixou de
desestruturar os tecidos o suficiente para continuar a produção do sebo e das farinhas.
Na produção com ossos, houve o conhecido enfraquecimento, tornando-o quebradiço,
mas eles não seguiram o trajeto desejado e se acumularam num ponto. Ao usar o
agitador em processamento de ossos, ele não pode ser acionado até que os ossos estejam
frágeis. Isto implica que se perde a oportunidade de usar o agitador para contribuir com
a propagação e homogeneização do calor. Para destruir as estruturas ósseas ainda cruas,
o agitador triturador teria que ser muito mais robusto.
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(b)

(c)

Figura A.4. a) Agitador triturador; b) Vista de topo; c) Após a utilização com os tecidos
cárneos enrolados nas “engrenagens”.

Diante das dificuldades com agitador triturador buscou-se a simplicidade do
agitador de paletas sem obstáculos, para apenas deslocar a matéria-prima, com a
intenção de contribuir na difusão do calor e na desestruturação dos tecidos (Figura A.5a,
b e c).
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(b)

(c)

Figura A.5. a) Agitador de três paletas testado; b) Ilustração da vista de topo; c)
Agitador enroscado com tecido cárneo fibroso após 34 minutos de cocção (experimento
da Seção VII.4 do Capítulo VII).

Os agitadores devem continuar sendo melhorados na intenção de facilitar a troca
de calor e a desagregação dos tecidos celulares. Caso se consiga triturar os ossos dentro
da autoclave, após a cocção, a necessidade de moagem deve ser diminuída. Isto parece
bastante razoável, pois os ossos se mostram muito frágeis ao fim da cocção, mas
tornaria o equipamento mais complexo.
Como pode ser visto na Figura A.6, a bancada foi montada com cantoneira
vazada, chapas de ferro galvanizado e Eucatex, presos por parafusos. Foi instalada uma
manivela para elevar a tampa, que pesa em torno de 15 kg e é difícil de manusear,
principalmente quando está aquecida. Foi construída uma bancada e foram instalados
tubos de cobre para a conexão dos instrumentos. São os seguintes os itens mostrados e
indicados na Figura A.6:

1. Tubo de saída superior de óleo térmico;
2. Sensor de pressão resistivo automotivo de 5 bar;
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3. Moto-redutor doo agita
agitador;
4. Válvula de saídaa de vvapor;
5. Manômetro com
m fund
fundo de escala de 4,2 bar;
6. Reator;
7. Roldana usada para eelevar a tampa do reator;
8. Cabo USB para conex
conexão da interface;
9. Manivela para elevaç
elevação da tampa do reator;
10. Circuitos condicionad
icionadores de sinais e fontes de alimentação DC;
11. Interface de aquisição
uisição de dados;
12. Fonte de 5A e 12 V ccontínuos para alimentar o agitador;
13. Reservatório com
m sob
sobra de óleo térmico;
14. Termômetro de bulbo
bulbo;
15. Indicador de pressão.
essão.

Figura A.6. Reator
eator montado em estante específica com equipame
uipamentos.

A.1.3. FILTRO DE PRENS
RENSAGEM
Foram costurados
os alg
alguns filtros de tecido sintético resistente
te em forma de saco.
O filtro apresentado na Figur
Figura A.7 é feito em tecido construído com fios confeccionados
c
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com garrafas de PET [Poly(Ethylene Terephthalate), poli(tereftalato de etileno)]
recicladas.

Figura A.7. Saco de tecido sintético (fabricado com PET reciclado) com três costuras
em máquina reta e uma em máquina overloque.

A.1.4. ALGUNS RESULTADOS
O selo de vedação funciona com perfeição. O reator funciona bem como
autoclave, mas os agitadores testados não atenderam completamente ao que se esperava.
Com vísceras e carne todos os agitadores conseguiram deslocar os materiais, ajudando
na troca térmica, mas com ossos o agitador triturador não funcionou.

A.2. MONTAGEM DOS INSTRUMENTOS DE MEDIDAS
A.2.1. MEDIDOR DE PRESSÃO
Foi usado um manômetro de tubo de Bourdon marca KL 1.6, com fundo de
escala de 60 PSI (4,2 kg/cm2) e precisão de 2% (Figura A.8a).
Para a aquisição de dados foi usado um sensor automotivo de 5 bar de marca
VDO, de uso comum nos caminhões Mercedes. Para evitar a entrada de vapor de água e
o aquecimento excessivo no sensor, foi acrescido um tubo prolongador, formando um
sifão, para manter baixa a temperatura e acumular água na segunda curva, evitando a
subida do vapor para o sensor (Figura A.8b).
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(b)

Figura A.8. a) Manômetro; b) Sensor de pressão automotivo.

A.2.2. MEDIDAS DE TEMPERATURA
Foi descartada, a princípio, a opção de uso dos sensores semicondutores, devido
à sua limitação de temperaturas até 150 oC, apesar da conveniência da linearidade e da
facilidade do condicionamento do sinal. O termopar apresenta a conveniência de medir
temperaturas muito mais altas, possibilitando avaliar a fonte de calor e o fluxo de calor
entre o produto e esta fonte, análise necessária para avaliar o fluido dentro da camisa do
reator.
A exatidão e a boa repetibilidade do sensor PT100 (um termômetro de
resistência) não são características imprescindíveis para o processo proposto e este
sensor pode ser dispensado em favor do termopar, que é menos preciso, se este for mais
barato. Os preços observados para as opções mais simples foram R$ 29,70 para o
PT100 thin film e R$ 11,00 para o metro de termopar tipo K. Esta questão ainda não se
resolve aí, porque o circuito condicionador para termopar é mais complicado devido à
junta fria. Foi testado com êxito o circuito integrado AD595, Monolithic Thermocouple
Amplifiers with Cold Junction Compensation (amplificadores de termopares
monolíticos com compensação de junta fria). A montagem tornou-se muito simples e
trouxe a vantagem de permitir fazer realimentação e disparar um alarme.

A.2.2.1. FUNCIONAMENTO
O circuito integrado AD595 teve a saída linear comprovada de 10 mV/°C. Pode
ser alimentado por uma tensão de +5 V a ±15 V. Pode ser usado para medir numa faixa
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de -200 °C a 1250 °C. A Figura A.9 apresenta seu esquema de ligação simples
acrescentado do circuito de aquecimento. O terminal 12 permite o acionamento de um
alarme. A temperatura desejada é uma referência que deve ser relacionada com a tensão
e variada no terminal 8.

Figura A.9. Esquema de ligação do AD595 (Analog Devices datasheet).

Os testes realizados com o PT100 e com o termopar foram favoráveis ao PT100,
porque o circuito condicionador de termopar, o AD595, embora tenha funcionado muito
bem, custa R$ 60,00 a unidade, e ele se mostrou fácil de danificar, pois dois
componentes deixaram de funcionar sem ser notado nenhum excesso durante a
operação. Assim, para o sistema de aquisição de dados foi usada a termorresistência
PT100. Este sensor foi pintado com grossa camada de verniz e envolto em massa epóxi,
como mostrado na Figura A.10a, onde se pode comparar sua dimensão com o bocal de
uma caneta esferográfica. A Figura A.10b exibe outro PT100 com a bainha de inox
pois, devido ao seu maior diâmetro, ele não pode ser inserido na bainha da autoclave.
Foi usado ainda o termômetro do multímetro Minipa ET-2082B, precisão de
±1% para medidas de temperatura até 400 °C (Figura A.10c).
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(a)

(b)

(c)

Figura A.10. a) Sensores PT100 da esquerda para direita: com epóxi e seus terminais,
PT 100 sem epóxi e um bocal de caneta; b) PT100 com pequena bainha de inox; c)
Multímetro Minipa ET02082B.

A.2.3. MEDIDAS DE TEMPO
Para o início dos experimentos a medição foi feita com um cronômetro que tem
exatidão suficiente, pois os períodos são grandes, incorrendo mais a erros humanos do
que da sensibilidade do instrumento. Mas, na segunda fase dos experimentos, o
Labview forneceu temporizadores e alarmes apropriados para a finalidade de ligar ou
desligar a fonte de calor, o agitador, ou outras ações, com indicações para o operador. O
CLP também oferece estes recursos, mas não chegaram a ser usados

A.2.4. CIRCUITO COM SENSOR RESISTIVO PARA SEPARAÇÃO DE ÁGUA
E ÓLEO
A.2.4.1. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Foi observado que a medida da resistência entre dois eletrodos próximos um do
outro a 10 mm, na água, varia em torno de 400 kΩ. A resistência da água com colágeno
a 95 °C varia em torno de 4 kΩ. No sebo bovino, a resistência está acima de 2,0 MΩ.

244

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Ap. A – Equipamentos e Instrumentação

Foi montado um circuito comparador com amplificador operacional (Figura
A.11a) para distinguir a resistência entre a água e a gordura. A tensão de saída pode ser
positiva ou negativa a depender da resistência da água, ligando o transistor que aciona o
relé. O relé aciona a bobina da válvula solenoide que controla a passagem do fluido. A
válvula foi posta a comandar a saída de um funil de decantação, abrindo enquanto
houver água entre os eletrodos e fechando para reter apenas a gordura quando esta tocar
nos eletrodos (Figura A.11b). Foi verificado que a resistência da água varia com os seus
solutos. Desta forma, foi colocado um potenciômetro no lugar do resistor R4 na Figura
A.11a, a fim de se poder variar a tensão de referência de acordo com a resistência da
água.

(a)

(b)

Figura A.11. a) Circuito separador óleo água; b) Operação do circuito.

A.2.4.2. RESULTADOS
O circuito funciona bem, apesar da simplicidade. A imperfeição vem do
princípio de funcionamento e não do circuito. Com o uso, depois de algumas operações,
os eletrodos ficam impregnados de óleo, com dificuldade para identificar a presença da
água. Embora não mais funcione com perfeição, mantém-se seguro porque não deixa a
água nem a gordura passar.

A.3. SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS
A.3.1. INTERFACE NI USB 6008
Esta interface (Figura A.12) tem as seguintes especificações:
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•

Conversor A/D de aproximações sucessivas;

•

8 entradas simples ou 4 entradas diferenciais selecionadas por software;

•

Resolução de 11 bits usando entrada simples e 12 bits com entrada diferencial;

•

Maior taxa de amostragem 10 kS/s;

•

Tempo de resolução 41.67 ns (24 MHz base de tempo).

Figura A.12. Placa de aquisição utilizada.

A.3.2. FORMATAÇÃO DOS DADOS
Foi buscada uma relação entre temperatura, pressão e tensão de entrada na
interface, variáveis mostradas na Tabela A.1.
Como foram usadas as entradas de terminais simples, a interface disponibiliza
11 bits e entrada de -10 a +10 V. Isto implica que a menor divisão será q = 20 V/211 =
20/2048 V = 9,765625 mV. No caso da escolha de valores positivos de 0 a 150 °C
(Tabela A.1), a menor indicação será 0,146 °C. Para a indicação de pressão com fundo
de escala em 5 bar, a menor indicação é 4,883 mbar.
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Tabela A.1. Conversão de grandezas
°C
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

P (bar) V (Volt)
5,00
10,00
4,83
9,67
4,67
9,33
4,50
9,00
4,33
8,67
4,17
8,33
4,00
8,00
3,83
7,67
3,67
7,33
3,50
7,00
3,33
6,67
3,17
6,33
3,00
6,00
2,83
5,67
2,67
5,33
2,50
5,00
2,33
4,67
2,17
4,33
2,00
4,00
1,83
3,67
1,67
3,33
1,50
3,00
1,33
2,67
1,17
2,33
1,00
2,00
0,83
1,67
0,67
1,33
0,50
1,00
0,33
0,67
0,17
0,33
0,00
0,00

A.3.3. CIRCUITOS USADOS
A.3.3.1. CONDICIONADOR DE SINAL PARA PT100 E SENSOR DE PRESSÃO
RESISTIVO
Estes circuitos têm os sensores no lugar de R1 (Figura A.13). Os resistores
variáveis, trimpots multivoltas, R4 e R14 são usados para ajuste do valor zero. O
trimpot R9 é usado para ajuste de ganho. O circuito foi alimentado com tensão simétrica
de ±12 V nos amplificadores operacionais e -5 V na ponte de Wheatstone para diminuir
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sua corrente e o auto-aquecimento. Os amplificadores operacionais são do circuito
integrado TL072. As oscilações das medidas feitas com este circuito, observadas no
Labview, ficaram em torno de 1,5 °C.

Figura A.13. Condicionador de sinal para os sensores resistivos.

A.3.3.2.CONDICIONADOR DE SINAL TIPO MALHA DE ANDERSON PARA PT100
Para o PT100 foi usado o circuito condicionador de sinais conhecido por malha
de Anderson, com fonte de corrente com Transistor de Junção Bipolar (TJB),
procurando aumentar a precisão do sensor de temperatura (Figura A.14). Foi observado
no Labview que a oscilação máxima das medidas efetuadas com este circuito ficou em
torno de 0,15 °C, dez vezes menor do que a observada usando a ponte de Wheatstone.
Este circuito, portanto, conferiu maior precisão às medidas. Provavelmente, se for usada
uma fonte de corrente melhor, o bom desempenho deste circuito vai aumentar ainda
mais.
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Figura A.14. Malha de Anderson com fonte de corrente a TJB como condicionador de
sinal.

A.3.3.3. CIRCUITO DA FONTE SIMÉTRICA
Foi usado também este circuito de fonte simétrica regulada, apresentado na
Figura A.15. Foi observado que os ventiladores usados para refrigerar a fonte de tensão
estavam causando instabilidade na tensão regulada. Após sua exclusão, os circuitos
condicionadores de sinal ficaram mais estáveis e as medidas mais precisas.
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Figura A.15. Fonte simétrica regulada usada para alimentar os circuitos de acionamento
e de aquisição de dados.

A.4. SISTEMA DE CONTROLE
A.4.1. CIRCUITO PARA ACIONAR AQUECEDOR RESISTIVO A TRIAC
Este circuito é composto basicamente de um acoplador ótico (MOC 3031)
acionando um TRIAC (Triode for Alternating Current, triodo para corrente alternada)
(BT138) com seu circuito de proteção Snuber, fusível e um filtro. Para acionar o LED
(Light Emitting Diode, diodo emissor de luz) foi necessário colocar um MOSFET
(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo
metal-óxido-semicondutor) (IRF 630A), porque a capacidade de corrente fornecida na
saída da interface era muito baixa, fazendo a tensão cair sem acionar o acoplador ótico
(Figura A.16).

Figura A.16. Circuito de acionamento AC com acoplamento ótico.
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A.4.2. CIRCUITO DE ACIONAMENTO DO AGITADOR A RELÉ
Este circuito usa transistor de junção bipolar de uso comum BC 337. Embora a
saída da interface tenha sofrido uma queda de tensão, de 5 V sem carga para 3,5 V com
o transistor saturado, o circuito conseguiu controlar o relé e acender o LED indicador de
estado com fonte externa de 12 Volts (Figura A.17).

Figura A.17. Circuito de acionamento a relé.

A.5. CONTROLE DO SISTEMA USANDO CLP
Todos os testes da rota úmida (Capítulo VII) foram feitos com um CLP
(Controlador Lógico Programável), embora o software de controle automático não
tivesse sido concluído. O uso do CLP dá mais robustez ao controle do processo, além de
ser uma opção que se torna mais accessível a cada dia. O controle foi feito por um
software desenvolvido em linguagem de programação LADDER instalado no CLP, que
atua de forma independente do computador que o programa. A Figura A.18a exibe
alguns desenhos durante a programação da tela do supervisório SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition, sistemas de supervisão e aquisição de dados).
A Figura A.18b exibe o painel elétrico onde foi montado o CLP com seu módulo
para termopar, disjuntor de proteção, contactor para acionar os resistores de
aquecimento e a fonte de tensão contínua para alimentação do medidor de pressão e do
agitador.
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(a)

(b)

Figura A.18. a) CLP com módulo para termopar interligado ao microcomputador com
software supervisório SCADA; b) Painel elétrico com o CLP e fonte de tensão.

A.5.1. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi usado o CLP Micrologix 1200 da Allen Bradley com seu módulo de
termopar. Inicialmente o equipamento foi testado com água sob pressão de 5 bar. As
conexões foram enroscadas com fita veda-rosca de teflon. A tampa foi parafusada com
um anel de vedação em viton e foi usado selo de vedação de bomba d’água centrífuga
em viton no agitador. Não houve nenhum vazamento de vapor que não cessasse com um
pequeno aperto. A pressão superou 5 bar, porém sem medir com o manômetro cujo
fundo de escala é 4,2 kg/cm2. Acima deste valor de 4,2 kg/cm2 a pressão foi estimada a
partir da medida da temperatura e da utilização da curva padrão de vapor d’água. A
Figura A.19 mostra a bancada em que foi montado o reator com o CLP e a indicação de
alguns componentes.
Há um manômetro com tubo de Bourdon, por trás do eixo do agitador, que não
pode ser visto nesta imagem. A tampa do reator suporta dois tubos de cobre que
conduzem os termômetros: um à parte onde se encontrará o vapor e outro ao fundo do
recipiente, onde se encontrará a matéria-prima a processar.
O reator dispõe de uma camisa onde foi colocado óleo a fim de distribuir o calor
da resistência elétrica, para evitar que haja aquecimento concentrado num ponto e a
queima localizada do conteúdo.
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Figura A.19. Bancada com o reator, CLP e sensores.

A montagem com CLP facilitou os testes iniciais do Capítulo VII, mas foi
conveniente repetir os testes para saber se o tempo de vinte minutos era suficiente e a
bancada já havia sido desmontada. Pensava-se em fazer um controle PWM (Pulse Width
Modulation, modulação de largura de pulso) sobre a tensão aplicada aos resistores, ou
comprar um módulo adicional, com saídas analógicas para o CLP, já que sua saída era a
relé e não teria velocidade para o PWM. Uma vez que a placa da National já estava
disponível e tinha este recurso, o CLP foi preterido pela placa de aquisição da National.
Em uma planta o CLP será mais conveniente, pois pode funcionar sem o computador,
com tensão contínua numa falta de energia da concessionária, além de ser certificado
para este uso.
A fonte de alimentação presente na Figura A.18b foi substituída por uma de
maior capacidade de corrente na segunda montagem para alimentar o agitador, visível
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no item 12 da Figura A.6. Foi também feita uma fonte simétrica regulada (Figura A.15)
para alimentar os circuitos de aquisição de dados e atuadores, visível no item 10 da
Figura A.6.

A.6. SOFTWARE PARA AQUISIÇÃO DE DADOS E CONTROLE DO SISTEMA
Foi desenvolvido o software usando o Labview. No painel de controle pode-se
acompanhar dois termômetros com três tipos de indicações cada, um sensor de pressão
(com a indicação fixa dos 3 bar regulamentados) e chaves para acionar o agitador e os
resistores.
Neste painel pode-se determinar o arquivo onde os dados serão gravados, o
número de casas decimais, o tempo de espera entre as amostras, e reiniciar a numeração
das amostras (Figura A.20).

Figura A.20. Sistema de aquisição sendo executado em um netbook.

A Figura A.21 exibe a saída para o acionamento do aquecimento por resistores
através da interface. Duas ocorrências podem acionar os resistores: se a temperatura
estiver abaixo de 133 °C ou a pressão estiver abaixo de 3 bar. Após satisfazer estas
condições de temperatura e pressão da norma, com a lógica considerando a pior
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hipótese, a contagem do tempo é iniciada. Caso haja uma queda de temperatura ou
pressão a contagem é reiniciada. A seta apontando para baixo indica a saída para o
diagrama de blocos responsável pela contagem do tempo na Figura A.22.
A temperatura no interior do recipiente com água está associada à pressão. Ou
seja, se a temperatura da matéria-prima contendo água atingiu 133 °C é porque o
sistema está a 3 bar. No entanto, a medição das duas variáveis aumenta a segurança do
processo.

Figura A.21. Diagrama de blocos do controle on-off.

Quando a pressão e a temperatura medidas tornam-se maiores do que os
respectivos valores mínimos regulamentados (setpoints), a contagem do tempo é
iniciada, sinalizando quando atingir os 20 minutos (1200 segundos) regulamentados de
cocção (Figura A.22). Neste momento, o reset do bloco Elapsed Time é acionado,
iniciando a contagem do tempo. Quando o tempo for maior do que 1200 segundos a
lâmpada de sinalização é acionada, indicando que a legislação foi satisfeita.

Figura A.22. Diagrama de blocos que faz a contagem do tempo.

O painel frontal permite a visualização do que está acontecendo em tempo real,
assim como permite o acionamento do aquecedor, agitador, início da contagem e da
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gravação do arquivo da planilha que irá armazenar os dados (Figura A.23). Além disso,
no painel frontal acompanha-se a contagem do tempo de cozimento e pode-se desligar o
processo a qualquer momento.

Figura A.23. Painel frontal de controle e visualização das medidas das variáveis.

O próximo passo é a elaboração do sistema de controle PID (ProporcionalIntegral-Derivativo) no Labview e a instalação de uma válvula de vapor com
acionamento elétrico para que o software possa acioná-la toda vez que a pressão
ultrapassar o valor considerado limite, segundo a proposta de controle, e também para o
caso de atingir a pressão considerada limite de segurança.
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Apêndice B
Apêndice B. Testes do Reator

RESUMO
Aqui é descrita a bancada experimental e seus equipamentos periféricos. Foi
verificada a segurança no funcionamento dos equipamentos e sua eficácia na cocção dos
subprodutos animais. Também foi feito o teste do funcionamento do controle on-off
usado para controlar a temperatura do reator com o software Labview.

PALAVRAS-CHAVE
Autoclave, Labview, controle on-off, condicionadores de sinais.
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B.1. AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E DO REATOR COM ÁGUA
Foram colocados dois litros de água no reator antes de fechá-lo. Foi observado
seu comportamento em busca de vazamentos e não conformidades. As curvas de
aquecimento e do aumento de pressão são apresentadas na Figura B.1a e b
respectivamente.

(a)

(b)

Figura B.1. a) Curva de temperatura com sensor na água; b) Curva da temperatura
versus a pressão sobreposta à curva do comportamento padrão do vapor da água
(CONSULT, 2013).

Estas medidas apresentam nível de ruído máximo no equipamento de 5 °C para a
temperatura e 0,3 bar para a pressão. Estas variações indicaram a necessidade de usar o
valor médio das medidas vizinhas para suavizar (filtrar) as variações.
O maior desvio entre a pressão medida e a curva padrão na região de 100 °C, na
Figura B.1b, foi atribuído ao fato da tampa do reator estar inicialmente a uma
temperatura inferior à registrada no meio da água, onde foi posicionado o sensor de
temperatura, favorecendo a condensação do vapor e diminuindo a pressão. Após o
aquecimento do conjunto, as medidas apresentaram menor desvio.
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B.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONSTRUÍDOS PARA
AQUISIÇÃO DE DADOS E MEDIDORES COMUMENTE ENCONTRADOS NO
COMÉRCIO
O reator foi aquecido a 133 °C, quando teve os resistores aquecedores
desligados. A temperatura e a pressão continuaram aumentando por um intervalo de
tempo e começaram a decrescer.
O sinal de temperatura obtido com o sensor PT100 e o condicionador de sinal
(Seção A.3.3.1, Apêndice A) foi comparado com o termômetro digital Minipa ET2082B, com precisão de ±1 %. A indicação de pressão obtida com o sensor de pressão
de óleo automotivo e o condicionador de sinal (Seção A.3.3.1, Apêndice A) foi
comparada com a do manômetro de tubo de Bourdon com precisão de 2%.
Na Figura B.2a observa-se um aumento do desvio na região de maior
temperatura. Na Figura B.2b pode-se ver também que na região de maior pressão o
sistema de aquisição não acompanha o manômetro. Esta distorção pode ter sido causada
pela não linearidade da ponte de Wheatstone que se acentua na região em que a
resistência é maior. No entanto, é menor nas faixas de interesse que são 133 °C e 3 bar.
Nos últimos ensaios este inconveniente foi solucionado aumentando o resistor oposto ao
sensor em cada divisor de tensão das pontes de Wheatstone, tornando a relação
tensão/resistência mais linear e menos sensível, o que foi compensado depois
aumentando o ganho do amplificador.

(a)

(b)

Figura B.2. a) Curva de temperatura versus as amostras colhidas em tempos regulares;
b) Curva de pressão versus as mesmas amostras colhidas em tempos regulares.
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A Figura B.3 apresenta a curva temperatura versus pressão. A organização das
curvas foi feita com as medidas de temperatura e pressão obtidas com o Labview pelo
sistema de aquisição, formando seus pares ordenados (são as cruzes pretas). As medidas
de temperatura obtidas com o multímetro, que usa termopar, e as medidas de pressão
obtidas com o manômetro formaram também seus pares ordenados (são os pequenos
círculos vermelhos). Do mesmo modo, os pares ordenados da curva característica
padrão de vapor d’água (CONSULT, 2013) foram transformados em gráfico através dos
pontos azuis. No aquecimento a pressão só é visível a partir dos 100 °C, enquanto no
resfriamento tanto o manômetro como o sistema de aquisição de dados acompanham a
curva padrão. Esta diferença se deve ao fato da tampa do reator estar fria durante o
aquecimento, causando a condensação do vapor no interior e baixando a pressão, fato
que não ocorre no resfriamento.

Figura B.3. Observação da curva de aquecimento e resfriamento: o manômetro e o
sistema de aquisição de dados são comparados com a curva padrão de temperatura
versus pressão do vapor de água (CONSULT, 2013).

B.3. OBSERVAÇÃO DA CURVA CARACTERÍSTICA DO REATOR
O reator foi aquecido contendo 2 litros de água. O aquecimento foi cessado no
instante em que a temperatura atingiu 133,0 °C, mas a temperatura ainda subiu a 137
°C. Na Figura B.4a e na Tabela B.1 observa-se a temperatura após ser realizada a média
de 11 amostras consecutivas para diminuir as ondulações (filtragem).
A Figura B.4b apresenta o comportamento da pressão. Aconteceu um erro no
final da curva devido ao desligamento acidental da fonte de alimentação de parte do
circuito. Diante da falha, o experimento não foi refeito porque não houve prejuízo da
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apreciação do fenômeno, observado por mais de 4 horas. A variação pode ser
minimizada se for feita a média dos valores. Ao fim do ciclo, a pressão tornou-se
negativa devido ao fato do reator estar lacrado quando se esfriou e condensou o vapor.
Isto significa que o ar pré-existente deve ter escapado durante o período de pressão
elevada.

(a)

(b)

Figura B.4. Curvas de aquecimento e resfriamento do reator: a) Temperatura; b)
Pressão.

Tabela B.1. Parâmetros do experimento da Figura B.4a
T. inic.
Teste M.P.

(°C)

B.3 Água

28,9

t1

t2

t2 - t1

(min) (min) (min)
45

76,7

31,7

Desliga

t3

Pmax.

t (min) (min) (Bar)
46,2

150,4

3,4

Peso

Calor

Tmax

cru (g) (kcal)

(°C)

2000

6924

137

O tempo t2-t1 = 31,7 minutos é o tempo que o reator demorou com a sua
temperatura acima de 133 °C. Isto significa que, uma vez aquecido à temperatura de
133 °C, não vai ser necessário gastar mais energia com aquecimento para completar o
cozimento no tempo regulamentado de 20 minutos, lembrando que o reator em uso
contém apenas 2 litros de água e não está com revestimento térmico. No caso de
bateladas de centenas de quilogramas, comuns em graxarias, em equipamentos com
revestimento térmico, o tempo de decaimento da temperatura será ainda maior. Alguns
esclarecimentos sobre os parâmetros apresentados na Tabela B.1 são encontrados na
Figura VII.1 no Capítulo VII.
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O aquecimento do sistema é feito por resistores. Foram aplicados 214 V sobre os
dois resistores em paralelo de 32,3 Ω e 32,4 Ω. Porém, ao ligar, a tensão caiu para 201
V. Isto resultou numa potência de 2498 W. Esta potência aplicada multiplicada pelo
tempo de desligamento de 46,2 minutos resulta em 6924 kJ = 1657 kcal. Mas a maior
parte desta energia foi gasta para aquecer o reator, o óleo térmico, a estrutura de suporte,
e nas perdas. Para aquecer 2000 g de água de 28,9 °C a 133 °C são gastos apenas
2000·(133 – 28,9) = 208,2 kcal (12,6% do que foi gasto). Este inconveniente seria
minimizado se o procedimento fosse repetido em uma batelada subsequente, contando
com a temperatura inicial maior. Esta observação dá uma ideia sobre a vantagem de se
fazer aproveitamento do calor resultante dos produtos para pré-aquecer a matéria-prima
e de fazer bateladas menores repetidas em sequência.

B.4. TESTE DO CONTROLE ON-OFF
B.4.1. PROCEDIMENTO
Foram colocados dois litros de água no reator e procedeu-se o aquecimento com
ele fechado. O sistema, cuja descrição está no Apêndice A, Seção A.6, registrou as
curvas apresentadas na Figura B.5.

B.4.2. RESULTADOS
Apesar do ruído, as medidas efetuadas são capazes de expressar o
comportamento das variáveis temperatura e pressão com duas casas decimais, além de
acionar os resistores de aquecimento.
No primeiro ciclo do teste feito foi verificado que o ponto de mínimo aconteceu
4 °C abaixo de 133 °C. Isto sugere que colocando o setpoint mais alto 4 °C o mínimo
aconteça a 133 °C. Também foi verificado que cada ciclo de on-off durou em torno de
40 minutos, conforme apresentado na Tabela B.2 e na Figura B.5a.
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Tabela B.2. Dados dos ciclos de oscilação da temperatura
Mínimos Tempo (s) Período (s) Período (min)
t1

350

1

2730

2380

39,7

2

4880

2150

35,8

3

7270

2390

39,8

4

9610

2340

39,0

5

12060

2450

40,8

Sabendo que a legislação exige que as condições de cocção sejam empregadas
por 20 minutos, foi observado que antes de completar um ciclo do controlador as
condições já estavam satisfeitas. Como se trata de um pequeno reator com capacidade
para apenas 4 litros, é de se esperar que, com recipientes de maior capacidade, comuns
nas graxarias, o ciclo de controle on-off seja de período ainda maior.

(a)

(b)

Figura B.5. a) Curva de temperatura com controle on-off; b) Curva de pressão com
controle on-off.

B.4.3. DISCUSSÃO
Foi usado o controle on-off por facilidade de implantação. No desenvolvimento
do projeto, o próximo passo é o uso do controle PID (Proporcional-Integral-Derivativo),
mas o equipamento está pronto e qualquer sistema de controle pode ser implementado
mudando-se apenas o software.
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Caso se use o controle PID com uma sintonia para um comportamento
superamortecido ou em amortecimento crítico, elimina-se a sobre-elevação (overshoot),
mas o tempo de subida será maior. Uma boa opção para ter o tempo mínimo de subida é
usar um controle PID com um comportamento subamortecido e limitar o valor do
overshoot, deixando o vapor escapar pela válvula quando o valor limite desejado for
atingido (é necessário uma válvula de acionamento elétrico). O vapor pode ser sempre
descarregado em outro recipiente onde se encontre a matéria-prima ainda fria. Desta
forma, o tempo de subida poderá ser o mínimo, usando a potência máxima do
aquecedor. É necessário que esta potência seja distribuída por toda a matéria-prima, pois
a concentração em um pequeno ponto (hot spot) pode queimá-la e transmitir o odor de
queimado para todo o restante.
Três providências foram tomadas para evitar a queima localizada da matériaprima no equipamento: o uso de chapa grossa no recipiente (com camisa contendo óleo
térmico), o agitador para forçar a troca de calor na matéria-prima e o acréscimo de 30%
em peso de água aos tecidos cárneos ou ósseos. A quebra dos ossos em partes pequenas
e o corte dos tecidos cárneos facilitam a agitação, que só não pode ser usada no
processamento dos ossos.

B.5. BALANÇO DE MASSA
Este item ficará registrado como opção futura, visto que não foi possível
implementar esta teoria no reator usado.
Para se ter uma visão crítica mais fundamentada que possa servir de base para
uma eventual simulação do processo em desenvolvimento, tem-se que a massa
permanece constante durante a cocção, enquanto a autoclave estiver fechada. Assim:
mα , S + mα , L + m β + mγ = cte

(A.1)

onde ݉ఈ,ௌ é a massa de sólido na fase ߙ, inferior, com tecidos; ݉ఈ, é a massa de
líquido na fase ߙ, inferior, com água e colágenos dissolvidos; ݉ఉ é a massa de gordura
na fase β, intermediária, de gordura; e ݉ఊ é a massa de vapor na fase γ.
Desta forma, a soma de suas derivadas em relação ao tempo é zero:
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dm α ,S dm α , L dm β dm γ
+
+
+
=0
dt
dt
dt
dt

A variação de massa de vapor é

ρS ⋅ A⋅

(A.2)

dm γ
, e pode ser considerada desprezível. Logo:
dt

dLα , S
dLα , L
dLβ
+ ρL ⋅ A⋅
+ ρβ ⋅ A⋅
=0
dt
dt
dt

(A.3)

onde ρ é a densidade, A é a seção transversal do vaso de pressão, igual para todas as
fases, e L é a altura de cada fase.
Desprezando-se a influência da temperatura nas densidades das fases, obtém-se:

ρS .

dLα , S
dLα , L
dLβ
+ ρL.
+ ρβ .
=0
dt
dt
dt

(A.4)

No tempo inicial, t0 = 0, a relação de alturas fornece a seguinte relação:
Lα ,S + Lα ,L + Lβ = L (altura inicial )

(A.5)

Esta análise mostra que as variações nas matérias-primas podem ser
contabilizadas analisando as alturas das fases, visto que todos têm a mesma área
horizontal na região central do recipiente. Isto será muito útil na análise das fases
aquosa, de gordura e de vapor. Os sólidos ficarão imersos em água com formatos
imprevisíveis.
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CONSULT, “Tabela de vapor saturado”, CONSULT Industrial, disponível em
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14:50 hs, 2013.
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Apêndice C
Apêndice C. Pedido de Patente de Invenção: “Processos e
Equipamentos para Produção de Farinha de Carne, Farinha de Ossos
e Colágenos, Esterilizados, Usando a Rota Úmida”

RESUMO
A presente invenção refere-se aos equipamentos e aos processos com os quais se
pode produzir em separado a farinha de carne, a farinha de ossos e os colágenos, usando
autoclave em lugar do digestor e atendendo às atuais normas brasileiras.
Quanto à invenção em equipamentos, primeiramente é usado uma autoclave
vertical de parede dupla acrescida de um agitador. Isto substitui, com menor custo, o
digestor usado na rota seca atualmente. Seu formato cônico na parte inferior facilita a
descarga. A parte superior corresponde a um cilindro cortado com ângulo de
aproximadamente 15° em relação à base para permitir prender o moto-redutor do
agitador ao tempo em que facilita a separação do óleo por cima ao injetar água pela
parte inferior. É também usado um recipiente retangular, feito em chapa de ferro, para
coletar o conteúdo da autoclave ao ser descarregado. Na parte inferior deste recipiente, a
que fica submersa na água residual, há uma abertura lateral por onde o saco, que é usado
como filtro, pode ser deslocado sem entrar em contato com a gordura localizada na
superfície da solução aquosa. Desta forma, o saco é levado para fora do recipiente para
ser outra vez prensado, agora a fim de extrair o excesso de água.
Quanto à invenção no processo, é separado o processamento de ossos e o de
tecidos cárneos. A moagem dos ossos é feita antes de secá-los usando moinho de placas
paralelas sulcadas, ao sair da autoclave logo após a cocção. Com esta inovação eliminase a poeira comum na moagem usando moinho de martelos. Quanto aos tecidos cárneos,
no momento da descarga, também após a cocção, é posto um saco de tecido resistente
que permite a passagem dos líquidos e que retém os sólidos. Então, o saco é fechado e
submerso no líquido quente proveniente da descarga, composto basicamente de água,
onde é prensado repetidamente para extrair a gordura residual. A prensagem é concluída
quando a elasticidade inicial dos tecidos cárneos é minimizada. Em seguida, os tecidos

266

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Ap. C – Pedido de Patente ...

cárneos são secos em estufa para serem moídos. Paralelamente, a água residual dos
processamentos de ossos e de tecidos cárneos é evaporada e obtêm-se os colágenos.
A proposta encontra-se protegida por depósito de patente nacional sob protocolo
BR102013028929-9.

PALAVRAS-CHAVE
Autoclave, resíduo animal, subproduto animal, farinha de carne, graxaria.
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C.1. CAMPO DA INVENÇÃO
A presente invenção trata de um novo método, com novos equipamentos, onde
se processa os subprodutos animais a fim de extrair a gordura, produzir farinha de carne
e de ossos, obedecendo a legislação brasileira. Para se visualizar a importância deste
setor convém citar que, segundo o Sindicato Nacional dos Coletores e Beneficiadores de
Subprodutos de Origem Animal (Sincobesp), o Brasil produz aproximadamente 4
milhões de toneladas/ano em subprodutos animais (farinhas de carne, de ossos e gordura
animal), representando cerca de R$ 2 bilhões por ano. As produções de gordura animal,
farinha de carne e de ossos estão associadas, sendo executadas juntas usando as rotas
seca ou úmida. O foco da produção nesta atividade varia de acordo com a principal
matéria-prima disponível, podendo ser vísceras, ossos, carnes bovina, suína ou caprina,
pescados, aves, entre outras, geralmente impróprias para consumo humano. É
comumente usada a rota úmida em recipiente aberto para produção em pequena escala.
Também são usados vasos de pressão, onde se diminui o tempo de processamento e se
faz o aproveitamento dos ossos para ração ou adubo, mas frequentemente se despreza os
tecidos cárneos, causando problema ambiental. A rota seca, mais moderna, retira a água
por aquecimento no digestor, conseguindo melhores características de processo como o
aproveitamento total do resíduo sólido para produzir a farinha de carne e osso, além de
permitir tornar o processo contínuo em grande escala de produção. Há ainda a extração
das gorduras por solventes, que apresenta vantagens a custos mais altos, não sendo
usado industrialmente para este fim no Brasil.
Particularmente, a invenção refere-se tanto a propiciar a produção em pequena
escala, como também permite sua expansão gradativa até que se torne uma grande
graxaria, favorecendo ao pequeno matadouro com uma pequena estrutura de graxaria a
custo acessível.
Mais especificamente, a invenção se refere a viabilizar os pequenos matadouros,
aumentando sua rentabilidade, processando os subprodutos animais contaminantes e
poluentes, melhorando a sanidade e as condições ambientais.

C.2. FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO
É preciso dar destino aos resíduos perecíveis e poluentes da indústria da carne.
Os produtos condenados pelo Serviço de Inspeção Veterinária, ou Vigilância Sanitária,
268

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Ap. C – Pedido de Patente ...

precisam ser esterilizados para serem usados como ração animal segundo as normas
brasileiras, que observam as normas internacionais. Enquanto as grandes empresas dão
exemplo de qualidade e higiene, pequenos produtores, em pequenos e médios
municípios brasileiros, têm dificuldades para produzir usando boas práticas,
constituindo-se em risco à saúde pública (Silva, 2003). Buscou-se alternativas
tecnológicas para o desenvolvimento de pequenas graxarias destinadas ao tratamento
dos resíduos da pequena produção de carne, agregando valor aos subprodutos animais,
no sentido de uma produção mais limpa, diminuindo o impacto ambiental da atividade e
os riscos das más condições higiênicas a preços compatíveis com a pequena produção.
Foi observado que a rota úmida oferece o menor custo de equipamentos e não
projeta efluente gasoso durante o processo. Procurou-se assim superar a desvantagem
que apresentava até então, que era não produzir a farinha de carne e deixar os tecidos
como resíduos poluentes sem aplicação.
A autoclave de parede simples, usada na rota úmida, foi substituída pela
autoclave de parede dupla para diminuir a necessidade de vapor direto, usando vapor
indireto entre as paredes. Foi também acrescentado um agitador para melhorar a
transferência de calor. A não injeção imediata de vapor direto evita o acréscimo de água
à matéria prima, facilitando a posterior secagem sem prejuízo da formação de vapor
interno para garantir a pressão de 3 bar regulamentada por norma, pois a carne é
constituída por mais de 70% de água (Souza et al., 2008). Por outro lado, o vapor deve
ser injetado diretamente para garantir a homogeneidade da temperatura, acelerar a curva
de aquecimento (Figura C.5), e assegurar a esterilização do produto.
Uma invenção importante é a prensagem submersa em água quente, que permite
usar a água proveniente da própria batelada, ou de outra batelada, para obter o teor de
gordura regulamentado pelo RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária
de Produtos de Origem Animal), ≤ 10% (MAPA, 1952), aproveitando os tecidos, antes
descartados, a fim de produzir a farinha de carne. Por outro lado, surge um novo
produto: a água com seus solutos que, ao ser evaporada, produz os colágenos, com mais
de 80% de proteína (Tabela C.1). Estes colágenos podem ser reincorporados à farinha
de carne ou vendidos em separado como cola animal.
É oportuno fazer o pré-aquecimento da matéria-prima aproveitando o calor de
uma batelada em outra, ou de uma autoclave em outra. Este pré-aquecimento consiste
em descarregar o vapor, a gordura e a água residual, que se encontram a 133 °C no final
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da cocção, sobre a matéria-prima que vai iniciar a nova cocção e se encontra sob
temperatura ambiente, operação esta que seria mais difícil na rota seca.

C.3. TÉCNICA RELACIONADA
A graxaria tem como principal equipamento o digestor cujas funções são fazer a
cocção e desidratar subprodutos animais produzindo o sebo líquido e a torta, que será
prensada e moída para produzir farinha de carne e ossos. Devido à temperatura acima de
100 oC, este processo é usado pelas autoridades Sanitárias e de Inspeção Veterinária
para dar destino a carnes impróprias para consumo humano. O processo de cocção
destrói os micro-organismos, evitando a decomposição da carne e produzindo matériaprima para outras indústrias (Machado et al., 2005).
O processo proposto é capaz de atender à Instrução Normativa n° 34 (MAPA,
2008) do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que estabelece
que deve ser mantida uma temperatura igual ou superior a 133 °C durante pelo menos
20 minutos a pelo menos 3 bar de pressão. Para isso, usa uma autoclave modificada cujo
custo de produção é mais baixo do que o digestor. Além disso, o processo usa a
inovação da prensagem submersa em água quente, dispensando a prensa de parafuso, de
alto custo.
Foi observada uma patente brasileira relacionada com a esterilização de farinha
de carne com o título “Esterilizador Contínuo à Vapor”, registrada no INPI sob o
número PI0501468-9 A2 (Souza et al., 2008), mas na verdade, não é um processo
contínuo e sim bateladas consecutivas. Além disso, trata-se de esterilização aplicada à
rota seca. Também a patente dos Estados Unidos n° 60/715,408, “Apparatus and
method of processing raw materials” (Mosley et al., 2005), refere-se à rota seca e tem o
inconveniente de não esterilizar a farinha de carne, conforme exigência da lei.
Foi encontrada uma patente chinesa citando processo de produção de farinha de
carne, de ossos, entre outros produtos, pela rota úmida: CN102342529 (A) – “Method
for producing bone essence, bone protein, bone meal, meat bone meal, meat meal and
refined oil by animal fresh bone” (Jianchun e Meng, 2012). Este processo usa água e
alta pressão, o que pode atender à legislação, porém utiliza enzimas, o que não é
necessário no processo proposto. Usa equipamento diferente da autoclave vertical com
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agitador proposta e não usa prensagem submersa em água quente, o maior diferencial do
processo proposto.
O processo proposto é focado no baixo custo dos equipamentos, menor custo de
operação e maior eficiência energética. A prensagem submersa em água quente pode ser
feita com um simples recipiente de ferro, manualmente ou mecanicamente, em lugar da
centrífuga de sólidos ou da prensa de eixo helicoidal, equipamentos de alto custo e,
relativamente, maior consumo de energia. Graças ao desenvolvimento da prensagem
submersa em água quente surgiu a vantagem na rota úmida para produzir a farinha de
carne, ainda com a possibilidade de produzir os colágenos.
Foi encontrada uma patente relacionada com a hidrólise da proteína de carne e
da farinha de carne, o que não é o foco deste trabalho: RU 2132142 (C1) - “Method of
Preparing Protein Hydrolyzate from Meat or Meat-Bone Raw of Slaughtering Animals”
(Baer et al., 1999).
Alguns pesquisadores buscam a incineração e alternativas para descartar como
fertilizante os resíduos animais provenientes de animais afetados pela Encefalopatia
Espongiforme Bovina (BSE): PL 360640 (A1) - “Method and Equipment for Waste
Management, Particularly Municipal, Industrial, Animal, Meat-and-Bone Meal Intended
for Incineration, Sludge and Oil Derivative Wastes” (Rogut et al., 2004), e WO
2006006276 (A1) - “Method of Treating Meat-and-Bone Meal and Fertilizer With the
Use of Meat-and-Bone Meal” (Dobashi, 2006).
Foram encontradas duas patentes japonesas sobre o tratamento de odor: JP
2003185119 (A) - “Processing Method for Meat and Bone Meal” (NIPPON, 2001), e JP
2006170535 (A) “Deodorizing Method for Odorous Gas Generated from Meat-andBone Meal” (Terabondo, 2004). Cabe observar que na rota úmida proposta não há
efluente gasoso durante a cocção, pois a autoclave se encontra fechada, e que o restante
do processamento é feito sob temperatura inferior a 100 °C, liberando pouco efluente
gasoso. A evaporação da água residual de cozimento para produzir os colágenos pode
precisara de tratamento do efluente gasoso, iniciando por condensador dos vapores. No
entanto, caso a água residual seja tratada como efluente líquido e descartada no
tratamento de efluentes, será perdido apenas 2% em massa de proteína,
aproximadamente, com considerável economia de energia térmica. Assim, pela rota
úmida proposta aqui, é possível produzir as farinhas de osso e de carne sem ser
necessário evaporar a água.
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C.4. SUMÁRIO DA INVENÇÃO
Os requerentes consideram que produzir farinha de carne pela rota úmida usando
autoclave, que é mais barato do que o digestor usado na rota seca, também economiza
energia por não necessitar evaporar a água dos subprodutos animais. Por outro lado,
havia a dificuldade em descartar os resíduos sólidos e a solução aquosa. Buscando uma
alternativa para o aproveitamento destes resíduos foi observado que a combinação de
decantação, filtragem e prensagem submersa em água quente conseguia separar o óleo,
os tecidos cárneos, os ossos, a solução aquosa e ainda produzir a cola animal, com o
acréscimo da evaporação. Além disso, como a autoclave funciona fechada, não libera
gases na atmosfera, facilitando a convivência das instalações com a vizinhança.
Adicionalmente, o impacto desta nova técnica ao meio ambiente, à saúde humana e dos
rebanhos é considerável, pois pode viabilizar a instalação de pequenas graxarias em
pequenos matadouros, um problema comum de saúde pública e poluição em muitos
municípios brasileiros.
Particularmente, sua utilidade pode ser avaliada quando se estuda o problema da
qualidade da carne consumida, da precariedade das pequenas instalações de abate, dos
riscos de zoonoses e epizootias, da dificuldade de fiscalização e da integração do
pequeno produtor.
Esta invenção tem ainda a vantagem de oferecer os produtos em separado e o
fornecimento da cola animal, produto que hoje é produzido em pequena quantidade.

C.5. BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS
A Figura C.1 mostra o esquema simplificado do processo produtivo proposto
para graxaria, onde os ossos e os tecidos cárneos fazem trajetos diferentes. O transporte
entre um equipamento e outro pode ser manual ou mecanizado. Os ossos, antes de
entrarem na autoclave (3), passam pelo quebrador de ossos (1), enquanto os materiais
cárneos, como vísceras, vão diretamente para a autoclave, que é suprida de energia
térmica pela caldeira (2). Após o cozimento na autoclave, a gordura líquida (sebo, banha
ou óleo) é separada por decantação e armazenada em um tanque com funil decantador
(5). A solução aquosa vai ao secador de leito de jorro (6) para produzir os colágenos em
pó, enquanto o tecido cárneo é prensado (4) a fim de aproveitar o resto de gordura nele
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contido e obter a farinha de carne com baixo teor de gordura. O tecido é então seco no
secador (8) e triturado num moinho de placas paralelas sulcadas (7) de onde sai em
forma de farinha de carne (mm) para ser embalada. Este moinho (7) também permite a
moagem dos ossos úmidos que serão depois transportados ao secador (8) para produzir
a farinha de ossos (bm).
A Figura C.2 apresenta o formato do equipamento, discriminando as dimensões
L e D.
A Figura C.3 mostra a forma do agitador com o moto-redutor elétrico (3.1) e a
haste (3.2).
A Figura C.4 exibe a vista superior da disposição das hastes do agitador (3.2).
A Figura C.5 mostra a curva de aquecimento e resfriamento da matéria-prima a
fim de atender a Instrução Normativa n° 34 (MAPA, 2008) do Ministério brasileiro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A Figura C.6 ilustra a separação da gordura animal (3.o) e da água residual de
cozimento (3.w) por decantação, contendo ossos ou tecidos cárneos. Vê-se o sensor de
resistividade (3.3), a válvula de controle de saída de óleo (3.4) e a bomba d’água (10)
que injeta água (w).
A Figura C.7a mostra o recipiente (4) para realização da filtragem, onde se
introduz os tecidos cárneos no saco (4.1) aberto. A gordura animal (o), sobrenadante, sai
pelo tubo (4.3), enquanto a água residual de cozimento (w) sai pelo tubo da direita (4.5).
A Figura C.7b mostra a prensagem submersa em água quente, onde o saco (4.1),
já fechado, é pressionado com um rolo ou bastão (4.2) repetitivamente no fundo do
recipiente, fazendo a gordura (o) subir para ser retirada pelo tubo (4.3) a cada vez que
houver acréscimo de volume.
A Figura C.8 mostra o diagrama esquemático parcial da planta, onde os ossos
são triturados no quebrador de ossos (1) e caem no coletor (1.2) do transportador tipo
eixo helicoidal (1.3). Este coletor também recebe o material cárneo para ser
transportado à autoclave (3). Dentro da autoclave, após cozimento, é injetada água pela
bomba (10), abrindo as válvulas (10.1) e (10.2) para forçar a gordura sair pela válvula
(3.4), que deve ser aberta nesta hora. Quando a gordura for toda transferida para o
tanque coletor (5), o sensor resistivo (3.3) detectará a presença de água na linha e
desligará a bomba, observando a inclinação do tubo para evitar o acúmulo do sebo e sua
solidificação à temperatura ambiente, a cada parada da planta. Pela mesma razão a
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válvula (3.4) deve se posicionar próxima à autoclave. Para descarregar a autoclave,
abre-se lentamente a tampa inferior. A água contida na autoclave atravessa o tecido do
saco (4.1) e se deposita no recipiente de prensagem submersa (4). Após cessar o fluxo
da água, abre-se totalmente a tampa inferior da autoclave para a saída dos materiais
sólidos. Caso se esteja processando ossos, o transportador de eixo helicoidal com
percolador (4.6) vai endereçar o material úmido para o moinho (7), e depois para o
secador (8), de onde se obterá a farinha de ossos (bm). Caso seja material cárneo, este
deve ser antes prensado (4), ver Figura C.7. A direção do fluxo de tecido cárneo é para
trás da autoclave, a 90° do fluxo dos ossos neste ponto, perpendicular ao plano do
desenho. Além disso, é preciso inverter as posições do moinho (7) e do secador (8), a
fim do secador receber os tecidos cárneos pelo transportador/percolador (4.2), pois é
preciso secar para depois moer os tecidos cárneos. Uma alternativa é colocar outro
transportador sem percolador, visto que os tecidos cárneos já foram prensados (4), em
paralelo com o transportados/percolador (4.2), que transporte os tecidos a outro secador
e este enderece ao moinho (7). Desta forma, será obtida a farinha de carne (mm). A
saída (5.1) permite a retirada do sebo (o), após cada batelada. A saída (10.3) leva a água
residual para o secador de leito de jorro (6) de onde serão obtidos os colágenos (g).
Através da válvula (3.5) injeta-se vapor direto no produto. A válvula (3.6) introduz
vapor na camisa da autoclave. O purgador dinâmico (3.7) retira o vapor condensado da
camisa da autoclave. A bomba (10.4) retira água do recipiente de prensagem (4) para
depositar no tanque coletor (10.5).
A Tabela C.1 mostra os resultados de análises efetuadas na UESB (Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia), na UFBA (Universidade Federal da Bahia) e na
Labtron (Laboratório da Nutron Alimentos Ltda. em Itapira, SP).

C.6. DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO
Foi criado um recipiente em formato cilíndrico com a base cônica para usar
como decantador (Figura C.2), que assemelha-se à autoclave de parede dupla com um
agitador. A parte superior tem um corte inclinado em torno de 15° que facilita a
separação água/óleo. Esta opção foi usada em vez do formato cônico para facilitar o
posicionamento central do moto-redutor do agitador (3.1). A matéria-prima entra por
cima e sai por baixo aproveitando a gravidade. O diâmetro D deve ser menor do que o
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comprimento L a fim de ter uma relação L/D “grande”, permitindo o uso de chapas de
menor espessura em sua construção e suportar uma pressão de 3 bar com menor custo.
O agitador gira em baixa velocidade para contribuir na troca de calor, desfazer
as ligações celulares dos tecidos animais durante o cozimento, facilitar a carga e a
descarga (Figura C.3 e Figura C.4).
Segundo a Instrução Normativa n° 34 do MAPA (MAPA, 2008), parágrafo 2°
do artigo 50, a matéria-prima deve ser aquecida até 133 °C e 3 bar de pressão, condição
em que deve permanecer por pelo menos 20 minutos. É importante notar que o
aquecimento da matéria-prima obedece a uma curva composta de uma rampa
ascendente, um patamar constante de 133 °C e um rampa descendente de volta à
temperatura ambiente (Figura C.5). Neste percurso as rampas também influenciam nas
características do produto. Os tecidos cozinharão por mais tempo se as rampas forem
menos inclinadas. No entanto, para o produtor, convém que as rampas sejam o mais
inclinado possível para que o tempo total, tt = t4 – t0, seja mínimo.
Após o aquecimento, a matéria-prima é cozida sob temperatura constante
durante os vinte minutos regulamentados. Com o aumento da temperatura ocorre a
desestruturação dos tecidos celulares cárneos e ossos. O agitador, então, contribui com
energia mecânica para liberar os lipídios e a água. No entanto, tecidos mais consistentes,
como tendões, couro bovino, entre outros, resistem e deverão ser reprocessados ou
retirados.
Analisando a troca térmica, a agitação deve ser efetuada durante o aquecimento
e o resfriamento, quando o produto precisa esperar a temperatura baixar de 133 °C para
100 °C. Neste momento, o recipiente poderá ser aberto com segurança e sem liberar
vapores para o meio ambiente. Nos experimentos realizados com os protótipos de teste,
o recipiente foi descarregado assim que a temperatura baixou de 100 °C, implicando
num tempo de processamento: tp = t3 - t0.
A rotação deve ser lenta para evitar que o sebo, a água e o ar formem uma
emulsão, o que dificulta a separação.

C.6.1. O AGITADOR NA PRODUÇÃO DE SEBO E FARINHA DE OSSO
Para processar ossos, estes devem ser anteriormente quebrados com dimensão
máxima de 5 mm, segundo a Instrução Normativa no 34 do MAPA (MAPA, 2008).
Durante o aquecimento, a agitação deve ser suave devido à dificuldade de mover os
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ossos com pouco líquido. A injeção de vapor direto, água ou óleo quente acelera o
aquecimento e facilita a agitação. O agitador também contribui na trituração dos ossos
após serem enfraquecidos pelo cozimento, facilitando a liberação dos lipídios e da água
neles contidos. Após o cozimento, a velocidade de agitação deve também ser baixa,
como no processamento da carne, para evitar a formação de emulsão.

C.6.2. DECANTAÇÃO
A densidade da gordura animal é menor do que a da água, o que faz com que a
água se posicione sob a gordura. Os ossos se precipitam para o fundo do recipiente. Os
tecidos cárneos flutuam na água, abaixo da fase de gordura, enquanto tiverem alto teor
de água e de gordura. Para extrair a gordura, aumenta-se a fase inferior (3.w) injetandose água pela parte inferior usando a bomba 10 (Figura C.6). O objetivo é retirar a
gordura animal (3.o) pela parte superior, evitando o contato da gordura com os ossos ou
tecidos cárneos, que estejam localizados na região inferior do recipiente (3.w). O corte
inclinado superior facilita identificar a interface óleo-água. Para evitar adicionar água ao
processo, pode-se usar a água obtida na batelada anterior.

C.6.3. MOAGEM DOS OSSOS
Usando moinho de discos paralelos sulcados em vez de moinho de martelos,
pode-se processar os ossos molhados, evitando a dispersão de partículas no ar em forma
de poeira. Após secar, é preciso leve pressão para “desaglutinar” a farinha de ossos.
Convém observar que a poeira na moagem, comum nas graxarias, torna o ambiente
insalubre para os operadores e os demais funcionários envolvidos no processo.

C.6.4. FILTRAGEM DOS TECIDOS CÁRNEOS
A filtragem é feita ao descarregar o conteúdo cárneo da autoclave sobre um filtro
de tecido em forma de saco (4.1) (Figura C.7a). Quando se processa ossos (Figura C.8),
não é necessário usar o filtro tipo saco e a descarga da autoclave pode ser feita
diretamente sobre o recipiente coletor (4), onde o transportador/percolador (4.6)
conduzirá os ossos ao moinho (7), enquanto a água residual retorna ao recipiente (4).
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C.6.5. PRENSAGEM NA PRODUÇÃO DA FARINHA DE CARNE
Após o cozimento, o conteúdo da autoclave (3) deve ser filtrado em um filtro de
tecido em forma de saco (4.1) (Figura C.7a). O sebo e a água atravessam o filtro,
enquanto os tecidos cárneos são retidos. Após a filtragem, o filtro deve ser fechado ou
costurado e os tecidos cárneos devem ser submetidos à prensagem, submersos em água
quente (Figura C.7b). A prensagem deve ser suave, porém repetida até que o material
perca a elasticidade dentro do tecido do filtro. Em seguida, o saco, submerso, passa para
o lado direito do recipiente pela abertura indicada por 4.4 e será prensado fora da água,
a fim de diminuir o teor de água, antes de ser levado ao secador. A água residual pode
ser evaporada, deixando os colágenos como resíduos sólidos da evaporação.

C.6.6. PRÉ-AQUECIMENTO
Ao completar o tempo de cocção, deve-se descarregar a autoclave e recarregá-la
para fazer outra batelada o mais rapidamente possível. No entanto, é preciso
despressurizá-la. E isto pode ser feito descarregando o vapor sobre a matéria-prima que
ainda está fria em outra autoclave. Este procedimento, além de contribuir no seu
aquecimento, também condensa o vapor, impedindo que ele seja disperso na atmosfera.
Na rota úmida também é possível injetar sebo ou água residual de cozimento a 133 °C,
proveniente de uma batelada anterior, ou de um processamento em paralelo, para préaquecer a nova batelada, com a vantagem de não acrescentar água ao processo. Estas
medidas de pré-aquecimento podem atrasar um pouco a produção, mas aproveitam a
energia térmica, aumentando a eficiência energética do processo.
Para a implantação do pré-aquecimento deve-se usar mais de uma autoclave,
alternando o funcionamento delas. Deve-se acrescentar transportadores na carga e na
descarga das autoclaves, além de fazer ligações para o fluxo de vapor e dos líquidos.

C.7. EXEMPLOS DEMONSTRATIVOS NÃO LIMITANTES
Nos testes realizados, após a cocção, os ossos se fragilizaram e quebraram em
partes muito pequenas, mas não completamente, necessitando moagem posterior para se
obter a farinha de ossos. Foi observado que partículas pequenas de ossos ficaram em
suspensão na água após a ação do agitador, mas foram facilmente retidas na filtragem.
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A farinha de ossos obtida é referida como farinha de ossos autoclavados no Art.
322 do RIISPOA (MAPA, 1952), que dispõe que ela deve conter menos de 25% de
proteína e no mínimo 55% de cinzas. Foi encontrado o valor máximo de 13,3% de
proteína e o mínimo de 79,9% de cinzas (Tabela C.1), atendendo com folga às duas
exigências.
Justificando a Reivindicação 8, pretende-se oferecer a tradicional farinha mista
de carne e osso em separado, como farinha de carne, farinha de osso e colágenos, para o
produtor de ração fazer a dosagem que lhe convier. A mistura adequada destas farinhas
e dos colágenos vai resultar em uma farinha mista que atenda à necessidade do
fabricante de ração e cujas características atendem às especificações para farinha mista
de carne e osso do Art. 322-D do RIISPOA (MAPA, 1952), que exige um mínimo de
40% de proteína, um máximo de 10% de umidade e um máximo de 10% de extrato
etéreo (gordura). A farinha de carne obtida tem mais de 86% de proteína (Tabela C.1).
A umidade máxima nas amostras de farinha de carne foi de apenas 5,43%, bem abaixo
do limite tolerado. O alto teor de umidade da farinha de vísceras está relacionado mais
ao tempo de armazenamento e à embalagem do que à imperfeição do processo. O maior
teor de extrato etéreo obtido foi 5,86%, abaixo dos 10% tolerados.
Os colágenos são uma oportunidade à parte como produto inovador, pois pode
ser comercializado como cola, como ração (com seus mais de 89% de proteína, como
mostra a Tabela C.1) e como aglutinador de ração tipo “PET” (para animais
domésticos), entre outras aplicações.

C.8. REIVINDICAÇÕES
São as seguintes as reivindicações feitas neste pedido de patente de invenção:

1. Equipamento para produzir farinha animal (Figura C.2). Caracterizado por ter
parede dupla e ser capaz de suportar a pressão de 3 bar (ou superiores).
Assemelha-se à autoclave vertical, porém com a adição de um agitador e a
possibilidade de aquecimento direto e indireto;
2. Instalação verticalizada (Figura C.2). Caracterizada pela relação L/D maior do
que 2. Permite diminuir a área de construção, facilitando a manutenção,
ampliação ou a adaptação do layout da planta quando comparado ao uso do
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digestor usado na rota seca. No lugar de um digestor cabem algumas autoclaves
menores;
3. Inclinação superior do recipiente. Caracterizada por permitir a separação de óleo
e água por decantação, além de facilitar a instalação e manutenção do agitador
(Figura C.2);
4. Descarga da gordura pela parte superior do recipiente, em acordo com a
reivindicação 3. Caracterizada por injetar água pela parte inferior do recipiente
para evitar o contato do óleo com os ossos e tecidos (Figura C.6);
5. Prensagem dos tecidos cárneos submersos em água quente (Figura C.7).
Caracterizada por colocar os tecidos cárneos num saco de tecido resistente e
pressioná-lo repetidamente dentro da água quente até que os tecidos cárneos
percam a elasticidade inicial, sinal de que a gordura deixou os tecidos cárneos.
Esta técnica produz uma farinha de carne de qualidade, reduz significativamente
o custo inicial em equipamentos e o consumo de energia elétrica na produção;
6. Uso do aquecimento por vapor indireto. Caracterizado por usar a própria água
contida nos tecidos para criar a pressão interna de 3 bar, requerida pela Instrução
Normativa n° 34 (MAPA, 2008). O vapor direto é também usado para controlar
a curva de aquecimento (Figura C.5) ou a umidade adequada na matéria-prima,
principalmente ossos, a fim de garantir a esterilização requerida pela legislação;
7. Produção de colágenos. Caracterizado por fornecer os colágenos, em separado,
como opção na farinha animal, podendo ser adicionados à farinha como fonte de
proteína, ou para adequar a aglutinação dos componentes da ração e como cola
animal, entre outras aplicações;
8. Produção discriminada. Caracterizada pela fabricação em separado de cada
componente, farinha de osso, farinha de carne e colágenos, o que confere
facilidade de dosagem na composição da ração, sendo mais um diferencial para
o método em comparação com a rota seca;
9. Produção dos colágenos em pó. Caracterizado pelo uso de secador do tipo leito
de jorro, onde a aderência da cola às superfícies não impede a formação de grãos
que são transportados pelo fluxo de ar ao ciclone para ser separado e
armazenado;
10. Produção de farinha de ossos sem gerar poeira. Caracterizada pela moagem dos
ossos úmidos no moinho de placas paralelas sulcadas, evitando a poeira comum
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quando se usa o moinho de martelos e ossos secos. Esta inovação traz a
vantagem de tornar o ambiente mais saudável para os operadores e menos
agressivo para as máquinas;
11. O pré-aquecimento. É caracterizado por descarregar o vapor, a gordura e a água
residual no fim da cocção, a 133 °C, de uma autoclave A sobre a matéria-prima
fria que está por iniciar o processo numa autoclave B. Primeiro o vapor é
descarregado por baixo da matéria-prima da autoclave B, para poder abrir a
autoclave A, se for conveniente. Retira-se a gordura por cima da autoclave A e
ela é lançada na matéria-prima da autoclave B. Após certa troca de calor, devese injetar a água residual da autoclave A na matéria-prima da autoclave B,
retirando a gordura por cima. Desta forma, o processo já inicia aquecido e com
líquido, facilitando a agitação e a continuação da troca térmica.

C.9. FIGURAS
A seguir são apresentadas as figuras descritas na seção C.5.
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Figura C.1. Fluxograma do processo produtivo (legenda: b = Ossos; m = Carne; e =
Energia; o = Óleo; v = Vapor; w = Água; mm = Farinha de carne; bm = Farinha de
ossos; g = Cola; 1 = Quebrador de ossos; 2 = Caldeira; 3 = Autoclave; 4 = Prensagem
submersa; 5 = Reservatório de óleo com funil decantador; 6 = Secador de leito de jorro;
7 = Moinho de placas paralelas sulcadas; 8 = Secador; c = Vapor condensado)

Figura C.2. Formato do equipamento.
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Figura C.3. Agitador desestruturador das células.

Figura C.4. Vista superior das pás do agitador.

Figura C.5. Curva de aquecimento e resfriamento.
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Figura C.6. Separação das fases sebo e água por decantação.

(a)

(b)

Figura C.7. Recipiente coletor da autoclave (4): a) na filtragem; b) na prensagem.

283

Rebouças, A. - Tese de D.Sc., PEI/EP/UFBA, 2013

Ap. C – Pedido de Patente ...

Figura C.8. Diagrama esquemático parcial da planta.

C.10. ANÁLISES DOS PRODUTOS
A Tabela C.1 mostra os resultados de análises efetuadas nos produtos obtidos.
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Carboidratos Totais

Cálcio

Fósforo

Cinzas

Extrato Etério

Matéria Seca

Amostra

Proteína Bruta

Tabela C.1. Análises dos produtos

8,77

36,40

14,11

0,089

0,52

0,045

1,56

26,91

11,67

Farinha de Osso 1

95,00 10,84

0,46 79,92

Farinha de Osso 2

95,00 13,34

0,44 81,52

4,70

Farinha de Carne 1

94,57 86,29

5,83

2,60

5,27

Farinha de Carne 2

94,57 86,87

5,86

2,64

4,63

Farinha de Visceras 1

86,05 88,10

3,38

1,64

6,88

Farinha de Visceras 2

86,05 87,50

3,00

1,52

7,98

Cola de Carne 1

94,43 85,03

2,84

9,20

2,93

Cola de Carne 2

94,43 84,17

2,61

9,32

3,90

Cola de Osso 1

90,34 93,90

2,90

2,51

0,69

Cola de Osso 2

90,34 95,05

3,21

2,51 -0,77

Cola de Visceras 1

89,15 92,26

0,93

6,06

Cola de Visceras 2

89,15 95,64

0,97

4,49 -1,09

Farinha de osso Labtron

17,65

1,67

Farinha de carne Labtron

86,92

3,99

Análises

na

0,75

empresa

Labtron
Análises na UESB
Análises na UFBA
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Apêndice D
Apêndice D. Breve Descrição dos Tecidos Animais e suas Aplicações

RESUMO
Neste trabalho, o estudo do tecido animal é voltado para a viabilidade econômica
de seu uso como fonte de matéria-prima para a fabricação de ração animal e de gordura
para a indústria saboeira e cosmética. São usadas as partes não comestíveis dos animais
ou impróprias para consumo humano resultantes da cadeia da indústria da carne.
Observa-se que, diante da imensidão que é a histologia, as graxarias apenas desidratam,
retiram os lipídios e impedem os incômodos da decomposição bacteriológica,
produzindo farinhas e gorduras. A graxaria está sempre como coadjuvante da indústria
da carne, e sujeita às leis que regem a comercialização dos produtos de origem animal,
fiscalizada pelo Serviço de Inspeção Veterinária.

PALAVRAS-CHAVE
Histologia animal, inspeção veterinária, resíduos animais, condenações.
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D.1. INTRODUÇÃO
O potencial dos subprodutos animais é desconhecido dos empresários por falta
de informação e desprezado porque o foco é geralmente na comercialização da carne.
Mas, há um caminho promissor para um novo nível de industrialização, mais
sofisticado, com produtos novos para a indústria farmacêutica e médica, por exemplo.
Os tecidos animais podem ser classificados em muscular, nervoso, conjuntivo e
epitelial.

D.2. TECIDO MUSCULAR
Os tecidos musculares podem ser divididos em estriado esquelético, estriado
cardíaco e liso. Quando se fala em carne, fala-se de músculo estriado esquelético, que é
composto por 74% de água e de fibras constituídas basicamente das proteínas: actina,
miosina, tropomiosina e troponina. Pode estar ligado diretamente aos ossos, mas em
alguns casos também se ligam às cartilagens, fáscias e pele. O organismo animal possui
mais que 600 músculos que variam em tamanho, forma e função. Em processamento
normal das graxarias o tecido muscular se apresenta como pequenos retalhos, por
imperfeição das limpezas dos cortes feitos pelos magarefes e açougueiros, na tentativa
de retirar o tecido adiposo. São os tecidos preferidos da alimentação humana. Mesmo o
tecido muscular liso dos intestinos delgados bovino, suíno e caprino é usado na
alimentação e na salsicharia para embutir linguiças. Estes tecidos só aparecem nas
graxarias em casos não cotidianos, mas também não raros, de condenação.

D.3. TECIDO NERVOSO
Este tecido constitui menos de 1% da carne, mas sua função pode ter importante
influência na qualidade da carne durante o abate. É um tecido frágil que pode ser partido
com a pressão dos dedos. Também é de fácil decomposição sob cocção. A importância
dele está na proibição da comercialização do encéfalo (Figura D.1a) e da medula
espinhal (Figura D.1b) bovinos para fins de alimentação de ruminantes. Fazem parte
dos Materiais Específicos de Risco (MER) no combate à encefalopatia espongiforme
bovina (MAPA, 2008).
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(b)

Figura D.1. a) Retirada do encéfalo; b) Remoção pneumática da medula espinhal.

D.4. TECIDO CONJUNTIVO
O tecido conjuntivo é rico em fibras colágenas e substância amorfa, ao contrário
dos outros tipos de tecidos que são predominantemente compostos por célula, por isso é
o tecido mais comum nas graxarias. A consistência deste tecido pode variar de mole e
gelatinoso a fibroso e duro. Podem ser classificados como tecido conjuntivo
propriamente dito, adiposo, colágeno, ósseo e sangue. O tecido conjuntivo
propriamente dito é composto pela camada papilar de derme, a envoltória de diversos
órgãos internos como rins e baço, entre outros, os tendões e os ligamentos. O tecido
adiposo armazena grande quantidade de lipídios e normalmente é processado pelas
graxarias (Figura D.2a). O colágeno é formado predominantemente pela matriz
extracelular que é composta principalmente por glicina, prolina e lisina. É a classe mais
abundante de proteínas do organismo humano que representa mais de 30% de sua
proteína total. É classificado em doze tipos e pode ser dissolvido em água sob
temperatura em autoclave (Figura D.2b). É encontrado, entre outros, no pavilhão
auditivo, narinas, articulações, e na formação do esqueleto de certos peixes. O colágeno
normalmente é desidratado no digestor ao produzir a farinha de carne e ossos. Após
aproximadamente uma hora de cocção o colágeno faz a agitação tornar-se mais difícil a
ponto de parar o agitador. Após a prensagem em prensa de parafuso faz a torta tornar-se
aglutinada e elástica, mas quando esfria, torna-se um sólido duro e seco, fácil de moer
em moinho de martelos. Por outro lado, quando se usa centrífuga, o digestor deve
ultrapassar o tempo de cola, secando os colágenos que assumem a forma de grãos de
areia. O tecido ósseo é basicamente dividido em dois tipos: esponjoso e compacto. O
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tecido esponjoso retém grande quantidade de colágenos e lipídios e se mostra muito
frágil após a cocção de vinte minutos sob temperatura de 133 °C. Já o tecido ósseo
compacto, quando é mais espesso, só se mostra frágil após bem mais tempo de cocção
nesta temperatura (Figura D.2c). Os tecidos adiposo e ósseo fornecem grande
quantidade de gordura e proteínas. O tecido ósseo é fonte de cálcio e fósforo. O sangue
é composto por três elementos básicos: células (glóbulos brancos, vermelhos e as
plaquetas), substância fundamental (o plasma) e a substância precursora da fibra (o
fibrinogênio). O plasma sanguíneo é formado por 52% de água, no qual se encontram
várias proteínas, hormônios, sais, além de uma gama muito grande de substâncias
(glicose, uréia, gás carbônico, albumina, entre outras). O sangue pode ser coagulado
facilmente para se obter o soro. Este não tem as proteínas responsáveis pela coagulação
encontradas no plasma. A coagulação facilita a secagem do sangue para produzir a
farinha.

(a)

(b)

(c)

Figura D.2. a) Tecido conjuntivo adiposo; b) Tecido conjuntivo tipo colágeno; c)
Tecido ósseo esponjoso e compacto.
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D.5. TECIDO EPITELIAL
Este é o tecido que recobre as superfícies externas do corpo, como a epiderme. A
maior parte é removida no processo de abate e não se destina à graxaria, à exceção de
aves e peixes. Ele participa em uma pequena parcela do peso do músculo e é ainda
encontrado em partes internas do corpo, como os brônquios e a bexiga. Este tecido
fornece fibras para a farinha de carne e muito pouca liberação de lipídios.
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