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Cubatão, 12 de abril de 2016. 

 

22° Prêmio FIESP de Mérito Ambiental 

 

RAÇÃO SUSTEN – PRODUÇÃO DE RAÇÕES ECOLÓGICAS PARA CÃES E 

GATOS COM RESTOS DE CAMARÕES DA INDÚSTRIA PESQUEIRA. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A GED Inovação é uma empresa de Engenharia, Tecnologia e 

Inovação, que atua no ramo industrial de tecnologias limpas para o tratamento 

e valorização de resíduos. 

Fundada em 2011, já é considerada um exemplo de 

empreendedorismo de sucesso, graças ao seu histórico de crescimento, sua 

velocidade de expansão e seu modelo de gestão. Nesses cinco anos, a 

empresa construiu um renomado histórico de 25 certificações/prêmios e 

reconhecimentos internacionais, 36 projetos concluídos, 7 patentes nacionais e 

diversas ações socioambientais renomadas. 

Esses históricos e cases de sucesso, demonstram a excelência em 

serviços, a credibilidade de seus valores e a capacidade dos pesquisadores e 

gestores da empresa, que traz em seu DNA, um novo conceito em P&D e 

inovação verde. 

 

MISSÃO: Desenvolver soluções na área de tratamento e reutilização 

de resíduos, através de P&D, soluções que integram as necessidades do 

desenvolvimento, da segurança, da sociedade e do meio ambiente de forma 

sustentável e econômica.  
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VISÃO: Se tornar uma empresa referência nacional no 

desenvolvimento de tecnologias, produtos e soluções ecológicas, que tenham 

um grande impacto socioambiental. 

 

VALORES: Sustentabilidade, Desenvolvimento Social, 

Empreendedorismos, Inovação e Transparência. 

 

A GED possui uma infraestrutura de três escritórios, localizados em 

Santos, no Polo Industrial de Cubatão/SP e São Paulo, além de dois centros de 

pesquisas parceiros – o CEPEMA Poli/USP (Centro de Capacitação e Pesquisa 

em Meio Ambiente da Universidade de São Paulo) e o Instituto de Biologia, 

Biomaterial e da Universidade de Umeaa, na Suécia. Não obstante, a GED 

possui parcerias institucionais para realização de projetos socioambientais com 

o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e Reserva da 

Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo/ MaB Unesco. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) possui uma forte 

atividade pesqueira, decorrente do beneficiamento da atividade da pesca 

artesanal de subsistência, artesanal comercial e principalmente industrial, 

oriunda de toda costa marítima, frente aos municípios de Guarujá, Santos, 

Bertioga, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe.  

Segundo pesquisa realizada no Centro de Pesquisa do Pescado 

Marinho do Instituto de Pesca da região de Santos e Guarujá/SP, em outubro 

de 2011, constatou-se que todos os estabelecimentos desses municípios 

desembarcam aproximadamente 1370 t/ano de peixes e camarões, deste total, 

cerca de 50%, ou seja, aproximadamente 700 t/ano, se tornam resíduos 

(cascas, cabeças e retos de peixes e camarões não aproveitados). 
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Nesse cenário está inserido o Rio do Meio, nome dado ao rio que 

margeia o bairro Vila Lígia do município do Guarujá/SP, cuja extensão é de 

3.585 metros. Esta região é responsável por processar (limpar, conservar e 

distribuir) grande parte do volume de pesca dos municípios, através dos 17 

estabelecimentos (peixarias, denominada de salgas) que são encontrados 

neste bairro. Dessa forma, segundo dados do Instituto de Pesca, são gerados 

cerca de 240 t/ano ou 650 kg/dia de resíduo (aproximadamente 80% são restos 

de camarões e os 20% restantes são restos de peixes), que são lançados 

diretamente no Rio do Meio através do sistema de transbordo existente em 

cada uma das salgas.  

Entretanto, nos períodos onde a pesca do camarão é proibida (defeso), 

que se inicia em 01 de março e finda no dia 31 de maio, estas quantidades de 

resíduos não deveriam existir. Contudo, é normal na região a prática da pesca 

nestas épocas não permitidas, o que resulta em um dado estatístico não levado 

em consideração nos estudos realizados pelos órgãos públicos.  

No desenvolvimento do estudo, foi realizada minuciosa pesquisa 

técnica região, onde levantaram-se informações imprescindíveis como a 

identificação dos principais pontos de desembarque e despejo de resíduos 

sobre rios, das quais se pode evidenciar o impacto ambiental negativo desse 

tipo de disposição no meio ambiente.   

Neste panorama problemático, as escolhas de alternativas adequadas 

de disposição ou reutilização desse tipo de resíduo são de extrema importância 

para melhora da qualidade da água do Rio do Meio, geração de renda e 

elevação de parâmetros socioambiental da população local.   

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Do ponto de vista ambiental, o lançamento do excesso de matéria 

orgânica sob o corpo d’água, como no caso que ocorre no Rio do Meio, resulta 

desde a contaminação microbiológica, aumento da turbidez, diminuição do 

oxigênio dissolvido, aumento da demanda bioquímica de oxigênio, até 
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problemas biológicos como a mortalidade de espécies da fauna ictiológicas, 

podendo resultar até mesmo na eutrofização do rio.  

Não obstante, a água do rio rica em matéria orgânica (restos de peixes 

e crustáceos) e ainda, com a presença de efluente doméstico em excesso, ao 

desaguar no oceano é rapidamente decompostas por bactérias heterotróficas, 

que são responsáveis pela redução do oxigênio dissolvido. Com a entrada de 

nutrientes microalgas oportunistas, como alguns dinoflagelados que, quando 

presentes no ambiente marinho atingem altas concentrações de células por 

mL, sendo muitas vezes nocivas devido à produção de toxinas (neurotoxinas, 

hepatotoxinas, etc.), e podem apresentar como resultado a letalidade de 

inúmeras espécies de real interesse econômico além de piorar a balneabilidade 

das praias da região (MOSER, 2002). 

Além disso, a ausência de políticas referentes ao saneamento básico 

nas áreas residenciais e comerciais (que se encontra periférica ao rio) está 

diretamente ligada aos índices de mortalidade infantil, infecções por doenças 

de veiculação hídrica, como cólera, hepatite, febre tifóide e outras verminoses 

(SPERLING, 1995). 

A partir desse contexto, a gestão de recursos implica na 

implementação de um conjunto de medidas estruturais, como tecnologias 

adequadas e sustentáveis para o controle e tratamento de resíduos, em 

conjunto com medidas não estruturais, como a promoção de mecanismos 

institucionais, legais, adequados e ainda projetos socioambientais para 

conscientização dos habitantes. Assim, a disponibilização de tecnologias 

inovadoras e de custos compatíveis com a necessidade de redução do passivo 

ambiental produzido por efluentes é tarefa fundamental com repercussões a 

curto e médio prazo (CRESPILHO & REZENDE, 2004). 

De fato, a atual e crescente preocupação da sociedade com a 

preservação e a conservação ambiental tem resultado na busca pelo setor 

produtivo de tecnologias para a produção de sistemas de produção alimentícia 

com enfoques ecológicos, rentáveis e socialmente justos. O enfoque do 

empreendedorismo alimentício e agrícola orienta para o uso responsável dos 
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recursos naturais (solo, água, fauna, flora, energia e minerais), (BUCHER & 

REIS, 2008). 

Sendo assim, a partir da problemática da grande geração de resíduos 

sólidos (restos de peixes e crustáceos) oriundo das peixarias existentes nas 

margens do Rio do Meio, e seu atual descarte no próprio rio, tornam 

necessários estudos, projetos e gestão para a reutilização desses dejetos. Para 

tanto, projetos relacionados à produção de substratos orgânicos com aportes 

consideráveis de nutrientes, para a produção de alimentos para animais, 

alinhados a mecanismos de desenvolvimento limpo e geração de renda, são de 

suma importância para minimizar os efeitos deste tipo de poluição.  

As imagens de 1 a 6 a seguir evidenciam as constatações feitas pelo 

levantamento. 

 

 

 

Figura 1. Margem do rio repleta de 

residências, salgas e embarcações. 

Figura 2. Diversas embarcações 

pesqueiras atracadas ao longo do rio. 
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Figura 3. Sistemas de trasbordo existentes 

nas salgas, que faz o descarte de restos no 

rio. 

Figura 4. Restos de camarões sendo 
lançados no rio. 

 

 
 

  

Figura 5. Tubulações despejando efluentes 

domésticos na margem do rio.  

Figura 6. Final do rio, onde foi coletada 

amostra de água para análises físico-

químicas. (Cord. 23°59’55,1”S e 

46°17’29,5”O). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral  

 

Criar uma alternativa para reutilização do principal contaminante do Rio 

do Meio, alinhados aos preceitos da sustentabilidade e geração de renda. 

 

 

4.2. Objetivo Específico 

 

Realizar pesquisa e desenvolvimento de reutilização de resíduos das 

salgas (restos peixes e camarões), para a produção de rações animais. 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Para assegurar a propriedade intelectual do proponente, preserva-se a 

metodologia de produção da Ração Susten. As figuras de 7 a 14 mostram o 

produto final.  

 

      

Figuras 7 e 8. Amostras das rações produsidas, juntamente com as embalagens 
(protótipos) iniviais criados. 
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Figura 9. Massa em no pondo consistência 

adequado para modelagem.  

 

Figura 10. Massa esticada com rolo.  

 

  

Figura 11. Modelagem das rações feitas 

manualmente.  

Figura 12.  Rações na forma com 

margarina.  
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Figura 13. Produto final para cães com a nova embalagem desenvolvida. (amostra 

grátis de 100g) 

 

 

Figura 14. Produto final para gatos com a nova embalagem desenvolvida. (amostra 

grátis de 100g) 
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Figura 15. Às duas amostras finais juntas. 

 

 

5.1. Caracterização da ração  

 

 

Através de um laboratório terceirizado, realizaram-se análises físico-

químicas dos principais micronutrientes encontrados na ração. As análises 

realizadas foram: teor de umidade, teor de sólidos, perda ao fogo e 

determinação quantitativa do micro nutriente através dos óxidos metálicos: 

MgO, Al2O3, SiO2, CaO, MnO, Na2O, K2O, Zn e FeT. 

O teor de umidade foi determinado por variação de massas após 

secagem da amostra, na estufa por aproximadamente 16 horas em 

temperatura de 110°C. 
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A análise do teor de cinzas ocorreu por aquecimento da amostra em 

mufla a 730 °C, com tempo de permanência de 8 horas. 

A determinação quantitativa dos metais na forma de óxidos foi 

realizada por espectrometria de absorção atômica, segundo metodologia da 

norma técnica ASTM D 3682-01 (2006).  

A quantidade de proteína bruta foi determinada pelo método Kjeldahl. 

Já a Gordura (Extrato Etério) foi feita método a frio (Sohxlet). Por fim, a análise 

da fibra bruta se deu por meio de amostra seca e desengordurada da ração 

moída, após análise de extrato etéreo, submetida à digestão com uma solução 

ácida e depois com uma solução básica fraca, seguida de filtragem em cadinho 

de Gooch, cujo resíduo orgânico resultante foi queimado em mufla à 

temperatura de 550 ºC (CAMPOS et al., 2004).  

As tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados das análises realizadas. 

 

 
Tabela 1. Teor de sólidos, umidade e cinzas da torta. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 2. Análise dos valores nutricionais básicos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teores analisados 

Elemento (%) 

Sólidos 92,7 
Umidade 7,83 
Cinzas 10,05 

Teores analisados 

Elemento (%) 

Proteína Bruta 22,3 

Gordura  

(Extrato Etéreo) 

10,7 

Fibra Bruta 7,83 
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Tabela 3.  Análises físico-químicas dos principais micronutrientes presentes nas 

rações. 

Elemento % em massa na 

ração seca e 

calcinada 

% em massa na 

ração seca 

% em massa na 

ração 

MgO 9,10 0,91 0,843 

Al2O3 0,39 0,039 0,036 

SiO2 4,82 0,482 0,446 

CaO 79,23 7,923 7,344 

MnO 0,021 0,002 0,001 

Na2O 1,038 0,103 0,095 

K2O 1,336 0,133 0,123 

Zn 0,026 0,002 0,001 

FeT 0,31 0,031 0,028 

Perda por calcinação     

Umidade -  -   

TOTAL 96,26 9,625 8,917 

 

 

6. ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO  

 

 

6.1. Tecnologia e o processo de reutilização dos Resíduos Sólidos das 

Peixarias (RSP). 

 

 

O conjunto de medidas propostas para o projeto de reutilização dos 

restos de peixes e camarões que são lançados no rio, em um primeiro 

momento, envolveu ações de conscientização e, posteriormente, de aplicação 

legal (obrigação de fazer), todas estas preveem a reestruturação da atual forma 

de gestão desse resíduo que levantamento apresentado, aponta que a grande 

quantidade de RSP que é lançado no rio é o principal impactante para sua 

contaminação.  

Sendo assim, tais ações de conscientização atuarão de forma sinérgica 

com a comunidade e produtores locais, de forma que seja de conhecimento de 

todos as informações relativas aos impactos negativos que o descarte irregular 
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desses resíduos podem causar, aqui listados prioritariamente como: saúde 

pública (doenças de veiculação hídrica), poluição do ar (odor), diminuição das 

espécies aquáticas, diminuição de áreas de lazer e recreativas no rio, e outras. 

Para que esse objetivo seja alcançado, torna-se necessário a criação de 

políticas públicas de conscientização, idealizando-se por: palestras, 

informativos em banners, cartazes e panfletos, reuniões públicas entre governo 

(prefeitura), empreendedores, cooperativas do comércio local e comunidade. 

Posteriormente a etapa de conscientização, o projeto contou também 

com a disponibilização de bombonas de coleta em cada uma das peixarias, 

para os resíduos oriundos das atividades pesqueiras sejam dispostos de forma 

seletiva.  

Entretanto, os conjuntos de medidas propostas necessitou de u, 

tabalho em conjunto com o poder público, que através de órgãos como a 

SEMAM (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), CETESB (Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental) e ainda a Policia Ambiental, para que 

houvesse uma maior atuação no âmbito da fiscalização, legislação cabível e 

principalmente aplicando sanções penais para as peixarias que continuarem, 

mesmo após o período de treinamento proposto, descartando seus resíduos de 

forma irregular. 

Portanto, a processo de produção do substrato proposto, envolveum 

projeto de coleta seletiva desses resíduos nos locais de descargas por meio 

das bombonas supracitadas, cujo resíduo depositado foi captado diariamente 

pela camionete coletora. Em seguida, já na unidade de processamento, o 

montante coletado passou por um processo de inspeção (retirada de possíveis 

resíduos indesejáveis) em esteiras de correias transportadoras, que levará 

estes até o triturador - equipamentos adequado e específico para esse fim. Na 

próxima etapa, o composto triturado será misturado a outro tipo de farelo 

(milho, trigo, soja e entre outros).  Feita a mistura, o composto seguirá para a 

extrusor que fará todo o processo de mistura, secagem, modelagem para 

diferentes tamanhos de rações. Sendo que a temperatura de secagem seja 

suficiente para secar e esterilizar o composto. Passado processos a ração, 
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seguirá para a pesagem e ensacagem, onde estará pronto para a modelagem 

o transporte e comercialização, conforme descreve o fluxograma abaixo. 

 

 

6.1.1. Fluxograma das etapas do processo de reciclagem dos RSP 

 

 

 

Figura 16. Fluxograma do processo de beneficiamento dos RSP. 

 

 

6.2. Localização (Layout) 

 

 

A área de captação da matéria prima desse projeto está inserida no 

Bairro Santa Rosa III, na cidade do Guarujá, litoral do Estado de São Paulo. O 

local não conta com rede de coleta de esgoto e abriga uma comunidade 

carente que habita nas proximidades e nas margens do Rio das Ostreiras, 

conforme evidenciado na figura 5. 

É notória a proximidade do local com uma extensa área de manguezal, 

sendo que toda mata ciliar da margem direita do Rio das Ostreiras fora 

totalmente ocupada de forma irregular. Ao passo que, na região inferior, é 

possível observar que, por sua posição geográfica, o Rio do Meio, recebe todos 
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os contaminantes lançados no Rio das Ostreiras. Ainda é possível denotar a 

localização das peixarias, responsáveis pelo lançamento de resíduos sólidos 

nesses corpos d’água. 

 

 
Figura 17. Situação atual da área de estudo. Fonte: Google Earth – Adaptado 

dehttp://migre.me/6d3l6 (Acesso em 20.09.11). 

  

 

 

6.3. Aspectos Sociais do Projeto 

 

 

A maioria das cidades da Baixada Santista não contam com uma 

Estação de Tratamento de Efluente (ETE) em essência e, a situação no 

município do Guarujá não seria diferente, existem regiões extremamente 

críticas que ainda não possuem rede de coleta de esgoto efetivas, razão pela 

qual todo efluente doméstico gerado é lançado a céu aberto ou em algum 

corpo d’água próximo.  

A localização geográfica do Rio do Meio é caracterizada pela falta de 

infraestrutura básica, evidenciando que a área foi ocupada há décadas sem 

nenhum tipo de planejamento, o que resultou na visível degradação do local.  
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A situação social é crítica, as 532 famílias vivem em aglomerados que 

invadem a margem do Rio das Ostreiras e lançam todos os seus dejetos sobre 

o mesmo que acaba contaminado o Rio do Meio, como citado. 

Em suma, a implantação do projeto poderá trazer benefícios 

significativos para local e, consequentemente, para os moradores de forma 

direta, através da melhoria das condições básicas de vida; da melhoria no 

aspecto visual do local; melhoria na qualidade do corpo d’água do Rio do Meio 

- levando em consideração sua interferência e proximidade com a área 

urbanizada; reflorestamento de áreas periféricas; o reaproveitamento dos 

resíduos das peixarias com geração de renda e projetos socioambientais de 

educação. 

 

 

6.4. Memorial Descritivo  

 

 

6.4.1 Informações Geográficas do Local 

 

 

O Guarujá é um município do estado de São Paulo, da RMBS, 

microrregião de Santos, situado na Ilha de Santo Amaro, terceira maior ilha do 

litoral do estado de São Paulo. Tem como cidades limítrofes Bertioga, Santos 

(parte continental) e Ilha de São Vicente. Está localizado na latitude sul 23º 59' 

18" e longitude O (oeste) 46º 14' 32", a uma altitude média de 4,27 m.  

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a 

população estimada em 2010 é de 290.607 habitantes, que pode triplicar no 

período de alta temporada entre os meses de novembro a março. Em se 

tratando de espaço territorial, possui uma área de 142,589 km², o que resulta 

numa densidade demográfica de 2.038,07 hab./km² (Censo 2010). A pesca 

artesanal é um das atrações da cidade seja na área de marinas ou a beira mar, 

perdendo apenas para a visitação as suas 27 praias, selvagens ou 

urbanizadas, existentes em toda extensão da Ilha. 
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6.4.2. Estação Piloto de Reciclagem de RSP 

 

Dentre os diversos materiais e equipamentos que devem compor uma 

estação de reciclagem de RSP, são listados os principais: 

 

- Duas esteiras rolantes de correias; 

- Uma Extrusora para fabricar as rações de cães e gatos até 150 kg/h;  

- Dois trituradores de resíduos orgânicos sólidos; 

- Dois tanques de armazenamento de farelo; 

- Duas peneiras ABNT n° 200; 

- Um ensacador de embalagens de farelo com massa total de até 50kg. 

 

 

6.4.3. Dimensionamento de substrato a ser processado 

 

Com base na demanda de geração dos restos de peixes e camarões 

das peixarias, demandará de uma produção diária de entorno de 650 a 3600 

kg/dia. 

 

 

6.4.4. Processo básico da Estação de Reciclagem de RSP 

 

 

Figura 18. Processo da Estação de Reciclagem dos resíduos sólidos das peixarias.  
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6.5. Principais equipamentos do projeto 

 

A tabela abaixo mostra os principais materiais e equipamentos 

utilizados no projeto e suas respectivas fontes (referências) e valores 

comerciais. 

 
Tabela 4. Cotação de equipamentos, produtos parcialmente adquiridos para a 

construção da Estação de Reciclagem de RSP. 

 

 

6.6. Análise prévia de mercado 

 

 

Ao consultar os preços de comercialização de diferentes marcas de 

rações para cães e gatos (disponível no anexo B), foi possível quantificar um 

valor mínimo de R$ 7,00/kg e um máximo 29,90/kg para embalagens de 500g a 

PRODUTO QUANT. CUSTO 
(unitário) 

TOTAL 

Esteira horizontal 
(900 mm de altura, 5 m comp. e 

500 mm de largura) 
02 R$ 6.700,00 R$ 13.400,00 

Balança (até 2000 kg) 01 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 

Caçamba  

(em polietileno, cap. 1000 l; tampa 
basculante; 4 rodas giratória c/ 
freios) 

17 R$ 1.800,00 R$ 30.600,00 

Triturador  

(resíduos orgânicos) 
02 R$ 1.950,00 R$ 3.900,00 

Peneira (mechas de 0,7 a 0,1 mm 
de diâmetro) 

02 R$ 150,00 R$ 300,00 

Ensacador – VR ensacadeira 

valvulada de até 50 kg mod. 6000  
01 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Extrusor – Vazão de fabricação 

de ração p/ cães e gatos: até 
150kg/hora 

01 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

Caminhão frigorífico 
(cap. 4t )  

01 R$ 140.000,00 140.000,00 

Câmara Fria  01 R$ 80.000,00 80.000,00 

Instalações Gerais  R$ 77.400,00 $ 77.400,00 

TOTAL aprox.: R$500.000,00 
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10kg, sendo que a média ponderada para as diferentes marcas e volumes 

equivale a  13,06/kg. Entretanto estima-se que a venda da Ração Susten seja 

de R$ 3,60/kg. 

Apenas considerando a projeção da demanda de matéria-prima local 

do bairro Vila Lígia composta por suas 17 salgas, com o índice de geração de 

resíduos de 600 kg/dia. Esta massa de carne, mais a adição da mesma quantia 

(em % massa) de outro tipo de substrato para compor a ração, como por 

exemplo, a farinha de trigo, proporcionaria uma produção de 1200 kg/dia de 

ração. Já considerando todas as salgas existentes no Rio do Meio, essa 

estimativa de produção de ração aumentaria para uma média em torno de 2150 

kg/dia. 

Analisando também os índices de produção de Santos e Guarujá, estas 

cidades juntas geram quantias de aproximadamente 2 t/dia de resíduos, o que 

pode render uma produção de cerca de 4 t/dia de ração. Já considerando o 

mercado de São Paulo o índice de geração de resíduos está em torno de 3,3 

t/dia. 

A tabela abaixo resume o mercado regional de matéria prima. 

 

Tabela 5. Análise do potencial de geração de resíduos (matéria prima), produção 

e receita bruta para a produção de ração. 

 

Região 

Geração de 

subproduto 

(kg/dia) 

Potencial de 

produção 

(kg/dia) 

Potencial de receita 

bruta (R$ 3,60/kg) 

Bairro Vila Lígia 600 1200 R$ 129.600,00/mês 

Rio do Meio 1070 2140 R$ 231.120,00/mês 

Santos/Guarujá 1900 3800 R$ 410.400,00/mês 

São Paulo 3290 6580 R$ 710.640,00/mês 

 

Analisando o mercado, segundo dados da indústria, cerca de 65% dos 

lares brasileiros têm um animal de estimação, o que representa uma população 

de, aproximadamente, 30 milhões de cães e 12 milhões de gatos. Destes, 
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aproximadamente, 40% consomem alimentos industrializados. Esses números 

fizeram com que a indústria voltada para os animais domésticos crescesse 

expressivamente nos últimos 12 anos, quando viu sua produção aumentar de 

220 mil toneladas / ano para os atuais 1,5 milhão de toneladas / ano.(*). No 

mesmo período, o valor movimentado pelo setor cresceu 561%, atingindo 1,88 

bilhão de dólares no ano de 2005, (ANFAL PET, 2009 apud IMETRO, 2006). 

A tabela e o gráfico a seguir expressam o crescimento do setor 

produtivo de rações para cães e gatos. 

 
Tabela 6. Dados de crescimento do setor produtivo de rações para  

cães e gatos. Fonte: Anfal PET, 2009. 

Dados do setor produtivo 

Anos Toneladas 

Taxa de 
crescimento 

da 
produção 

em relação 
a 1994 

Valor 
movimentado 

pelo setor, 
em milhões 
de dólares 

Taxa de 
crescimento 

do valor 
movimentado 
em relação a 

1994 

1994  220.000  -  285,2  -  

1995  380.000  73%  469,4  65%  

1996  420.000  91%  513,8  80%  

1997  550.000  150%  444,3  56%  

1998  750.000  241%  890,6  212%  

1999  950.000  332%  1.106,0  288%  

2000  1.000.000  355%  1.050,0  268%  

2001  1.172.000  433%  957,5  236%  

2002  1.234.000  461%  927,1  225%  

2003  1.295.000  489%  1.200,0  321%  

2004  1.425.878  548%  1.466,2  414%  

2005  1.562.414  610%  1.886,4  561%  
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Figura 19. Gráfico do crescimento do setor produtivo de rações para  

cães e gatos. Fonte: Anfal PET. 

 

O Instituto de Economia Agrícola – IEA, diz que nos últimos anos o 

crescimento do segmento de pet food para animais de companhia tem sido 

muito expressivo no setor de rações (IEA, 2009). 

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Alimentos para 

Animais de Estimação – ANFAL, o segmento movimenta quase US$70 bilhões 

no mundo, dos quais 6% cabem ao Brasil. O parque industrial tem cerca de 

130 fábricas e, aproximadamente, 600 marcas. (ANFAL PET, 2009). 

Estimativas populacionais brasileiras feitas pela entidade, em 2008, 

são de 32 milhões de cães e 16 milhões de gatos, além de um grande 

contingente de outros “mascotes”, principalmente por aves (19, 5 milhões) e 

peixes ornamentais (7,5 milhões).  

Essas cifras conferem ao País o segundo lugar quanto ao número de 

cães e gatos e o quarto quando considerada toda a população de pets.  

A despeito desses valores, a produção de ração para animais de 

estimação, em 2008, foi de 1.764 mil t que representa apenas 3% do total de 

rações produzidas no País, onde o destaque fica para a avicultura, com 54%, e 

para a suinocultura com 25%. Para afeito de ilustração em 2007 e 2006 foram 

produzidas 1.795 mil t e 1.722 mil t, respectivamente. A ociosidade do parque 

fabril, atualmente, supera 50% (IEA, 2009). 
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Cabe lembrar que os componentes essenciais ou básicos de toda 

ração animal são representados pelo binômio proteína – energia e mais 

precisamente por milho e soja (farelo) no caso do Brasil, onde estes dois 

ingredientes são abundantes e ocupam a maior área cultivada com grãos. O 

que mais encarece a alimentação pet são os preços dos micronutrientes e a 

tributação. A composição da ração contém uma significativa gama de 

nutrientes com as mais diversas finalidades, (IEA, 2009). 

A tendência apontada por diversos especialistas do setor é de 

acelerado surgimento de novos produtos; popularização de alimentos 

funcionais; exploração de nichos de mercado; ênfase na palatabilidade e 

embalagens cada vez mais adequadas à conservação do alimento, (IEA, 

2009). 

O valor do mercado pet brasileiro, por sua vez, poderá atingir, em 

2009, cerca de R$9 bilhões, dos quais 64% relativos à área de alimentos. A 

expectativa é de que a produção física aumente 3% em relação ao ano anterior 

(2008), quando foi registrada uma pequena queda (1,8%) por conta da crise 

econômica. Embora modesto este crescimento pode ser considerado 

satisfatório, pois de modo geral os outros segmentos de rações foram 

severamente atingidos pela crise financeira mundial com a diminuição do 

consumo de carnes em geral, (IEA, 2009). 

De acordo com projeções feitas pelo Eumonitor International, 

importante instituto de pesquisa de mercado, o Brasil a partir de 2013 poderá 

ocupar o segundo lugar em termos de vendas de pet food no varejo, 

colocando-se atrás apenas dos Estados Unidos, de longe o top ten do mundo. 

O levantamento também inclui duas companhias brasileiras entre as maiores 

do mundo no segmento de pet food, (PHILLIPS-DONALDSON, 2009). 

Com esse cenário pode-se inferir que este mercado poderá crescer 

bem mais do que a média da economia nacional, além de propiciar a contínua 

agregação de valor, dada a preocupação dos fabricantes com a inovação 

tecnológica para diferenciação de seus produtos decorrente da forte 

competitividade que ocorre no segmento (IEA, 2009) 
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7. CONCLUSÃO 

 

O objetivo de criar uma alternativa sustentável para reutilização dos 

restos de peixes e camarões foi alcançado, onde a alternativa encontrada - 

reutilização para produção de ração se mostrou de suma relevância, o que 

proporciona uma nova forma de transformar dezenas de toneladas de resíduos, 

das indústrias pesqueiras que são descartados no Rio do Meio, em um produto 

de fácil produção, comercialização, para a produção de rações de cães e 

gatos, com alto valor nutricional e preceitos de sustentabilidade. 

Entretanto, apesar de a produção de ração ser em escala piloto, ou 

seja, uma escala de até 25 kg/dia, produzidos nos laboratórios da GED, 

constata-se que o processo de fabricação é relativamente simples, seja para a 

fabricação da farinha de restos de peixes e crustáceos, ou até mesmo a ração. 

Atualmente essa produção piloto, não está sendo comercializada e sim 

sendo doada para animais das zoonoses locais (principalmente os cães que 

foram encontrados abandonados nas enchentes de Cubatão), além do centro 

de reabilitação de animais do CEPEMA, Poli-USP.  

Outra característica importante é que o agradável aroma camarão das 

rações produzidas proporcionou qualidades destacáveis no produto, o que 

gerou um diferencial com as rações convencionais, pois em alguns testes de 

palatabilidade realizados, colocou-se duas opções simultâneas de rações para 

que os animais pudessem escolher, ou seja, uma opção de rações 

convencionais (marca do mesmo do mesmo fabricante em que o animal estava 

acostumado a se alimentarem nos último 30 dias) e a ração “susten” produzida. 

Em oito de cada dez animais (80%) optaram em comer a ração susten. 

A análise qualitativa e quantitativa dos principais nutrientes 

encontrados na ração foi satisfatória, na qual proporcionou a constatação do 

valor e riqueza nutricional dos restos de camarões e principalmente certificar 

que estes parâmetros estão dentro do limites mínimos e máximos 

estabelecidos pela Instrução Normativa n° 9, do Ministério da Agricultura 

(Anexo B). 
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Partindo da premissa que a aquisição que a matéria prima (restos de 

peixes e camarões) seria adquirido com as salgas de forma gratuita, isto 

proporcionaria uma redução nos custos de produção. Não obstante, a não 

necessidade de adição de micronutrientes minerais na ração, por conta já da 

sua presença, faria com que efetivasse ainda mais a redução dos custos de 

produção, pois segundo Instituto de Economia Agrícola, um dos fatores que 

mais encarece o produto são os elevados custos dos micronutrientes. 

Não obstante, apesar de algumas marcas de rações convencionais já 

utilizarem esse farinha de restos de peixes, como matéria prima para compor o 

teor de carne de rações para gatos, a utilização dos restos dos camarões 

(cascas e cabeças), a qual representa cerca de 80% dos resíduos dessa 

região, faz com que este tipo de matéria de alto valor nutricional e ainda não 

inexplorado pelas indústrias de rações, se torne uma inovação tanto para o 

mercado rações de gatos quanto de cães. 

Durante esses quatro anos que esse projeto está em andamento, 

foram reutilizados cerca de 12 toneladas de resto da atividade pesqueira 

industrial e produzidas cerca 28 toneladas de ração, onde foram gastos desde 

o processo de pesquisa e desenvolvimento do produto, equipamentos e até 

mesmo a patente do Privilégio de Invenção do produto, protocolada em 

09/08/2013 (registrada no número do INPI: BR 102013020298-3), um total de 

aproximadamente R$ 570.000,00 mil reais.  

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de execução de um Termo 

de Ajuste de Conduta (TAC), entre o Ministério Publico de SP, por meio do 

Grupo de Atuação Especial de Meio Ambiente da Baixada Santista (GAEMA- 

BS), indústrias de pescados, Prefeitura Municipal de Guarujá e empresas, para 

a implantação. Processo esse, que já foi feito e está em fase de homologação. 

(caso necessário essas afirmações, pode ser comprovada por meio de 

documentos solicitados pelos avaliadores desse projeto). 

Isso permitirá a obtenção de recursos financeiros para construção de 

um galpão de 16,00 x 40,00 m², totalizando 640 m² (localizado na Av. Vereador 

Lidio Martins Correa, próximo à saída 6 da rodovia Cônego Domenico Rangoni, 
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Guarujá/SP), bem como as licenças ambientais e toda a infraestrutura 

necessária para a implantação de uma planta industrial. 

Portanto, a produção de ração a partir de material reciclado com baixos 

custos para sua exequibilidade industrial, porém aliado a requisitos de 

segurança e praticidade utilitária, pode oferecer ao público consumidor, uma 

opção adicional no mercado de congêneres, que ao contrário dos produtos 

usuais, oferece inúmeras benefícios a seus usuários, como: processo ecológico 

que respeita e ajuda o meio ambiente, baixo custo, rico em nutrientes naturais, 

favorece preceitos sociais e está de acordo com a nova política Nacional de 

Resíduos Sólidos (N°. 12.305, de agosto de 2010); o que  acompanhando um 

mercado favorável e promissor pode, tornar-se um produto de grande 

aceitação no mercado consumidor. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Fotos do processo de pesquisa e desenvolvimento 

 

     
 Figura 20. Selecionamento da quantidade     Figura 21. Substrato triturado, em    

solução de substrato a ser utilizado                 aquosa com os outros insumos 

.                               

 

     
 Figura 22. Substrato em processo de          Figura 23. Substrato seco e consistência                     

 secagem na estufa.                                       farinha. 
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Figura 24. Peneiramento da farinha.             Figura 25. Primeira amostragem de  

rações                                                            produzidas. 

                                                                                          

 

 

    
 Figura 26. Testes realizados com cavalos,   Figura 27. Teste realizados com bois e                   

 os quais houve rejeição  por parte dos           onde se obteveram resultados negativos. 

 animais.           
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Anexo B - Instrução Normativa n.º 09, do Ministério da Agricultura 

 

 A Instrução Normativa n.º 09, do Ministério da Agricultura, estabelece limites mínimos 
e máximos para os seguintes parâmetros: 

 

Tabela 4 – Limites estabelecidos na legislação 

Parâmetro Limite 

Valor para ração 
destinada a cães 

Valor para ração 
destinada a gatos 

cães 
adultos 

(%) 

cães em 
crescimento 

(%) 

gatos 
adultos 

(%) 

gatos em 
crescimento 

(%) 

Umidade Máximo 12,0 30,0 12,0 12,0 

Proteína Bruta Mínimo 16,0 18,0 24,0 24,0 

Gordura (Extrato 
Etéreo) 

Mínimo 4,5 6,0 8,0 8,0 

Fibra Bruta Máximo 6,5 5,0 5,0 5,0 

Cinzas (Matéria 
Mineral) 

máximo 12,0 10,0 12,0 12,0 

Cálcio máximo 2,4 1,6 2,4 2,4 

Fósforo mínimo 0,6 0,6 0,6 0,6 
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Anexo- C. Levantamento de captura de pescados e crustáceos da região 

 

Tabela 07. Média de captura desembarcadas de Camarão sete barbas. Fonte: 

Instituto de Pesca, Santos 2011. 

CAPTURA DESEMBARCADA DE CAMARÃO SETE BARBAS (total – kg) 

 2010 2011 SOMA (2011 + 2012) 

São Paulo 
2.922.858,7 1.813.932,8 4.736.791,5 

Santos/Guarujá 
1.681.729,2 1.059.364,5 2.741.093,7 

Rio do Meio 
917.509,5 631.584,6 1.549.094,1 

 

Tabela 08. Total de captura desembarcadas de Camarão sete barbas (em toneladas). 
Fonte: Instituto de Pesca, Santos 2011. 

DESCARGAS REALIZADAS DE CAMARÃO SETE BARBAS (total – tonelada) 

 2010 2011 SOMA (2011 + 2012) 

São Paulo 
15997 10793 26790 

Santos/Guarujá 
6483 4761 11244 

Rio do Meio 
430 390 820 

 

Tabela 09. Valores para Unidade Produtiva. Fonte: Instituto de Pesca, Santos 2011. 

UNIDADE PRODUTIVA 

 2010 2011 SOMA (2011 + 2012) 

São Paulo 
915 906 1821 

Santos/Guarujá 
290 292 582 

Rio do Meio 
105 132 237 

 

Tabela 10. Captura Desembarcada Total Fonte: Instituto de Pesca, Santos 2011. 

CAPTURA DESEMBARCADA (kg) 

 2010 2011 SOMA (2011 + 2012) 

São Paulo 
542.188,00 243.279,30 785.467,30 

Santos/Guarujá 
179.242,40 84.398,50 263.640,90 

Rio do Meio 
38.722,50 26.928,60 65.651,10 
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