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#12 Julho 2018 - O Uso de Água nos Abatedouros 
A agua é um recurso-chave para a avicultura pelos relevantes papéis que desempenha 
no campo e no abatedouro, onde é usada para transporte, higienização e troca térmica. 
Não obstante, no dia adia dos abatedouros esquecemo-nos que a agua é também um 
recurso finito e custoso, razões mais que justificáveis para implementar um programa 
de conservação nos abatedouros.  

Os países contam, me geral, com recursos naturais vari-
ados e abundantes, o que produz, com frequência, uma 
falta de consciência quanto ao seu uso. O uso perdulário 
da agua nos abatedouros avícolas é um bom exemplo.  

Isso não pode continuar, pois a indústria da carne está 
sendo pressionada e exigida, globalmente, a mudar os 
seus métodos e práticas em distintas frentes da atividade. 
Entre as reivindicações, a sustentabilidade dos negócios 
é uma das prioridades e o uso da agua é apenas uma de 
suas variáveis. Porém, por ela podemos iniciar, desper-
tando-nos para a importância ambiental e económica de 
implementar um programa de conservação!  

Um programa de conservação é um investimento que se 
paga; é de responsabilidade coletiva e, para que frutifique, exige de todos os niveles hierár-
quicos da empresa, sobretudo da alta gerencia, o comprometimento de longo prazo com o 
seu funcionamento e resultados. Sua implementação se baseia em alguns pontos muito sim-
ples em linhas gerais, o que facilita e agiliza a sua deflagração:  

 Declarar o programa de conservação de interesse estratégico da empresa; 

 Conhecer o abatedouro, medindo o consumo atual total, ou por setor e atividade, se há os 
meios para isto; 

 Medir a pressão de agua que alimenta o frigorífico e/ou os distintos sectores e atividades. 
O consumo é uma função direta da pressão! Se a pressão é elevada (acima dos 40 a 50 
psi), recomenda-se reduzi-la, gradualmente, ao longo de algumas semanas;  

 Detalhar o consumo de agua por equipamento - ducha, resfriadores, evisceração, proces-
samento de miúdos ou outros - o que será a base para elaborar o mapa de oportunidades; 

 Declarar guerra às fugas de agua;    

 Implantar um indicador de consumo - por exemplo, litros/ave abatida - e estabelecer me-
tas de redução que sejam factíveis e graduais;  

 Ratificar a redução de consumo por médio do monitoramento da qualidade microbiológica 
dos produtos, a prioridade maior da empresa;  

 Pôr em marcha o Ciclo PDCA para o programa de conservação;  

 Não se esquecer de reconhecer os logros alcançados; 

    * Literatura disponible del autor mediante solicitud  


