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RESUMO 

A empresa Agrodanieli vem crescendo em grande escala nos últimos anos, onde os processos 

realizados antes, com o passar do tempo estão tendo que ser ampliados para suprir a demanda. 

O material descartado no processo do abatedouro de aves da Agrodanieli, gera um 

subproduto processado na fábrica de farinhas e óleo, material composto por: sangue, pena, 

vísceras, carcaças e demais partes condenadas do frango. Então é realizado todo o processo 

na fábrica de farinhas e óleo transformando-se em farinha de vísceras, farinha de penas e óleo 

de frango, sendo armazenados em silos e tanques. As cargas são fechadas por contratos, onde 

o PCP informa a programação para o comercial que faz as tratativas com os clientes. Neste 

segmento de mercado existem vários fatores que interferem para a produção das farinhas e 

óleo renderem com maior ou menor proporção. Com peso médio elevado fica mais complexo 

a assertividade da programação das cargas devido ao alto rendimento obtido o produto 

acabado. Mediante a isso divergências de informações acontecem seguidamente e junto com 

isso o retrabalho aumenta. A empresa possui hoje quatro (04) silos para armazenamento de 

farinha. Dois (02) silos com capacidades de 27 toneladas e dois (02) silos com capacidade de 

14 toneladas. Para a farinha de vísceras a empresa destina um (01) silo com capacidade de 

27 toneladas e outro com capacidade de 14 toneladas, a capacidade total de armazenagem, 

corresponde a 29 horas de produção. Toda manhã é enviada amostra para análise do produto 

onde a mesma demora em torno de quatro (04) a cinco (05) horas para obter o resultado, 

depois disso tem o tempo de carregamento e faturamento onde leva em torno de duas (02) 

horas. O objetivo deste trabalho é analisar a necessidade de expansão da capacidade de 

armazenamento de produto acabado na fábrica de farinhas e óleo. Com o presente estudo 

pode-se concluir que, a fábrica necessita de um local de melhor armazenamento, pois, tendo 

o produto pronto e armazenado, há uma melhora nos processos e resultado operacional. Para 

armazenagem desse produto, a construção de um silo foi a opção encontrada. 

 

Palavras-chave: Capacidade de Armazenamento; Investimento; Expansão; Produção 

Avícola.
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1 INTRODUÇÃO 

Os produtos oferecidos pela fábrica de farinhas e óleo são os seguintes: farinha de 

vísceras, farinha de pena e óleo de frango. Esses produtos originam-se do descarte de pena, 

sangue, vísceras, ossos e perdas no processo do abatedouro, gerando matéria-prima para a 

fábrica. Então quando esse subproduto chega até a fábrica, passa por vários processos 

produtivos até chegar ao espaço de armazenamento de produto acabado, sendo coletado 

análise e apontando a qualidade do produto, estando pronto para ser expedido. 

Foi delimitado o tema por previsão de aumento na quantidade de frango abatido, 

saindo dos 200 mil para chegar à 300 mil frangos abatidos por dia e também transtornos 

gerados por falta de produto ou esgotamento da capacidade de armazenamento, ocasionando 

atraso de carregamento e muitas vezes acúmulos, por não ter espaço nos silos. Então 

levantou-se a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento. 

Atualmente a empresa vem crescendo com o abate de frango, consequentemente os 

descartes também aumentam no abatedouro gerando maior índice de matéria-prima para a 

fábrica de farinhas e óleo. Com isso as capacidades vão se tornando pequenas perto da 

geração de produto acabado, vindo assim a analisar a necessidade de expansão da capacidade 

de armazenamento de produto acabado, para que seja sanado o problema de falta de espaço 

para estocagem do mesmo e atrasos na produção. 

Há um olhar detalhado em cima do peso médio programado e quantidade de aves para 

abate, porém nem todo mês fecha as quantidades previstas com o realizado, influenciando 

diretamente no processo da fábrica. A produção termina de absorver e processar toda a 

demanda dos frigoríficos até às 04:00 da manhã do dia seguinte. Então, se for necessário 

vender cargas extras, a partir das 08:00 da manhã começam as tratativas envolvendo 

comercial que dará sequência com o cliente. Já o horário de corte quando não se tem o 

rendimento esperado é até às 07:00 horas do dia seguinte, ficando com tempo limitado para 

mais ajustes. 

Hoje a empresa conta com quatro (04) silos para armazenamento de farinha, sendo 

que dois (02) silos possuem capacidade para 27 toneladas e os outros dois (02) silos possuem 

capacidade para 14 toneladas cada e também dois (02) tanques para estocagem do óleo de 

frango. O principal problema é com a falta de espaço para estocar a farinha de vísceras, já 

que a farinha de pena é usada para consumo interno e mistura para a ração do frango na 

fábrica de rações. São usados na armazenagem da farinha de vísceras dois (02) silos, um com 

capacidade de 27 toneladas e outro com capacidade de 14 toneladas. 



 

A principal dificuldade na armazenagem do óleo é com a temperatura para expedição 

desse produto no início da semana, já que as empresas exigem uma temperatura adequada 

para carregamento e também para que o mesmo principalmente no inverno não saia 

petrificado, já que não se tem ninguém trabalhando durante o final de semana. 

O rendimento da farinha de vísceras é de 34 toneladas/dia, a farinha de pena rende 14 

toneladas/dia e o óleo rende 32 toneladas/dia. Então especialmente para a farinha de vísceras 

o espaço para armazenamento é de 29 horas de produção, considerando que a análise é 

coletada e enviada toda manhã para o laboratório da unidade de São Domingos, o mesmo 

demora aproximadamente quatro (04) horas para obter o resultado e então começar o 

carregamento que gira em torno de duas (02) horas. 

Caso tenha uma produção com rendimento maior que o esperado, a capacidade de 

estocagem pode ficar em até 20 horas de produção e deve esperar até o dia seguinte para 

acionar o comercial para vender a carga, porém em cima da hora acaba que o preço de venda 

por algumas vezes torna-se mais baixo, não tendo tempo hábil para negociação. Nos dias que 

a produção tem menor rendimento do que estava programado acaba faltando produto para 

carregamento tendo que cancelar cargas em cima da hora, gerando atrito e desconfiança com 

os clientes que estavam contando com o produto para o seu processo. 

Tendo o produto pronto e armazenado, melhorando processos, as cargas serão 

destinadas no horário correto, gerando credibilidade com o cliente. E também ajustando a 

parte operacional, onde não gera acúmulos nos processos operacionais e nem perda de 

produto por falta de espaço. 

Por fim, o processo como um todo é bastante detalhado, então foi realizado entrevistas 

com o funcionário supervisor operacional, onde o mesmo mostrou planilhas e indicadores 

que é preenchido diariamente e chegado à conclusão que necessitará de acompanhamentos 

com maior flexibilidade e dimensionamento para desenvolvimento do projeto. 

 

 

 

 

 



 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

Na fábrica de farinhas e óleo na unidade da Agrodanieli de São Silvestre ocorrem 

retrabalhos gerados devido aos silos estarem com suas capacidades esgotadas em virtude de 

peso médio elevado entre outros. As principais causas é o aumento ou a baixa de produção, 

devido ao peso médio do frango ocorrer divergências do programado para o realizado, 

descartes com proporções elevadas dentro dos abatedouros, gerando maior quantidade de 

resíduos e não tendo tempo hábil para o carregamento dos caminhões, acarretando em 

transtornos para cancelamento ou para solicitar cargas à mais que não estavam programadas, 

gerando retrabalhos operacionais resultando algumas vezes em perdas de produtos. Também 

podemos ressaltar o tempo para obter o resultado da análise do produto que demora de quatro 

(04) horas até cinco (05) horas, onde o caminhão fica esperando o laudo para poder expedir 

o produto da empresa e depois disso o tempo para carregar o produto e fazer a nota eletrônica 

que gera em torno de duas (02) horas. Caso ocorra divergência na análise o produto deve ser 

destinado para outro cliente e não podendo misturar produto naquele espaço, já que 

contaminará o mesmo, tendo que retirar o produto em big bags.  

Como a produção vem crescendo em grande escala e tendo em vista que as cargas são 

fechadas por contrato com algumas empresas, deve-se procurar no máximo programações 

assertivas, evitando rupturas entre cliente e vendedor. Então observou-se ser necessário o 

estudo sobre construção de mais espaço para armazenagem desses produtos.  

Nesse sentido, a proposta do estudo é: identificar a necessidade de aumentar a 

capacidade de armazenamento da Fábrica de Farinhas e Óleo da Agrodanieli, unidade de São 

Silvestre, trazendo melhorias aos processos. A alternativa para resolver o problema é a 

construção de mais silos. Para tanto, sente-se a necessidade de fazer o planejamento do 

investimento. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A presente pesquisa fornece informações sobre quais são os produtos fabricados, 

como estes são produzidos e como são armazenados. Delimitando a pesquisa a necessidade 

da construção de mais espaço para armazenamento. 

 



 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar a necessidade da construção de silos com maior espaço físico para aumentar 

a capacidade de armazenamento. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) analisar os produtos que a fábrica de farinhas e óleo produz e o funcionamento do 

processo de produção; 

b) pesquisar qual a forma ideal de armazenamento dos produtos fabricados pela 

fábrica de farinhas e óleo; 

c) mapear a produção total de produto acabado e também perdas no processo; 

d) Definir um volume de estoque ideal. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho se justifica pelo crescimento do abate de aves e a responsabilidade 

da destinação adequada dos resíduos gerados no processo da Fábrica de farinhas e óleo na 

empresa Agrodanieli, também vale ressaltar que a empresa visa sempre melhorar o processo 

para que não haja paradas de linha e acúmulos na produção. 

Devido ao aumento na geração subproduto pelo aumento de abate, desuniformidade 

do frango, descartes do abatedouro, não existe uma estabilidade de quanto de subproduto a 

fábrica de farinhas recebe, ou seja, conforme vai entrando a fábrica vai processando. Porém 

alguns dias o volume de subproduto chega em grande quantidade e outros dias nem tanto, 

desabilitando a programação de vendas dos produtos acabados, tendo que cancelar ou 

acrescentar cargas em cima da hora gerando transtornos, como retrabalhos e armazenamento 

em big bags retardando o processo, já que a fábrica não tem estrutura suficiente para estocar 

a farinha. 

Com isso torna-se importante melhorar o espaço físico para alocar todo esse produto 

para que se tenha maior tempo de negociação de venda e assim conseguindo um preço de 

venda que gere maior lucro e também melhor manuseio no processo produtivo. 



 

Será realizada a pesquisa sobre a necessidade da organização desses estoques com 

maior capacidade de estocagem e com maior eficiência de carregamento, para que facilite o 

processo de expedição desses produtos a fim de evitar desperdícios dos mesmos e ganho de 

tempo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PRODUÇÃO AVÍCOLA 

Segundo a M, b (1993 apud Maragno, 2000) com alto valor nutritivo e baixo custo a 

avicultura se apresenta como grande solução alimentar no Brasil. O que justifica a grande 

expansão no mercado. A grande evolução tecnológica possibilitou indústrias a acelerar e 

aumentar a produção, com cuidados sanitários, controle de doenças, atendendo todas as 

necessidades dos consumidores, com qualidade e valor acessível. 

Segundo Aves & ovos, z (1993 apud Maragno, 2000), a alavancada dos setores 

avícolas deu-se a partir da Segunda Guerra Mundial, entre o período de 1939 a 1945. A 

avicultura era uma atividade artesanal, mas o confronto desencadeou uma maior demanda de 

carnes vermelhas para os soldados em um pequeno espaço de tempo e como a produção deste 

tipo de carne era insuficiente, uma alternativa para solucionar o problema foi a oferta de 

produtos pecuários de pequenos e médios animais, onde o processo produtivo se tornava mais 

rápido. Por esse motivo os Estados Unidos se impulsionaram e desenvolverem pesquisas para 

obter novas linhagens, rações e alimentos que atendiam aos requerimentos nutricionais das 

aves, e medicamentos para a avicultura. 

“O Brasil era caracterizado pela a avicultura familiar em pequenas propriedades que 

era caracterizada pela produção de carnes e ovos para consumo próprio, vendendo 

excedentes. a partir da década de 60 houve uma grande evolução, iniciando então as 

importações” Aves & Ovos, c, (1993 apud Maragno, 2000).  

 

Em meados da década de 60, empresas estrangeiras produtoras de linhagens 

associadas a grupos nacionais, trazem consigo e passam a difundir toda tecnologia 

desenvolvida nos países desenvolvidos, dando início ao sistema intensivo de 

criação de aves. E, para comercializar seu produto, estas empresas divulgam o 

pacote tecnológico associado ao produto através da assistência técnica aos seus 

clientes. Porém, com a abertura ao capital externo observada nas décadas de 60 e 

70, este pacote tecnológico relacionado à genética, automação, gerenciamento, 

sanidade e nutrição encontrados no exterior pôde ser introduzido completamente 

no Brasil, tendo em vista que os laboratórios de vacinas e remédios e grandes 

empresas estrangeiras de ração já estavam se instalando ou já estavam instalados 

no Brasil, favorecidos pelo processo de substituição de importações. Faltava 

apenas difundir técnicas de manejo adequada as aves, para que esta tecnologia 

fosse tão eficiente quanto o dos países desenvolvidos (Lima, 1984 apud Maragno, 

2000, p. 18). 
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Grandes empresas oligopolizadas e integradoras foram surgindo, no sentido não só 

de integrar verticalmente a produção complementares ao abate, como também- a 

de realizar contratos na criação das aves junto aos produtores agrícolas. Vale 

ressaltar que no início da década de 60, o Sudeste era a região avícola mais 

importante do país, onde suas empresas dedicam-se a apenas uma das etapas do 

processo de produção, ou seja, algumas empresas eram especializadas na produção 

de matrizes, outras na produção de ração, no abate de frangos, na sua 

comercialização. Já no Sul do país ocorreu diferente. Empresas que já possuíam 

negócios na produção de suínos e outras em cereais diversificaram-se para urna 

atividade nova - a produção e comercialização de carnes de frango, utilizando o 

sistema de integração vertical que vinha sendo implantado na produção suinícola, 

ou seja, desenvolveram uma atividade industrial controlando as principais etapas 

do processo de produção. A pioneira neste caso foi a Sadia (Dalla Costa, 1998 apud 

Maragno, 2000 p. 19). 

 

“A integração vertical impulsionou o desenvolvimento do setor avícola, na década de 

70. Houve um grande desenvolvimento na qualidade e na produtividade das aves, como 

também na organização do abastecimento de matérias-primas” (Malheiros, 1991 apud 

Maragno, 2000 p. 20).  

Para Maragno (2000), isso foi essencial e resultou na consolidação da atividade, 

originando aos setores recordes sucessivos de produção, sendo que, em 1970 a produção 

nacional de frango de corte era de 217000 toneladas, passando para 5526000 toneladas em 

1999, obtendo um crescimento na produção de aproximadamente 2400% no período, 

conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1- Produção de frango de corte no Brasil 1970 - 1999 

Anos Produção (L) Variação % Anos Produção (L) Variação % 

1970 217000   1985 1483000 9,37 

1971 224000 3,23 1986 1617000 9,04 

1972 294000 31,25 1987 1798000 11,19 

1973 401000 36,39 1988 1947000 8,29 

1974 484000 20,7 1989 2082000 6,93 

1975 519000 7,23 1990 2356000 13,16 

1976 604000 16,38 1991 2627000 11,5 

1977 698000 15,56 1992 2872000 9,33 

1978 858000 22,92 1993 3144000 9,47 

1979 1096000 27,74 1994 3491000 11,04 

1980 1230000 12,23 1995 4050000 16,01 

1981 140000 13,82 1996 4058000 0,2 

1982 1508000 7,71 1997 4461000 9,93 

1983 1489000 -1,26 1998 4853000 8,79 

1984 1356000 -8,93 1999 5526000 13,87 

Período %         2446,54 

Fonte: Maragno, 2000. 

 

Para (Lima et al, 1995 apud Maragno, 2000), esse crescimento contínuo das últimas 

décadas decorreu principalmente sobre os investimentos realizados pelas empresas ligadas a 

áreas da genética, nutrição, medicamentos e produtos veterinários, em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos, cada vez mais eficientes. A avicultura brasileira possui 

um plantel de excelente qualidade genética, assistência técnica eficiente, instalações 

padronizadas, bom manejo e um controle sanitário rigoroso, em função do pacote tecnológico 

imposto pelas empresas integradoras e alguns produtores independentes, possuindo assim, 

alto índice de produtividade. 

 



12 

 

 

“A cadeia produtiva de frangos de corte no Brasil tem vantagens competitivas devido 

ao [..] ciclo produtivo, ao fato de ter a possibilidade de uma estrutura organizacional 

verticalizada e de ser uma proteína de baixo custo, o que atrai consumidores de diferentes 

classes sociais” Reck; Schultz (2016 apud Schmidt; Silva, 2018 p. 486). 

Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018 apud 

Schmidt, Silva, 2018, p. 468), em 2017 a produção brasileira de carne de frango foi de 13,5 

milhões de toneladas, mantendo o País na posição de maior exportador mundial e de segundo 

maior produtor de carne de frango, atrás apenas dos estados Unidos. Do total de frangos 

produzidos pelo País em 2017, 66,9% foram destinados ao consumo interno e 33,1%, para 

exportação. 

ABPA (2018 apud Schmidt; Silva, 2018, p. 468), também fala que o consumo per 

capita em 2017, foi de 42,07 Kg/ano e volume total de exportação foi de 4,3 

milhões de toneladas exportadas para mais de 150 países, com participação de 

quase 40% no mercado mundial de carne de frango. O setor avícola industrial 

emprega mais de 5 milhões de pessoas, direta e indiretamente, e responde por quase 

1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Este setor é representado por 

milhares de produtores integrados, centenas de empresas beneficiadoras e dezenas 

de empresas exportadoras, o que ressalta sua importância para o País (ABPA, 2018 

apud Schmidt, Silva, 2018, p. 468). 

 

“No caso da cadeia produtiva de frangos de corte, até quatro décadas atrás, ela estava 

centrada em pequenas propriedades rurais e a sua produção era comercializada de forma 

direta para pequenos açougues” Santos (2014 apud Schmidt; Silva, 2018, p. 469). 

As indústrias de equipamentos avícolas vêm implantando diversas inovações em 

processos e produtos que buscam o aumento da produtividade. Segundo Espíndola (2012 

apud Schmidt; Silva, 2018), as inovações ocorreram de forma igualitária em relação às 

instalações para controlar as condições adversas do clima, como equipamentos de 

climatização (ventiladores, umidificadores, aquecedores, cortinas isolantes ou sistema de 

túnel), monitorado e controlado por softwares. Na região Centro-Oeste existem aviários com 

túnel de ventilação, nebulizadores de água e sistema de recirculação de água em painéis de 

evaporação. Nas regiões Sul e Sudeste, a tendência é a de adaptações nos aviários 

convencionais e semi automatizados para atender às necessidades de conforto térmico das 

aves. Todas essas melhorias foram acompanhadas por um programa de rastreabilidade, que 

consiste na obtenção de dados, desde a origem da ração, pintinhos e medicamentos até o 

produto final. O resultado é apresentado ao consumidor por um selo com uma etiqueta 

numérica que permite estabelecer todas as fases de produção. 
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2.2 PROCESSO PRODUTIVO 

Para Sanches (2019) as fábricas de farinhas e óleo de origem animal, possuem como 

principais insumos o que o abatedouro de frango descarta, sendo vísceras, penas, sangue, 

ossos e demais produtos condenados no processo produtivo do frigorífico. Assim que 

retirados no abatedouro os mesmos devem ser rapidamente transladados para a fábrica de 

farinhas e óleos com higiene para que não cause decomposição ou contaminação dos 

produtos. 

Sanches (2019) assegura que “deu-se início ao processamento destas sobras para 

terem um destino mais adequado. Por terem pouca importância na época, eram mal cuidadas, 

com pouco investimento e seu produto era vendido com baixo valor. Foram chamadas de 

graxarias devido às condições de trabalho que eram expostas”. 

Sanches (2019) também comenta que com o passar dos anos, os abatedouros viram 

que poderiam gerar um lucro considerável com este tipo de processo e, por isso, começaram 

a investir nas graxarias. Os locais receberam maior cuidado com a limpeza das estruturas e 

equipamentos, preocupação com a qualidade do produto gerado e qualificação da mão de 

obra utilizada nas fábricas. Com esta evolução, passaram a serem chamadas de Fábricas de 

Farinha e Óleos ou subprodutos de origem animal. Em 1985 foi reportado que eram 

processados aproximadamente 1,3 milhões de toneladas de subprodutos anualmente. 

Rufino e Cruz (2017) asseguram que a farinha de carne e ossos “é uma das principais 

fontes proteicas de origem animal utilizada na fabricação de rações, sendo um subproduto de 

graxarias e frigoríficos, obtido a partir de ossos e resíduos de tecidos animais, após a desossa 

completa da carcaça de bovinos e/ou suínos”. 

Sanches (2019) também fala que “estes produtos são recebidos e processados para 

criar farinha que, posteriormente, será utilizada para a produção de ração animal. Os óleos 

obtidos deste processo também são aproveitados nas fábricas de ração e para criação de 

sabonetes e outros produtos de limpeza”. 
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O processo de fabricação de farinha consiste na eliminação de patógenos 

bacterianos presentes, redução da umidade e a separação do óleo do produto. Após 

serem recebidos os insumos são enviados para o digestor, considerada como 

principal etapa do processo. A função do digestor é realizar a transferência de calor 

com o material recebido, a uma determinada pressão. Para isso é utilizado vapor 

que preenche internamente a camisa, o eixo e as pás. O interior do equipamento 

atinge em média 150◦C, o que causa a eliminação de bactérias presentes. Por este 

motivo, é possível utilizar materiais que foram descartados no momento do abate. 

A estrutura e funcionamento do digestor pode variar de acordo com o subproduto 

que será utilizado. Após o cozimento deve ser retirado óleo ainda presente, moer e 

peneirar a farinha para deixá-la com a granulometria desejada (Sanches, 2019). 

 

Sanches (2019) explica que “é importante que a matéria prima seja separada antes de 

ser processada para criar, [...] farinha apenas de penas, vísceras ou de ossos. Em alguns casos 

podem ser misturadas entre eles para criar [...] receitas, inclusive a adição de sangue para 

melhorar as propriedades da farinha”. 

Segundo Sinhorini; Oliveira; Alfaro (2015) as BPF (Boas Práticas de Fabricação) 

junto com a cadeia de subprodutos harmonizam maneiras para garantir o padrão exigido de 

qualidade tanto para o mercado interno como para o mercado externo, pois somente com a 

junção de vários procedimentos implementados e definidos por programas de qualidade, 

obtém-se competitividade global dos produtos. Trata-se de procedimentos higiênico 

sanitários e operacionais que devem ser executados em todo fluxo de produção, desde a 

obtenção dos resíduos animais até a distribuição do produto final, com vistas a garantir 

farinhas e produtos gordurosos de origem animal, aptos para produção de alimentos para os 

animais.  

Dariva; Oliveira; Lima, [2020] explicam que o setor de produção de farinhas e óleo 

de origem animal vem crescendo constantemente no Brasil, pois como se trata de um elo 

importante na cadeia produtiva de alimentos, onde tem-se buscado com bastante rigidez 

dentro da indústria por maior qualidade, tendo em vista que esse produto faça parte na própria 

alimentação do animal e consequentemente virá a mesa para o consumo humano.  

“As indústrias de reciclagem animal colaboram com a proteção da saúde humana e 

da qualidade ambiental. O reaproveitamento e a transformação dos resíduos não comestíveis 

dos frigoríficos reduzem o volume de resíduos para descarte em aterros sanitários e 

incineradores” Geraldes, (2014 apud Dariva; Oliveira; Lima, [2020], p. 8).  
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Assim a reciclagem animal promove o respeito aos princípios fundamentais da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), da prevenção, impedindo danos, 

da precaução, gerenciando riscos a saúde pública e ambiental, do desenvolvimento 

sustentável, tendo ganhos econômicos e sociais e reduzindo impactos negativos, da 

eco eficiência e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

e reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico, de grande valor social que gera trabalho e renda (GERALDES, 2014 

apud DARIVA; OLIVEIRA; LIMA [2020], p. 8). 

 

Ferroli; Fiod; Casarotto; Castro (2001) citam que o principal equipamento em uma 

fábrica farinhas e óleos é o digestor e por isso ele é necessário em todas as indústrias desse 

ramo, desde as menores até as maiores e mais automatizadas empresas. Nas grandes 

graxarias, o digestor é o gargalo do sistema produtivo. Para sua eficiência no funcionamento 

depende muito da matéria-prima que chega até ele, se for de boa qualidade e com condições 

dentro do padrão de qualidade permite que as etapas adiantes como prensagem, moagem e 

armazenamento não terão maiores problemas, fazendo o processo da melhor maneira.  

 

2.2.1 Processo de Farinha de víscera 

Bellaver (2005) explica que o processo da Farinha de vísceras sendo um produto 

resultante do cozimento, prensagem e moagem de vísceras de aves, sendo permitida a 

inclusão de cabeças e pés.  Não deve conter penas, exceto aquelas que podem ocorrer não 

intencionalmente, e nem resíduos de incubatórios e de outras matérias estranhas à sua 

composição. Não deve apresentar contaminação com casca de ovo. De acordo com a 

Farmland (2001 apud Bellaver, 2005), na FV permite-se a inclusão de todas as partes 

resultantes do abate, inclusive ovos não desenvolvidos, mas não é permitida a inclusão de 

penas, cuja inclusão caracteriza adulteração. A proteína varia de 55 a 65 % e sua cor é 

dourada a marrom, com densidade de 545 a 593 kg/m3. 

 

2.2.2 Processo de Farinha de Pena 

Bellaver e Zanotto (2004) afirmam que “farinha de penas hidrolisadas (FPH): é o 

produto resultante da cocção, sob pressão, de penas limpas e não decompostas, obtidas no 

abate de aves, sendo permitida a participação de sangue desde que a sua inclusão não altere 

significativamente a composição da FPH”. 
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As penas recebidas podem passar por peneiras, que ajudam na remoção de poeira 

e sujeiras indesejadas no produto. Uma delas é a hidrostática, onde as penas são 

movimentadas por um fluxo de água. É de extrema importância manter 

equipamento limpo para evitar o acúmulo de sujeiras e também o entupimento da 

peneira (Sanches, 2019). 

Nessa etapa as penas adquirem alta umidade, então são colocadas em prensa, que 

consiste em um helicoide cujo passo diminui no final do eixo, fazendo com que o 

produto seja prensado. É feita a retirada da umidade em excesso e parte do óleo 

existente. Isso reduz o volume do produto e, ajuda a diminuir aproximadamente 

30% do tempo necessário no digestor gerando uma grande economia de energia 

(Sanches, 2019). 

Sanches (2019) também explica que “através de roscas transportadoras, as penas são 

levadas para o digestor, onde são inseridas até cobrir metade do equipamento, que é 

considerado o nível máximo. Como mencionado anteriormente, esta é a parte mais 

importante do processamento da farinha”. 

O produto é submetido a um aumento de temperatura pressão para realizar o 

cozimento e tornar as proteínas mais digestíveis. Esta etapa é chamada de hidrólise 

das penas. Se o produto ficar por muito tempo no digestor pode obter uma aparência 

e gosto de queimado e, se ficar pouco tempo, não será feito o cozimento adequado 

das proteínas (Sanches, 2019).  

Na saída do digestor, são colocados percoladores para que possa ser feito o 

descarregamento rápido do equipamento e evitar a queima do produto. A massa 

retirada é depositada no percolador. Este equipamento consiste em uma pequena 

moega com um transportador helicoidal na parte inferior para continuar com o 

transporte do material. Deve-se ter cuidado pois se o produto for deixado durante 

muito tempo dentro do percolador pode ocorrer o aumento da umidade e a 

proliferação de fungos e bactérias (Sanches, 2019).  

Sanches (2019), explica ainda que “a massa é levada por uma esteira magnética para 

que possam ser retirados quaisquer elementos metálicos presentes. Estes podem ser 

provenientes de algum equipamento do processo que esteja em mal estado ou do transporte 

da matéria prima”.  

Por final Sanches (2019) ainda explica que a massa pode ser transferida para os 

secadores. É reduzido a umidade presente na farinha por meio de aquecimento por vapor 

indireto e exaustão controlada. No final deste, o produto pode passar por uma nova peneira e 

por um moinho para padronizar o tamanho dos grãos. Estas etapas podem variar em cada 

fábrica, de acordo com sua necessidade. 
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2.2.3 Processo de óleo de aves 

“O óleo de vísceras é coletado da caixa percoladora e da prensa. Ao ser coletado, esse 

óleo é armazenado provisoriamente no tanque coletor, onde permanece até um determinado 

volume, quando então se abre uma válvula, enchendo-se o transportador pneumático que 

transporta o óleo até os tanques decantadores” Ferroli (1999).  

Ferroli (1999) explica que o processo do óleo passa pelo depósito de ar comprimido 

que sempre acompanha o transportador pneumático. Nos tanques decantadores, o óleo é 

separado da borra. A borra é drenada pela parte inferior dos tanques decantadores e vai 

compor as cargas dos digestores de vísceras. O óleo parcialmente limpo segue para a 

autoclave, onde permanece por tempo determinado sob pressão, em processo de cozimento 

por meio de vapor indireto. Ao sair da autoclave, o óleo é encaminhado até o tanque 

clarificador, onde são extraídas as últimas impurezas por meio de aquecimento até a fervura. 

Após limpo, o óleo é armazenado para venda no tanque depósito. 

“O óleo coletado durante o processamento da farinha de vísceras é armazenado em 

um tanque até seu processamento. Inicialmente são levados para tanques decantadores onde 

são deixados para separar a borra, e posteriormente para as centrífugas’ (Sanches, 2019).  

Os resíduos sólidos destes processos devem ser tratados antes de serem 

descartados. O óleo resultante pode ser armazenado para ser utilizado novamente 

no processamento da farinha ou para a venda. Alguns processos submetem o óleo 

a uma determinada temperatura e pressão para realizar uma limpeza e, em seguida, 

passa para a clarificação. Ele é aquecido até a fervura e depois é enviado para o 

tanque de depósito. O produto pode ser vendido e utilizado em diversas aplicações, 

como a produção de sabonete e adição em rações para animais. Cada uma pode ter 

suas exigências quanto a temperatura de armazenagem e adição de antioxidantes 

que devem ser seguidas Sanches (2019). 

Racanicci et al., (2008), exalta a importância de óleos e gorduras na  avicultura 

moderna, onde são incorporados às dietas objetivando, principalmente, fornece grande 

quantidade de energia e ácidos graxos essenciais, melhorando  a conversão alimentar e a 

palatabilidade das rações, reduzindo o incremento calórico e facilitando a absorção das 

vitaminas lipossolúveis, além de apresentar outras vantagens operacionais na fábrica de 

rações. 
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De acordo com Bellaver e Zanotto (2004 p. 2) óleo de frango resulta do 

processamento com aquecimento controlado, das partes não comestíveis de aves abatidas, 

seguido de prensagem, decantação ou filtragem da gordura. Não deve conter outras fontes de 

gorduras que não a do abate de aves, devendo ser produzida sob BPF. Se antioxidantes forem 

usados, os mesmos devem ser declarados, bem como suas quantidades nos recipientes de 

armazenagem e na documentação. 

 

2.2.4 Processo do sangue 

Conforme Sanches (2019) retrata que todo abate de animal inicia com a 

insensibilização, feita com a utilização de gás ou choque elétrico. Esse processo é de suma 

importância para que a ave não sinta dor no momento em que passa pela sangria onde é 

realizado o corte dos principais vasos de circulação de sangue da ave para realizar o 

escoamento do sangue. Caso a fábrica de farinhas e óleo estiver agregada junto com o 

abatedouro o sangue chega até ela por meio de dutos. De outro modo o produto deve ficar 

armazenado em tanques com mexedores para evitar a coagulação e em seguida transportado 

por caminhões até o local de processamento. 

De acordo com Bellaver (2009, et al apud Sanches 2019) “o sangue é considerado 

um dos subprodutos do abate mais prejudiciais ao meio ambiente, e por isso deve ser buscado 

o melhor destino. Este pode ser utilizado em diversas áreas como farmacêutica, extração de 

soro, e em rações animais”.  

Sanches (2019) ainda explica que o primeiro passo para o processamento do sangue 

é a centrifugação para eliminar componentes sólidos e a coagulação, costumando usar o 

aquecimento indireto com vapor, podendo ser misturado com a farinha de penas para 

melhorar suas propriedades causando escurecimento do produto. Em alguns sistemas é 

adicionado o sangue antes de ser coagulado para que seja processado junto com as penas. 
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2.3 ARMAZENAMENTO 

Conforme Paturca (2014) comenta, que os silos podem ser construídos de várias 

formas, podendo ser de concreto, metálicos, horizontais, ou mesmo em bolsas, os silos de 

concreto são normalmente construídos quando a área for mais próxima das indústrias, pois 

utiliza menos espaço físico, devido ao alto valor comercial dos terrenos, estes silos têm 

funcionamento automático, onde são controlados por painéis que direcionam as etapas para 

os grãos. Silos metálicos, são de pequena e média capacidade de armazenamento, são feitos 

com chapas lisas ou corrugadas, onde se utiliza o ferro galvanizado ou mesmo alumínio, e 

seu piso é feito de concreto, estes são utilizados nas áreas de produção, uma vez que os preços 

das áreas de terras normalmente são menores nestas regiões. 

 

O armazenamento em silos tem se difundido pois proporciona uma maior agilidade 

no processamento do grão. Tendo assim, pontos positivos como: não necessitar 

gastos com sacos para armazenar o produto, diminuição com custos de mão-de-

obra, menor risco de pragas e ainda ocupa menos espaço. Algumas das 

desvantagens estão relacionadas: a um alto investimento na implantação do silo, 

diminui a tolerância quanto à umidade dos grãos, necessita de mão-de-obra que 

possua experiência para o armazenamento, tendo uma menor possibilidade de 

individualizar os lotes de grãos através de tipos e valores e por fim, se houver 

alguma contaminação o mesmo pode atingir todo o estoque LORINI et al (2002, 

apud JOHANN; WEIDLICH; BENDER [2020] p. 6). 

 

Segundo Embtec, (recurso eletrônico [2020]), as formas de armazenamento em big 

bags adequado garantindo sua resistência e longevidade. Portanto, se sua embalagem é nova, 

guarde-a adequadamente seguindo as seguintes orientações para armazenar o big bag: 

● Proteger contra intempéries: Seu big bag precisa ser protegido contra 

intempéries, pois a resistência da embalagem pode enfraquecer devido à constante à 

exposição à chuva, tempestade e outras condições climáticas.  

● Proteger contra a umidade: verifique se o local onde você está armazenando 

seu big bag não possui excesso de umidade interna, pois a exposição a níveis elevados de 

umidade pode reduzir a resistência do seu big bag após algum tempo. 

● Proteção contra raios UV: Embora o polipropileno usado para tecer o big bag 

seja bastante confiável, a exposição constante aos raios UV pode, ao longo do tempo, 

degradar a qualidade do tecido. Portanto, a exposição aos raios UV deve ser evitada ao 

armazenar o big bag 
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● Armazene o big bag em ambiente fechado: É recomendado o armazenamento 

do big bag em ambiente fechado em um local limpo e seco, para manter sua resistência 

intacta. 

Comenta também Embtec, (recurso eletrônico [2020]), que os big bags são recipientes 

industriais criados a partir de tecido flexível e são ótimos para mover e armazenar pós e 

materiais sólidos e pastosos. Por exemplo, você pode usar o big bag (FIBC) para transportar 

areia, plástico, cimento seco, alimentos como farinha, arroz, feijão, açúcar, sal, e também de 

produtos químicos até resíduos contaminados. Embora sejam excepcionalmente comuns 

atualmente, os big bags são recentes na História da logística. Normalmente os big bags pesam 

entre dois e sete quilos. Apesar do baixo peso, eles são fortes e podem conter entre 500 e 

3.000 quilos de material envasado. São construídos para facilitar o uso, geralmente 

apresentando alças para que possam ser levantados pelo equipamento (ex. empilhadeira) com 

facilidade. Além disso, eles podem ser enchidos de cima, mas descarregados por baixo - 

eliminando a necessidade de inverter ou despejar de cima, como tambores e caixas. Quando 

não estão em uso, os big bags podem ser dobrados e facilmente movidos e armazenados. 

Quando cheios, eles têm uma proporção muito baixa de embalagem em relação ao peso do 

produto. 

Segundo Pinto (recurso eletrônico [2016]), os cinco principais setores exportadores 

são carnes, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais, complexo soja e café que responde 

por 72,3% das vendas externas do agronegócio, gerando um superávit de U$$ 62,11 bilhões 

de janeiro a outubro de 2016 conforme divulgado pelo o Governo Federal. Junto desse 

mercado proporcionando mais agilidade no armazenamento, manuseio, logística e 

exportação dos três entre os cinco principais setores mais exportados estão os Big Bags. 

“Da embalagem, o art. 60° declara que as farinhas devem ser armazenadas a granel 

em silos adequados ou ensacadas, mantidas sobre paletes e afastadas das paredes, em local 

seco, sem exposição à luz solar direta ou a correntes de ar” Brasil (2008 apud Dariva; 

Oliveira; Lima, [2020] p. 6). 

“A acidez está ligada ao estado de conservação do produto, de sua deterioração, 

ligado a condições impróprias de armazenamento, enzimas de bactérias, temperatura e 

umidade elevadas” Dariva; Oliveira; Lima; [2020]. 
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A peroxidação é um processo auto catalítico e desenvolve-se em aceleração 

crescente, uma vez iniciada. Fatores como temperatura, oxigênio, umidade, 

enzimas, presença de bactérias e fungos, pressão, luz, íons metálicos (Fe, Co, Cu, 

Mn) armazenamento por longos períodos influenciam na formação de radicais 

livres (Bellaver, 2009). 

 

O processo de desenvolvimento industrial, intensificando a concorrência das 

empresas em todas as áreas, faz com que o empresário ataque decididamente o 

problema da minimização de custos. Entre os tipos de custos que afetam de perto 

a rentabilidade da empresa, o custo da 26 estocagem ou armazenamento dos 

materiais é, sem dúvida nenhuma, o que está merecendo uma grande atenção do 

empresário Dias (1993 apud Soares; Jesus; Nascimento, 2015, p. 25). 

 

“A guarda, a movimentação e a estocagem de materiais eram de responsabilidade 

exclusiva do almoxarife, cujo setor de trabalho sempre foi considerado de menor 

importância, ficando, obviamente, em primeiro lugar a produção” (Soares; Jesus; 

Nascimento, 2015, p. 25). 

“Absurdos são cometidos na área de transporte de matérias primas, no 

armazenamento das matérias-primas, nos processamentos de algumas partes e na mistura 

dessas e no armazenamento de produtos. Assim, os princípios da gestão da qualidade 

precisam inicialmente ser considerados na produção de qualidade”. (Bellaver, 2009). 

Conforme Argenta, (2010) afirma que quando bem projetados e conduzidos 

corretamente, os silos apresentam diversas vantagens sobre as unidades que armazenam 

produtos ensacados. Em contrapartida, o dimensionamento correto, seguro e econômico de 

silos exige um maior conhecimento técnico, além de ser indispensável o conhecimento das 

propriedades físicas e de fluxo dos produtos.  

Silos são unidades armazenadoras de produtos a granel que, quando corretamente 

projetadas e bem conduzidas, apresentarão inúmeras vantagens sobre aquelas unidades que 

armazenam produtos ensacados (HEZEL, 2007; SILVA, 2003 apud argenta 2010, p. 20).  

 

Dentre as vantagens cabe destacar as seguintes: a) melhores condições de 

conservação; b) estocagem racional e segura, além de econômica, devido à redução 

dos gastos com sacaria e com a contratação de mão-de-obra; c) economia com o 

transporte, pois uma quantidade maior de produto a granel poderá ser transportada 

em volume igual ao ocupado pelo produto ensacado; d) mecanização, com 

substancial redução na mão de-obra requerida, para monitoramento do produto 

armazenado, por exemplo, garantindo a conservação do mesmo; e) e melhor 

relação entre a área disponível e o volume armazenado (HEZEL, 2007; SILVA, 

2003 apud Argenta 2010, p.20). 
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“Apesar da intensa utilização destas estruturas em todo o mundo, a previsão das 

pressões exercidas pelo produto armazenado é ainda divergente entre os pesquisadores e as 

normas existentes” FREITAS, (2001; HEZEL, 2007 apud Argenta 2010, p. 21). 

Segundo Freitas (2001, apud Argenta 2010, p. 27), “silo é o nome genérico para todos 

os tipos de construção para armazenamento de produtos granulares ou pulverulentos; 

geralmente é equipado com dispositivos de descarga e capaz de ser esvaziado por gravidade, 

preferencialmente, ou através de meios mecânicos ou pneumáticos”.  

As perdas por estoque acontecem geralmente quando enchem a capacidade dos silos 

e acabam vazando por cima dos silos de farinha de pena e víscera e no tanque de 

armazenamento do óleo (Corrêa & Gianesi 1994 apud Ferroli, 1999). 

Segundo Brasil, (2003 apud Rabelo; Demartini; Olivo; 2006), os subprodutos 

avícolas, para uso na alimentação animal, devem ser armazenados em embalagens, ou silos 

adequados, afastados das paredes, em local fresco, sem exposição à luz ou a corrente de ar. 

O acondicionamento deve ser feito em embalagens adequadas, previamente aprovadas pelo 

órgão competente do MAPA, devendo ser fechadas de modo a garantir a sua inviolabilidade. 

A embalagem deve conter rótulo ou etiqueta de identificação e além das informações 

constantes da legislação vigente, deverá conter as seguintes informações Número do lote; 

● Prazo de validade; 

● “Uso exclusivo para fabricantes de produtos destinados à alimentação 

animal”, com realce, visibilidade e com letras caixa altas e não inferiores a 5 cm. 

“A comercialização de farinhas e gorduras na forma a granel, somente são permitidas 

quando se destinam exclusivamente à fábrica de rações, sendo proibido o seu fracionamento. 

A sua aplicação na alimentação de ruminantes não é permitida”. Brasil (2003 apud Rabelo; 

Demartini; Olivo, 2006).  

Há a necessidade de controles e cuidados durante os processos, evitando acúmulos 

de matérias-primas, pois as mesmas oxidam, comprometendo a qualidade do 

produto final, além de causarem odores indesejáveis, influenciando na qualidade 

do meio ambiente e suscitando aborrecimentos junto á população circunvizinha. 

Para tanto, são necessários investimentos do parque fabril, treinamento 

operacional, manutenções preventivas, com a finalidade de manter as operações 

adequadas e contínuas, não havendo interrupções de produção e acúmulos, que 

possam exalar mal cheiro. Rabelo; Demartini; Olivo, (2006). 
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“A direção predominante dos ventos deve sempre ser avaliada no momento da escolha 

do local destinado a instalação da planta de farinhas e óleos (FFO). Com a presença de 

núcleos habitacionais nas proximidades, as emissões atmosféricas geradas pelo 

empreendimento, deverão ser bem controladas” Rabelo; Demartini; Olivo, (2006).  

“Existem vários sistemas de controle para estes tipos de emissões, sendo que algumas 

das soluções tecnológicas, mas adequadas para o problema, são os condensadores 

evaporativos e os filtros biológicos” Rabelo; Demartini; Olivo, (2006). 

 

Com base na tabela [...], considerando a produção de aproximadamente 17 milhões 

de frangos/dia (Rabelo; Demartini; Olivo, 2006), o volume financeiro gerado no 

Brasil, pela comercialização dos subprodutos de frango gerado no Brasil, pela 

comercialização dos subprodutos de frango, atinge mensalmente a cifra de R$37,3 

milhões/mês, considerando a produção média mensal de 22 dias. Este valor, 

extrapolado aos 12 meses do ano, confere um montante de aproximadamente 

R$450 milhões/ano. Estes números mostram claramente a importância do 

aproveitamento dos subprodutos de frango e a necessidade de investimentos neste 

setor. 

 

Tabela 2 - Demonstrativo de produção e faturamento com venda, no Brasil, de seus subprodutos de 

frango 

Subproduto 
Quantidade 

(Kg/frango) 

Valor 

(R$/Kg) 

Valor por 

frango 

(R$) 

Faturamento/di

a (R$) 

Faturamento/mês 

(R$) 

Farinha de vísceras 0,098 0,30 0,0294 499.800 10.995.600,00 

Farinha de penas e sangue 0,07 0,30 0,021 357.000 7.854.000,00 

Gordura 0,055 0,90 0,0495 841.500 18.513.000,00 

Faturamento total mensal 37.362.600,00 

Faturamento total anual 448.351.200,00 

Fonte: Olivo (2006, p. 568). 

 

2.4 VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

“A análise de investimentos pode ser considerada como o conjunto de técnicas que 

permitem a comparação entre os resultados de tomada de decisões referentes a alternativas 

diferentes de forma científica” Zago; Weise; Hornburg (2009 p. 2). 
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Veras (2001, apud Zago, Weise, Hornburg, 2009 p. 2) “salienta que a análise de 

investimentos compreende não só alternativas entre dois ou mais investimentos a escolher, 

mas também a análise de um único investimento com a finalidade de avaliar o interesse na 

implantação do mesmo”. 

 

2.4.1 Payback 

Conforme Guimarães e Martins, 2012, p. 4 “este indicador indica o período de tempo 

necessário para que a empresa recupere o seu investimento. Ele é o principal método não 

exato, que mede o tempo necessário para que a somatória das parcelas anuais seja igual ao 

investimento inicial”. 

Segundo Schubert (1989 apud Guimarães e Martins 2012 p. 4) “o payback deve ser 

utilizado como parâmetro, pois ele irá medir, com base na geração de caixa, em quanto tempo 

o dinheiro investido retornará, na forma de rendimento”. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo realizou-se através da consulta no sistema sênior e planilhas, no 

qual é usado pela empresa para realizar os lançamentos de produção e perdas, também através 

de pesquisas bibliográficas e entrevista com o supervisor e coordenação do setor da produção 

da fábrica de farinhas e óleo na unidade da Agrodanieli. 

Quanto a natureza do estudo, o mesmo classifica-se em teórico empírico e conforme 

Cavalini, (recurso eletrônico, 2016) a pesquisa teórica, pressupõe a discussão e 

fundamentação da teoria além de dar margem à possíveis contra-argumentos e 

questionamentos acerca da legitimação das hipóteses. A pesquisa teórica nem sempre indica 

uma dependência clara da empiria, inicialmente ela se faz auto-suficiente em seus recursos 

não experimentais trazendo tudo o que se usa na parte teórica seja ela através de artigos, 

livros, etc. 
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Cavalini, (recurso eletrônico, 2016) também cita a comprovação empírica através de 

diversos métodos sejam de observação ou experimentação em determinado contexto com o 

objetivo de colher dados em campo. Em relação à teoria, é um importante elemento de 

comprovação no plano da experiência daquilo que é fundamentado conceitualmente, em 

outros casos possui poder de sistematização da teoria, fazendo com que junte a parte teórica 

e associa-se a parte prática para facilitar e complementar um ao outro.   

No que se refere aos objetivos, a pesquisa se define em exploratória, devido a estar 

levantando dados que seja novo para empresa e um conhecimento que não existia antes, 

aliando com a pesquisa bibliográfica e documental. 

De acordo com Gil (2008, p. 27), pesquisas exploratórias envolvem levantamento 

bibliográfico e documental: 

 
As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de 

pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no planejamento. 

Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de amostragem e técnicas 

quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente aplicados nestas 

pesquisas. 

 

Para Gil (2008, p. 58), “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 

considerados”. 

A respeito ao tratamento, trata-se de uma pesquisa quantitativa por depender de dados 

estruturados e estatísticos, números e visa coletar fatos concretos, conforme falam POLIT, 

BECKER E HUNGLER, (2004) a pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento 

positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos 

mensuráveis da experiência humana.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa Agrodanieli Indústria e Comércio LTDA. está localizada no município de 

Tapejara/RS, região norte do Rio Grande do Sul e a fábrica de farinhas e óleo fica localizada 

em São Silvestre interior de Tapejara, atuando no segmento de grãos, insumos, 

industrialização de soja, rações, segmento avícola e supermercado - da produção a 

comercialização de seus produtos são distribuídos no mercado nacional e internacional.   

Tem como Missão, gerar alimentos através de toda a cadeia do Agronegócio e como 

Visão, contribuir para alimentar a humanidade, com segurança e competitividade. 

 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

A fim de verificar os principais processos da empresa em análise, identificar o método 

de estocagem utilizada e para obter informações referentes ao processo dos produtos 

fabricados e dessa forma responder aos objetivos propostos neste trabalho, foi realizado a 

coleta de dados primários e secundários.  Tanto os dados primários quanto os secundários 

foram fornecidos pelo funcionário responsável pela supervisão operacional da fábrica em 

análise.  

Os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas, pesquisas 

e registros documentais. Para a realização da entrevista com o supervisor operacional da 

empresa estudada, previamente foram formuladas questões pertinentes ao tema abordado 

neste trabalho e que tinham como finalidade a obtenção de informações que permitissem o 

alcance do objetivo principal deste estudo, que é analisar qual a necessidade de expansão da 

capacidade de armazenagem de produto acabado. Em segundo momento foi realizado 

levantamento de dados em planilhas eletrônicas e sistema sênior no qual a produção utiliza 

com a finalidade principal de controle de processo, dos produtos e da linha de produção e 

também sobre o estoque, armazenagem e expedição dos produtos.  
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Segundo o supervisor do setor (2020), atualmente os silos comportam no máximo 29 

horas de produção, isso acaba gerando um problema no processo produtivo, pois caso não 

for retirado esse produto dos silos é necessário retirar em big bags e colocar no interior da 

fábrica, depois disso fazer o processo novamente causando acúmulos, perdas de rendimento 

e um retrabalho desgastante para seus colaboradores. 

Salienta também Gil (2008, p. 160), “que a maioria das pesquisas sociais 

desenvolvidas atualmente requer algum tipo de análise estatística. As técnicas estatísticas 

disponíveis constituem notável contribuição não apenas para a caracterização e resumo dos 

dados, como também para o estudo das relações que existem entre as variáveis e também 

para verificar em que medida as conclusões podem estender-se para além da amostra 

considerada”. 

 

5.2 ANÁLISE DO PROCESSO 

Atualmente o processo de produção da fábrica de farinhas e óleo é bem estruturado e 

compacto, porém com a variação na oferta de resíduos descartados pelos abatedouros de aves, 

variação de peso médio e volume diário de aves abatidas, torna-se maior a dificuldade de 

manter assertividade na programação para a venda desses produtos acabados. 

O PCP juntamente com os responsáveis da fábrica de farinhas realiza a programação 

mensalmente, repassando para o comercial que oferta as cargas para os clientes. O comercial 

retorna a programação com os dias e as empresas que irão retirar o produto, sendo que 

algumas empresas exigem farinha e óleo de melhor qualidade onde a fábrica deve o produto 

já tratado. Semanalmente é revisado a programação, baseando-se no peso médio e também 

volume de frangos que irão ser abatidos pelos frigoríficos. Caso ocorra algum desvio no 

rendimento dos produtos, já é informado o PCP que repassa para o comercial iniciar as 

tratativas com os clientes, sendo para vender cargas extras ou retirar cargas que já estavam 

vendidas, isso dependendo do volume de matéria prima que chegou para a fábrica de farinhas 

e óleo. 

Apesar de todos os acompanhamentos de programação e processos, ainda existem 

rupturas entre o que é programado e o que é produzido e por isso necessitou o estudo da 

necessidade da construção de mais um silo para comportar maior quantidade em estoque que 

servirá para que quando seja produzido maior volume de farinha fique armazenado e ofertado 
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com maior tempo para os clientes, sem a necessidade de colocar os produtos em big bags e 

alocar no interior da fábrica, evitando retrabalhos no processo e perda de receita.  

Assim a empresa torna-se mais assertiva na programação na qual terá maior espaço 

para armazenar a farinha e nos dias que a produção for menor conseguirá atender o cliente 

com o programado. Evitando cortes de cargas e rupturas com os clientes. 

Também tem interferências as perdas geradas pelo processo da fábrica, tendo em 

média 4.278,72 kg por mês, entre todos os produtos, como apresenta-se na tabela 3, retirado 

das planilhas de controle de produção: 

 

Tabela 3 - Perdas de produto 

Mês Farinha de vísceras (kg) Farinha de Penas (kg) Óleo de frango (kg) 

jul/19 330,00 737,00 - 

ago/19 1.210,00 4.390,00 400,00 

set/19 890,00 4.947,00 - 

out/19 90,00 6.164,00 - 

nov/19 490,00 2.175,00 - 

dez/19 - 1.000,00 - 

jan/20 1.200,00 2.690,00 - 

fev/20 660,00 550,00 - 

mar/20 2.300,00 1.710,00 - 

abr/20 3.618,00 3.490,00 - 

mai/20 1.800,00 770,00 800,00 

jun/20 2.900,00 1.650,00 600,00 

jul/20 2.040,00 7.090,00 500,00 

ago/20 1.750,00 1.400,00 - 

set/20 640,00 3.200,00 - 

Total 19918,00 41963,00 2300,00 

Média 1327,86 2797,53 153,33 

Fonte: planilhas internas da empresa (2020).  

 

Na fábrica de farinhas e óleo, também ocorrem indisponibilidades de produção que 

causam interferência no processo operacional, gerando em média mês 3.335 minutos de 

paradas, como apresenta-se na tabela 4, a qual foi retirada do ERP que a empresa utiliza: 
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Tabela 4 – Indisponibilidade de produção e manutenção 

Mês Processo (min.) Manutenção (min.) 

ago/19 2.855 2.215 

set/19 13.160 440 

out/19 3.890 - 

nov/19 1.060 - 

dez/19 1.500 155 

jan/20 1.580 125 

fev/20 1.845 375 

mar/20 1.315 380 

abr/20 1.295 180 

mai/20 1.260 1.030 

jun/20 1.090 390 

jul/20 2.985 1.045 

ago/20 2.900 655 

set/20 2.885 80 

Total 39.620 7.070 

Média 2.830 505 

Fonte: sistema interno da empresa (2020). 

 

Na tabela 5 observa-se a produção mensal dos produtos oferecidos pela fábrica de 

farinha e óleos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

Tabela 5 - Produção total por mês 

Mês Farinha de vísceras (kg) Farinha de Penas (kg) Óleo de frango (kg) 

set/19 574.240,00 301.230,00 551.690,00 

out/19 759.400,00 398.380,00 729.610,00 

nov/19 643.500,00 304.200,00 559.480,00 

dez/19 604.740,00 263.570,00 517.120,00 

jan/20 824.780,00 357.210,00 723.040,00 

fev/20 672.990,00 321.430,00 651.050,00 

mar/20 753.720,00 337.050,00 706.470,00 

abr/20 636.570,00 285.140,00 598.420,00 

mai/20 774.140,00 347.700,00 729.850,00 

jun/20 640.920,00 244.140,00 529.490,00 

jul/20 637.740,00 309.920,00 619.790,00 

ago/20 627.560,00 325.640,00 602.890,00 

set/20 647.700,00 339.770,00 585.110,00 

Total 8.798.000,00 4.135.380,00 8.104.010,00 

Média 676.769,23 318.106,15 623.385,38 

Fonte: planilhas internas da empresa (2020). 

 

5.3 ORÇAMENTOS COM INFRAESTRUTURA 

Conforme anexo 2, o valor total do orçamento para construção de um silo de 27 tons 

é de R$ 111.510,00. 

 

5.4 PAYBACK  

Com o progresso na expedição e a garantia de produto, a credibilidade com o cliente 

aumenta, tornando-se possível uma oferta maior do mesmo. Caso essa oferta seja 

concretizada, realizou-se o payback para visualizar o retorno do investimento, com R$ 0,05 

de acréscimo. Projetou como critério de aprovação/rejeição um retorno dentro de 6 meses. O 

cálculo foi baseado nas quantidades dos últimos 6 meses apresentadas anteriormente na 

tabela 5. Na tabela 6 apresenta-se o cálculo do valor total acrescido em cada mês. 
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Tabela 6 – Valores resultantes do acréscimo 

Mês 
Farinha de 

vísceras (kg) 
Valor acrescido 

1 636.570,00 R$         31.828,50 

2 774.140,00 R$         38.707,00 

3 640.920,00 R$         32.046,00 

4 637.740,00 R$         31.887,00 

5 627.560,00 R$         31.378,00 

6 647.700,00 R$         32.385,00 

Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Na tabela 7 apresenta-se o cálculo do payback. 

 

Tabela 7 - Payback 

Investimento Inicial R$ 111.510,00    

Taxa de Desconto (ano) 2,00%    

Taxa de Desconto (mês) 0,17%    

     

     

Período (Mês) Fluxo de Caixa Valor Presente VP Acumulado VPL Mensal 

0 -R$ 111.510,00 -R$ 111.510,00 -R$ 111.510,00 -R$ 222.836,14 

1 R$ 31.828,50 R$ 31.776,02 -R$ 79.733,98 -R$ 79.733,98 

2 R$ 38.707,00 R$ 38.579,46 -R$ 41.154,52 -R$ 41.154,52 

3 R$ 32.046,00 R$ 31.887,74 -R$ 9.266,78 -R$ 9.266,78 

4 R$ 31.887,00 R$ 31.677,21 R$ 22.410,43 R$ 22.410,43 

5 R$ 31.378,00 R$ 31.120,16 R$ 53.530,60 R$ 53.530,60 

6 R$ 32.385,00 R$ 32.065,93 R$ 85.596,52 R$ 85.596,52 

     

Soma VPs (Mês 1 a 12) R$ 197.106,52    

VPL do Projeto R$ 85.596,52    

Taxa Interna de Retorno (TIR) 19,73%    

Taxa de Lucratividade 1,77    

Tempo de Payback (Mês) 3,29    
Fonte: elaborado pelo autor (2020). 

 

Observa-se que o retorno do investimento se dá dentro de 4 meses, o mesmo se 

tornaria viável caso essa oferta no produto se concretizasse, pois o critério de 

aprovação/rejeição é de 6 meses. 
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6 CONCLUSÃO 

Com o presente estudo pode-se concluir que, a fábrica necessita de um local de melhor 

armazenamento, pois, tendo o produto pronto e armazenado, melhorando processos, as 

cargas serão destinadas no horário correto, gerando credibilidade com o cliente. E também 

ajustando a parte operacional, onde não gera acúmulos nos processos operacionais e nem 

perda de produto por falta de espaço.  

Também considerando um futuro aumento de produtividade a fábrica já estaria 

preparada, desenvolvendo uma melhor comercialização, pois tendo o estoque não há 

necessidade de vender o produto a qualquer preço para simplesmente liberar espaço. 

Para armazenagem desse produto, a construção de um silo foi a opção encontrada, 

pois o produto fica em ambiente e temperatura adequada, onde o mesmo não fica 

contaminado, também não há necessidade de carregar bags com empilhadeira, onde acaba 

tornando-se mais demorado e também gerando gastos com gás, e muitas vezes o produto 

pode ser contaminado.  

Para a construção do silo é necessário um investimento de R$ 111.510,00, valor esse, 

aceitável, pois acarretará na melhoria do processo evitando perdas e melhorando a expedição. 

Ressalta-se que com o progresso na expedição e a garantia do produto, a credibilidade 

com o cliente aumenta, tornando-se possível uma oferta maior do produto, como apresentado 

no capítulo 5.4 Payback, o investimento teria retorno dentro de 4 meses, tornando-se viável 

pois o critério de aprovação/rejeição seria de 6 meses. 

Após a implantação do silo, sugere-se pesquisas analisando as melhoras no processo  

e a diminuição de perdas.  
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ANEXO 1 – Questionário 

1 - Como funciona o processo produtivo da fábrica de farinhas e óleo? 

2 - Quais os produtos acabados são oferecidos pela fábrica de farinhas óleo? 

3 - Qual é a capacidade de armazenamento desses produtos? 

4 - A falta de espaço gera algum tipo de perda de produto ou retrabalhos no processo? 

5 - Gera parada de produção por falta de espaço para armazenamento? 

6 - Existem monitoramentos dessas perdas? 

7 - Quais as principais causas que ocasionam retrabalhos e perdas no processo 

produtivo? 

8 - Como é realizada a programação da produção prevista? 

9 - Quais são os principais motivos que geram quantidades de produto acabado 

superiores ou inferiores ao que é programado? 

10 - Como é realizado os lançamentos das perdas e paradas de produção? Existe um 

sistema para lançar os mesmos? Se a resposta for sim, qual é? 

11 - Quais os impactos gerados na falta de produto acabado ou na produção superior 

ao programado? 

12 - Quais são as medidas tomadas antes de parar a produção por falta de espaço para 

armazenagem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

ANEXO 2 – Orçamento 

 

Quant. Descrição 

 Valor 

Unitário  

 Valor 

Total  

1 COMPLEMENTO DE COLUNAS EXISTENTES EM 1.00 METRO 

 R$       

2.750,00  

 R$           

2.750,00  

4 COLUNAS METÁLCAS TRELIÇADAS COM 14.00 MTS  

 R$       

3.650,00  

 R$        

14.600,00  

2 TESOURAS METÁLICAS C/ 9.50 M+ BEIRAL  

 R$       

2.100,00  

 R$           

4.200,00  

1 

TERÇAMENTOS METÁLICOS DA COBERTURA   

GALVANIZADOS Á FOGO    NCM 73089010 

 R$       

2.800,00  

 R$           

2.800,00  

1 

COBERTURA EM ALUZINC 0.50 MM NATURAL COMPLETA 

NCM 7308990 

 R$       

4.900,00  

 R$           

4.900,00  

1 

ESTRUTURAS PARA FECHAMENTOS LATERAIS E 

AMPLIAÇÃO DA LATERAL   

 R$       

7.350,00  

 R$           

7.350,00  

  COM ALTURAS VARIÁVEIS    NCM 73089010     

1 

TELHAS PARA FECHAMENTOS LATERAIS EM ALUZINC 

TP40 0.50 mm (COR AZUL 

 R$    

17.310,00  

 R$        

17.310,00  

  INCLUSOS TELHAS, PARAFUSOS, NCM 73089090     

1 PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO A FOGO COMPLETO  

 R$    

11.600,00  

 R$        

11.600,00  

1 MÃO DE OBRA GERAL EXECUÇÃO E MONTAGEM  

 R$    

46.000,00  

 R$        

46.000,00  

                      

  DESCRIÇÃO DE ITENS      

  

ESTRUTURAMETÁLICA GERAL COM PROCESSO DE 

GALVANIÇÃO Á FOGO     

  

TELHAS DE COBERTURA EM TELHA ALUZINC 0.50 MM 

EXPESSURA     

  

TELHAS DE FECH. PLATIBANDAS EM TELHA ALUZINC 

0.50MM EXPESSURA COR AZUL     

        

    

 Valor 

Total  

 R$    

111.510,00  

        

 


