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Fotos: Marketing Frimesa

Chamuscagem de suínos com biogás.

Sistema do biodigestor Frimesa com 100% de 
produção de biogás.



Q1: Título do projeto ambiental participante: BIODIGESTOR FRIMESA

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Conservação de Insumos de Produção – Energia

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Frimesa Cooperativa Central
Nome fantasia: Frimesa
Setor de atuação: Indústria
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 13/12/1977
Número de colaboradores: 5440

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Bahia - 159
Bairro: Frimesa
Cidade: Medianeira
Estado: Paraná
CEP: 85884-000
Telefone com DDD: (45) 3264-8175

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Andrieli Terezinha Schulz
Cargo: Auxiliar de controle ambiental
E-mail: aschulz@frimesa.com.br
Telefone com DDD: (45) 3264-8175

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 02:25:35terça-feira, 4 de novembro de 2014 02:25:35
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 4 de novembro de 2014 05:02:16terça-feira, 4 de novembro de 2014 05:02:16
Tempo gasto:Tempo gasto:  02:36:4102:36:41
Endereço IP:Endereço IP:  192.9.51.30192.9.51.30

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#69
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Gisele Maria Brod Caldereiro
Cargo: Encarregada Ambiental
E-mail: gisele@frimesa.com.br
Telefone com DDD: (45) 3264-8175

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 09/01/2012

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

não aplicável

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 03

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 45571 (41817 habitantes do município de

Medianeira - IBGE, 2012; 4127
colaboradores da Frimesa Medianeira -
DRH, outubro/2014)

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Investimento próprio Frimesa

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A estação de tratamento de efluentes da Unidade Frigorífica de Medianeira, foi projetada para a minimização 
da carga orgânica do efluente industrial, através das etapas de tratamento primário (peneiras estáticas e 
decantadores) e secundário (lagoas de estabilização). Em 2004 foi complementada com uma etapa de pós-
tratamento (flotador físico-químico) para a remoção da carga orgânica remanescente da etapa do tratamento 
secundário, e auxílio na remoção de nutrientes.
Nestas etapas de tratamento, principalmente nas etapas primária e terciária, ocorre a geração de lodos, ou 
resíduos semi-sólidos, os quais eram diretamente encaminhados às áreas de reflorestamento da empresa e 
áreas agricultáveis cadastradas junto ao órgão ambiental
fiscalizador, para esta atividade havia autorização ambiental específica. Considerando o potencial de uso 
destes lodos no solo como biofertilizante, quando aplicados in natura, quanto mais seria o seu rendimento se 
utilizado após processo de estabilização. A partir desta
possibilidade, iniciaram-se estudos para redução do volume de lodos in natura encaminhados para disposição 
em solo e, transformação destes em produto final denominado biofertilizante; contando ainda com a geração 
de uma fonte de energia alternativa para utilização na planta industrial (biogás).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

No intuito da avaliação do potencial dos lodos quanto a geração de biogás, em 2009 iniciaram-se os estudos 
através da realização da análise de diversos parâmetros de cada um dos pontos potenciais, quais sejam os 
lodos e outros efluentes industriais com elevada carga orgânica.
Foram caracterizados 18 pontos através das análises de pH, temperatura, DQO (Demanda Química de 
Oxigênio), DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), Sólidos totais, Sólidos totais voláteis e óleos e graxas. 
Através dos resultados obtidos e estimativa da geração de biogás, constatou-se a viabilidade da implantação 
de um biodigestor para o tratamento destes resíduos e utilização do biogás como fonte de energia renovável. 
Em 2010 contratou-se a empresa Gter energias renováveis, de Chapecó/SC, para o dimensionamento e 
implantação do projeto. Em dezembro de 2011 iniciaram-se as obras de construção do biodigestor e 
estruturas complementares e, em maio de 2012 foi realizado o carregamento do mesmo com efluente, 
primeiramente, para fechamento com geomembrana PEAD 1,25 mm; posteriormente foram realizadas as 
ligações subterrâneas para alimentação do biodigestor com os 8 pontos que apresentaram maior potencial de 
geração de biogás, sendo estes compostos principalmente por resíduos sólidos. Iniciaram-se os testes de 
produção, purificação e queima de biogás no chamuscador do abate no intuito de substituir o gás GLP (gás 
liquefeito de petróleo) até então
utilizado para a chamuscagem dos suínos no processo de abate.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O sistema econômico baseado no pressuposto de fontes de energia inesgotáveis vem levando a um grande 
consumo de energia, colocando em desequilíbrio a disponibilidade de alguns recursos naturais energéticos 
que são finitos e que ameaçam desaparecer. Este quadro estimulou a pesquisa por sistemas alternativos que, 
partindo de recursos renováveis, possam contribuir de forma significativa para assegurar o fornecimento de 
energia, melhoria da qualidade ambiental gerando o desenvolvimento sustentável das atividades humanas 
em especial a agrícola.
O processo que ocorre no interior do biodigestor é denominado de digestão anaeróbia e consiste na 
degradação da matéria orgânica por bactérias, em condições de total ausência de oxigênio - anaerobiose. A 
digestão anaeróbia como processo de tratamento e valorização de resíduos apresenta inegáveis vantagens, 
o que tem conduzido a um crescente interesse na sua aplicação em resíduos de natureza orgânica, mas, para 
que se obtenham resultados verdadeiramente úteis, é necessário que esta se realize em condições 
controladas. Frente a isto, a Frimesa desenvolveu e implementou um biodigestor de modelo híbrido, o qual 
trata-se da unificação de modelos padrão (chinês e indiano) sendo definido como: biodigestor contínuo (“o 
volume de resíduos no interior do biodigestor permanece constante ao longo do tempo. Para cada quantidade 
de resíduo introduzida, igual quantidade de resíduo tratado sai do digestor“) de biomassa em
suspensão, agrupando os sistemas de digestor de mistura completa; digestor de contato; digestor de leito de 
lamas de fluxo ascendente e digestor de fluxo em pistão. Estes tipos de sistemas são particularmente 
indicados para tratamento de resíduos semi-sólidos com uma fração de sólidos voláteis que pode chegar aos 
25 %. 
O projeto visa o tratamento de resíduos sólidos e semi-sólidos provenientes das fases primária e pós-
tratamento dos efluentes líquidos, e de efluentes específicos da planta com elevada carga orgânica. 
Referente aos resíduos semi-sólidos das etapas preliminar e primária encaminhados ao biodigestor, os 
mesmos tratam-se dos seguintes resíduos: a) Resíduo originado na retenção de sólidos da peneira estática da 
linha verde; b) Resíduo do decantador da linha verde; c) Resíduo do decantador da linha vermelha; d)Resíduo 
do decantador 3 (unificação dos efluentes dos decantadores das linhas verde e vermelha para propiciar 
redução de sólidos encaminhados ao tratamento secundário). Com relação ao resíduo semi-sólido gerado no 
pós-tratamento, este trata-se do lodo oriundo no tratamento físico-químico do flotador. Já referente aos 
efluentes com elevada carga orgânica, os mesmos tratam-se do sangue excedente do processo de digestão 
da fábrica de subprodutos e do efluente gerado na etapa da desfibrilação do sangue; a linha que 
complementa o substrato de alimentação do biodigestor é o efluente gerado na caixa de lama existente na 
rampa de lavagem dos caminhões que transportam os suínos (porcadeiros). Estes resíduos e efluentes são 
encaminhados a um tanque de homogeneização para unificação de todas as linhas de tratamento; deste 
tanque seguem para o biodigestor híbrido, no qual ocorrerá a digestão anaeróbia e a geração do biogás.
O biogás é purificado por sistema de absorção em solução básica de hidróxido de sódio (NaOH) para 
remoção, principalmente, de ácido sulfídrico (H2S) e dióxido de carbono (CO2). Após purificado, o gás é 
armazenado em balão de geomembrana 1,25 mm e encaminhado, por tubulação, para a área do abate do 
frigorífico para uso em substituição ao GLP (gás liquefeito de petróleo) utilizado no processo de flambagem 
das carcaças de suínos, gerando economia à Cooperativa e benefícios ao meio ambiente. O Sistema é 
composto por: Caixa de Homogeneização, Biodigestor, Caixa de Saída, Lagoa Aeróbia, Casa de Máquinas, 
Balão de Armazenamento e Rede de Biogás.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

AMBIENTAL: adequação e melhoria na destinação dos efluentes gerados na atividade, preservação do meio 
ambiente local e consequentemente melhoria da qualidade de vida; redução dos odores e minimização dos 
passivos ambientais provenientes da atividade
frigorífica.
ENERGÉTICO: redução do uso de combustíveis fósseis, altamente poluentes e limitados. O tratamento de 
efluentes a partir deste sistema possibilita a produção de energia renovável (biogás) a ser utilizada como 
fonte de energia na indústria.
FINANCEIRO: redução dos custos com combustível, a partir utilização do biogás como fonte de energia 
renovável, substituindo principalmente o gás GLP (gás liquefeito de petróleo) atualmente utilizado no abate 
dos animais.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 2.576.059 suínos abatidos de janeiro de

2013 a setembro de 2014. 585.262 suínos
flambados com biogás de janeiro de 2013 a
setembro de 2014 (cerca de 22% do abate
total).

Resultado 2 Economia de R$ 250.070,82 em gás
liquefeito de petróleo (GLP) de janeiro de
2013 a setembro de 2014

Resultado 3 O percentual de gás metano presente no
biogás purificado é equivalente a 58,8%.

Resultado 4 Projetos de pesquisa em parceria com a
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, com foco na análise do sistema do
biodigestor.

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Desde a sua fundação, em 1977, a Frimesa sempre procurou oferecer o melhor a seus consumidores. Ao 
longo do tempo a empresa avançou na industrialização de carne suína e leite, diversificando cada vez mais 
seus itens e levando até o consumidor produtos saudáveis com conceitos inovadores. Com uma forte 
administração estratégica e objetivos claros em seu posicionamento perante o mercado, a Frimesa ganhou 
notoriedade. No cenário mundial está presente em mais de 20 países e dentro do mercado brasileiro ocupa 
posição de destaque, estando entre as maiores indústrias de alimentos do país. A Frimesa mantém junto ao 
SAA (Segurança de Alimentos e Ambiental) o setor ambiental com uma equipe de profissionais responsáveis 
por desenvolver diversas ações de sustentabilidade para assegurar que o princípio da Frimesa de respeitar o 
meio ambiente praticando ações preventivas seja cumprido. Veja as principais: Gerenciamento de recursos 
hídricos: acompanhamento da qualidade da água de abastecimento, emissão de outorgas. Gerenciamento 
dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos e águas de utilidades: monitoramento dos resultados das 
análises e encaminhamento de ações corretivas para garantia do funcionamento adequado dos sistemas da 
caldeira, torres, condensadores e tanques de água gelada; Gerenciamento de resíduos sólidos: treinamentos 
com os colaboradores para segregação dos resíduos sólidos e prática da coleta seletiva; encaminhamento 
dos resíduos para as empresas de reciclagem, preferencialmente licenciadas junto aos órgãos ambientais; 
Gerenciamento de emissões atmosféricas: monitoramento e emissões de relatórios de ensaio dos gases 
originados no processo de queima de biomassa das caldeiras, em todas as unidades fabris e postos de 
recebimento, para atendimento dos padrões
legais; Educação ambiental: ações de interação ambiental junto aos colaboradores em datas comemorativas 
ambientais; palestras, seminários junto as escolas e entidades sobre assuntos relacionados ao meio 
ambiente; Auditorias ambientais: auditoria ambiental interna nos moldes de auditoria compulsória, para 
verificação do atendimento a requisitos legais ambientais vigentes; Parque ambiental Frimesa: área de 
preservação voltada à educação ambiental dos colaboradores e comunidade em geral; Laboratório: 
realização de análises de águas e efluentes, auxiliando o gerenciamento dos sistemas de tratamento; Gestão 
ambiental: elaboração de projetos, licenciamentos, relatórios para administração dos aspectos ambientais da 
cooperativa.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.frimesa.com.br/br/frimesa_relato

rios.php

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

6 / 7

22º Prêmio Expressão de Ecologia (2014-2015)



Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 1.666.974.036,00

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

R$ 2.505.067,65

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

R$ 1.057.789,61

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

R$ 0,00

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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