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“Em toda a indústria, os pesos vivos totais estão aumentando. Isso significa 
que o peso dos filés também está aumentando, mas os consumidores 
querem pedaços menores do que os filés de 300 gramas. É por isso que 
todos nós precisamos porcionar. E então, em 2018, vimos a I-Cut 122 
TrimSort da Marel na feira de Utrecht. Nós soubemos imediatamente que 
tal máquina se encaixaria perfeitamente em nossas instalações, porque 
a triagem funciona muito bem”, diz Norbert Toben, Diretor da Plukon 
Visbek, Alemanha.

“Anteriormente, tínhamos uma equipe para separar os filés 
manualmente. É por isso que nos beneficiamos muito de 
nossas duas novas cortadoras de porções I-Cut 122 TrimSort, 
onde a triagem já é realizada na máquina. Economizar 
pessoal foi um dos motivos pelos quais realizamos a 
mudança”, continua Norbert Toben. “Em segundo lugar, a 
precisão do peso definitivamente melhorou, então temos 
muito mais controle da embalagem final posteriormente, 
com desperdício reduzido. E a terceira vantagem é que, ao 
fazer um uso otimizado dos programas, podemos reduzir 
significativamente o número de recortes.” 

Receita por lote
A Plukon Visbek possui duas cortadoras de porções I-Cut 122 
TrimSort em operação para porcionar filés de pesos pré-
programados. Primeiro, o scanner a laser verifica os produtos 
que chegam e calcula seus pesos. “Na tela sensível ao toque 
da porcionadora, inserimos uma receita para o próximo lote 
e as ações de corte da I-Cut seguem esse programa”, explica 
Norbert Toben.  
Após serem cortados, os filés permanecem nas esteiras 
superiores da I-Cut 122 TrimSort de pista dupla e são 
transportados para o processamento posterior. 

Recortes valiosos
Os recortes são separadas para permanecer na esteira inferior 
interna. Esses produtos valiosos são transportados para 
processos diferentes, dependendo do tipo de produto final 
necessário. Particularmente, o processo de triagem rápido e 
preciso dos dois fluxos de produto torna a I-Cut 122 TrimSort 
uma adição muito econômica à linha de Plukon Visbek. Em 
vez de separar manualmente os recortes, a I-Cut assume esse 
trabalho e reduz ainda mais o desperdício, sem a necessidade 
de intervenção humana.  

Independente, mas conectado
A Plukon Visbek utiliza o software autônomo da própria I-Cut, 
executando os programas diretamente na tela de IHM.
No entanto, ambas as I-Cuts estão conectadas à Internet para 
que a Marel possa acessá-las para serviços. “Honestamente, 
quase não temos problemas com as I-Cuts. As porcionadoras 
funcionam muito bem e precisam de pouca manutenção. 
Claro, às vezes elas precisam de serviços, mas isso é muito 
gerenciável”, afirma Norbert Toben. 
Em outras partes da fábrica, a Plukon utiliza outros sistemas 

da Marel, como um sistema de raio-X para inspeção óssea 
SensorX, Classificadoras SmartLine e um SmartSplitter. 

Corte para os pesos necessários
Norbert Toben conclui: “Cortamos os produtos com os pesos 
que nossos clientes precisam e, dessa forma, podemos reduzir 
o desperdício. O mercado varejista de alimentos alemão gira 
em torno de produtos de peso fixo, como embalagens de 500 
gramas. Nossas cortadoras de porções I-Cut garantem que 
temos os pesos apropriados dos produtos de filé disponíveis 
para realmente obter 500 gramas no total na embalagem final.” 
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Adicionando 
inteligência – 
a próxima etapa  
em automação
A disponibilidade de mão de 
obra é um dilema constante 
para os processadores avícolas 
em todo o mundo. Isso está se 
tornando uma força disruptiva 
na indústria, ameaçando tanto a 
continuidade quanto a eficiência. 
A pandemia de Covid-19 
ressaltou as preocupações 
dos processadores sobre a 
dependência excessiva de 
pessoal. A resposta da Marel 
para esse desafio é a automação 
inteligente. Agora não é possível 
apenas automatizar virtualmente 
todas as etapas do processo; 
soluções inteligentes também 
tornarão o processo mais 
previsível e fácil de controlar. 

Mesmo em plantas de processamento com alto grau 
de automação, uma equipe experiente, altamente 
qualificada e habilidosa ainda será necessária para 
supervisionar e controlar o desempenho da máquina 
e da linha. É cada vez mais difícil encontrar, treinar 
e reter esse pessoal, especialmente onde o trabalho 
por turnos é obrigatório. É um desafio ter todos os 
turnos ocupados com pessoas qualificadas operando 
no mesmo nível. 

Há muitos anos, a Marel vem desenvolvendo 
técnicas inovadoras para tornar suas soluções 
automatizadas cada vez mais inteligentes. Isso não 
significa apenas que nossos sistemas apoiarão os 
processadores e sua equipe na tomada de decisões 
informadas; nossas soluções estão se tornando 
verdadeiramente decisivas e autoajustáveis para 
obter um desempenho ideal e menos dependência 
de mão de obra. Em linha com isso, apresentamos 
uma verdadeira inovação: nossa nova evisceradora 
Nuova-i, um passo importante em direção a um 
processo primário inteligente.

A nova Nuova-i permite ainda mais ajustes de lote do 
que antes, e agora eles podem ser controlados por 
uma tela sensível ao toque em vez de usar alavancas 
ou botões. As configurações da Nuova-i podem ser 
programadas para diferentes características de lote, 
permitindo mudar as configurações de lote em questão 
de segundos. A Nuova-i também é capaz de medir 

seu próprio desempenho em tempo real ao nível da 
unidade, permitindo avaliação e melhoria de seus 
programas enquanto facilita a manutenção condicional. 

A nova Nuova-i da Marel oferece desempenho 
ainda maior e mais previsível com menos esforços 
operacionais. Isso significa uma oportunidade para 
que os processadores se tornem menos dependentes 
de funcionários treinados e qualificados e tenham 
uma produção mais calculável e aprimorada ao 
mesmo tempo.

Nesta edição da Insight, você pode ler tudo 
sobre o novo marco Nuova-i, bem como outros 
desenvolvimentos tecnológicos avícolas. Da 
Polônia à Austrália, também temos muitas histórias 
interessantes de clientes para compartilhar com 
você. Finalmente, temos o prazer de contar sobre 
nosso maior projeto para perus de todos os tempos. 
A Prestage Farms nos EUA escolheu a Marel como o 
único fornecedor para sua vasta planta totalmente 
nova para perus. Isso inclui um processo exclusivo de 
resfriamento a ar em linha e as últimas atualizações 
de evisceração.

Boa leitura!

Arie Tulp
Diretor de Vendas e Marketing 
Marel Poultry

Porcionamento e triagem para 
atender o mercado alemão

Plukon Visbek utiliza a I-Cut 122 TrimSort para criar produtos de filé com menos desperdício 

Prefácio

Sobre a Plukon Visbek
A Plukon em Visbek, Niedersachsen, Alemanha, é uma 
empresa de processamento de conveniência especializada na 
produção de aves ultracongeladas. A Plukon Visbek abastece 
principalmente o mercado alemão de varejo e serviços de 
alimentação. As matérias-primas recebidas são filés, asas e 
pernas de frango. Eles são refinados em produtos finais que 
são congelados via congelamento rápido individual (IQF) 
e freezers. 
A maioria dos produtos fornecidos é proveniente de 
diversas localizações internacionais do Grupo Plukon. 
O Diretor Executivo Norbert Toben diz: “Clientes diferentes 
têm requisitos diferentes; alguns querem apenas produtos 
alemães, outros também aceitam produtos internacionais. 
É dependente do cliente, portanto, mas há uma forte 
tendência para origens regionais dos produtos.” 

plukon.de

“As I-Cuts garantem 
que temos os pesos 
apropriados dos 
produtos de filé 
disponíveis.”
Norbert Toben, Diretor Executivo 
na Plukon Visbek, Alemanha

http://plukon.de


Topic

Sobre a Prestage
Em 1983, Bill Prestage fundou sua própria empresa, a 
Prestage Farms. A família comprou uma fábrica de ração e 
operação de produção de perus em Harrells, Carolina do 
Norte, e produziu aproximadamente quatro milhões de 
quilos de peru no primeiro ano. Uma divisão de produção 
de suínos viria em breve. Em 1984, a sede corporativa da 
empresa mudou-se para sua localização atual em Clinton, CN. 
Ron Prestage se juntou a seu pai e dois irmãos no negócio 
da empresa após 12 anos como praticante de equitação e 
é Presidente da Divisão da Carolina do Sul, enquanto Bill 
Prestage atua como Presidente da Prestage Carolina do 
Norte. Ron é o líder das novas instalações que a Prestage está 
abrindo em Camden, Carolina do Sul. 
Atualmente, a Prestage Farms é uma grande empresa 
verticalmente integrada com muitas afiliadas, reconhecida 
em todo o país como um dos principais produtores de perus 
de qualidade. Produzindo mais de 190 milhões de quilos 
de peru anualmente, a empresa emprega mais de 3.000 
associados e possui contratos com mais de 450 famílias 
de agricultores. 

prestagefarms.com
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A Prestage Farms processará 100 perus por minuto, 
divididos em duas linhas de processamento de 50 
ppm. Todo o processo primário é duplo. Apenas 
perus machos são processados, já que o mercado de 
perus dos EUA se concentra em produtos cortados 
vindos de perus machos durante todo o ano, exceto 
no Dia de Ação de Graças, quando o foco está em 
fêmeas inteiras. Os machos americanos pesam 
cerca de 22 quilos, enquanto as fêmeas pesam 
aproximadamente 6 quilos. 

Depenagem
A Prestage Farms utiliza a escaldadora de imersão 
especializada em perus da Marel para preparar 
produtos para o processo de depenagem. Quatro 
técnicas diferentes são combinadas na linha de 
depenagem, incluindo contra-rotação, típica para a 
depenagem de perus. Essa configuração da Marel 
feita sob medida proporciona um ótimo resultado 
de depenagem. 
Com a depenagem completa, os produtos são 
transferidos para a linha de evisceração.

Abertura e corte
O departamento de evisceração da Prestage Farms 
possui duas linhas totalmente automatizadas. A Marel 
revisou recentemente seu portfólio de evisceração de 
perus e agora oferece um programa feito sob medida 
para o mercado, o que realmente faz a diferença. 
Um departamento de evisceração totalmente 
automatizado da Marel oferece alto desempenho, 
economia de mão de obra e ergonomia ideal.
Além da evisceradora automática, a cortadora 
de cloacas e o cortador são duas máquinas 
importantes para a evisceração de perus. A cortadora 
de cloacas Marel é muito bem avaliada por seu 
excelente desempenho. Ela vem com um sistema 
de vácuo exclusivo que limpa parte dos intestinos, 
minimizando a contaminação cruzada. 
O corte costumava ser uma operação de trabalho 
intensivo na evisceração de perus. A 2 x 50 ppm, uma 
operação de corte manual exigira cerca de 14 pessoas. 
Elas precisariam realizar um trabalho fisicamente 
muito exigente. O cortador de pescoço da Marel agora 
automatiza esse trabalho, ostentando um excelente 
recorde de desempenho em machos pesados. 
As linhas de evisceração da Marel também incluem 
a nova abridora de cloacas para perus, o sistema de 
suspensão de três pontos e a cortadora de pescoços.

Não é necessário elevar os perus
Ao final de cada linha de evisceração, os produtos 
são descarregados de seus ganchos e posicionados 
em uma esteira transportadora. Os operadores então 
colocam as pernas no gancho de resfriamento sem 
que seja necessário levantá-las. A Marel, portanto, 
eliminou o difícil trabalho manual de levantar 
100 machos por minuto, pesando 20 quilos. 
Uma vez pendurados nos ganchos de resfriamento, 
os produtos passam primeiro por uma SmartWeigher. 
Graças aos dados recebidos dela e do software 
Innova PDS XL nos túneis de resfriamento, o 
planejador da produção já sabe com um dia de 
antecedência a distribuição de peso dos lotes que 
entram nos departamentos de corte e filetagem no 
dia seguinte. Agora há muito tempo para distribuir 
o produto nas três linhas de corte para perus leves, 

médios ou pesados, combinando-os com os pedidos 
recebidos dos clientes. 

Rastreabilidade de ponta a ponta
O software Innova PDS da Marel e o módulo de 
Rastreabilidade andam de mãos dadas e fazem parte 
da camada digital na planta de perus da Prestage 
Farms. A funcionalidade de rastreamento de ponta 
a ponta cobre toda a planta, desde o penduramento 
de aves vivas até o despacho. Isso só é possível graças 
à configuração completa em linha. Desde o início 
do processo, os interruptores de lote transmitem 
informações sobre o lote pela fábrica. Os dados 
acumulados ao longo da linha permanecem com 
os produtos até o final do processo. Desta forma, 
o rastreamento de um produto se torna fácil. 

48.000 perus 
O processo de resfriamento da Prestage Farms é o 
maior túnel de resfriamento a ar em linha para perus 
nos EUA e é baseado no conhecimento profundo 
da Marel sobre resfriamento a ar para perus. Essa 
configuração exclusiva foi uma das principais razões 
pelas quais o presidente Dr. Ron Prestage decidiu 
realizar uma parceria com a Marel. 
Seguindo as linhas primárias duplas, existem até 
seis túneis de resfriamento DownFlow+ de última 
geração. Durante o dia, cada linha primária enche 
três túneis de resfriamento, um após o outro, até 
que os 8.000 ganchos por túnel estejam cheios de 
perus. Assim que o primeiro túnel enche, a linha 
transportadora continua a encher o túnel seguinte. 
Ao final de um dia de produção, os seis túneis podem 
conter 48.000 perus. Obviamente, leva algum tempo 
para o ar frio atingir o núcleo dessas carcaças grandes. 
Exceto pelo uso de pulverizadores para evitar o 
ressecamento, nenhuma água é adicionada aos 
produtos. Sabe-se que o resfriamento a ar melhora o 
sabor, a maciez e a apresentação dos produtos finais 
de peru. Para o processador, ele também traz dados 
do produto conectados de ponta a ponta. 

Com e sem ossos
Após o resfriamento durante a noite, os perus são 
distribuídos por peso para três sistemas ACM-T. Os 
produtos finais da Prestage Farms são principalmente 
peças cortadas com osso a granel, fornecidas para 
industrialização, serviços de alimentação ou redes 
de fast food. No final das linhas de corte, os combos 
são preenchidos com sobrecoxas e coxas com 
osso, enquanto as metades dianteiras restantes 
continuam em seus transportadores suspensos na 
transportadora suspensa. Eles então prosseguem para 
três linhas de filetagem de metades dianteiras FHF-XT 
para a coleta de carne da escápula, sassamis e filés. 

Segurança dos alimentos 
Os filés são posicionados em três esteiras 
transportadoras e são inspecionados quanto a 
ossos remanescentes ou contaminantes duros por 
três máquinas SensorX. Em uma quarta esteira 
transportadora, outra SensorX inspeciona os sassamis 
coletados separadamente dos filés. 
Vários sistemas abrangentes e procedimentos gerais 
em toda a planta garantem uma higiene ideal. 

O processo da 
Prestage Farms 
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A processadora americana de perus 
Prestage Farms está construindo 
uma planta totalmente nova de 
última geração para 100 perus por 
minuto. A expectativa é de que a 
conclusão do projeto no condado 
de Kershaw, na Carolina do Sul, 
aconteça até o final de 2022. Ela 
apresentará uma instalação Marel 
de ponta a ponta com várias 
linhas, desde a depenagem até 
o resfriamento a ar e desde o 
corte até a inspeção. Utilizando as 
tecnologias mais recentes e os mais 
altos níveis de automação, a planta 
de processamento da Prestage 
Farms será a nova referência para 
o processamento de perus. 

 
Foco na automação 
Os EUA respondem por quase metade da produção global 
de perus. O mercado está estável, apresentando algum 
crescimento. A automação é uma alta prioridade para os 
processadores de peru que se esforçam para aumentar os 
rendimentos, ser mais eficientes e menos dependentes de 
mão de obra. Portanto, não é de se admirar que a Prestage 
Farms tenha se concentrado inicialmente na automação de 
sua nova planta. A escolha das soluções automatizadas da 
Marel foi totalmente lógica, pois a experiência mostrou que 

Prestage Farms constrói 
uma planta de referência 
para perus 

 Automação de ponta a ponta, incluindo resfriamento a ar exclusivo 

elas são líderes e as melhores em sua classe no setor de perus.
Do ponto de vista da economia de trabalho, a Prestage 
Farms precisará de apenas 300 pessoas para operar sua nova 
planta de perus de 6.000 pph. Esse número é relativamente 
baixo, porque os produtos finais da empresa são, em 
sua maioria, cortes de peru a granel, não precisando de 
nenhum processamento manual adicional ou operações de 
empacotamento. 

Sustentabilidade compartilhada
A Prestage Farms e a Marel compartilham a mesma 
visão sobre sustentabilidade. Ambas as empresas estão 
empenhadas em tornar a produção de alimentos sustentável 
do ponto de vista econômico e ambiental. Ao fazer o uso 
mais eficiente dos recursos, ambas buscam constantemente 
formas inovadoras de melhorar a produção de alimentos 
saudáveis e deliciosos de forma responsável. Muitos 
elementos da nova planta da Prestage Farms levarão 
a sustentabilidade em consideração. Comparado ao 

Larry Campbell (VP de Vendas Avícolas da Marel nos EUA) e 
Ron Prestage (Presidente da Prestage Farms Carolina do Sul)

resfriamento com água, o resfriamento a ar levará a uma 
redução massiva no uso de água. O departamento de 
evisceração automatizada também usará menos água do que 
um processo manual. Todos os sistemas são configurados 
para obter o produto certo no momento certo, otimizando 
o uso de matéria-prima e reduzindo o impacto ambiental 
da planta. 

http://prestagefarms.com
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Com suas duas linhas de alta 
velocidade, cada uma capaz de 
lidar com até 15.000 frangos por 
hora, a fábrica de Baiada Hanwood 
em Griffith, New South Wales, 
agora está configurada de maneira 
ideal para abastecer todos os 
setores do mercado australiano 
de frangos. Uma das duas linhas 
manipula aves “leves” de até 
2,8 kg; as outras manipulam “aves 
pesadas”, que podem ter 4 kg ou 
mais. Um recente aumento de 
velocidade ocorreu na linha “leve” 
de 13.500 aph e na linha “pesada” 
de 12.000 aph. Ambas as linhas são 
totalmente equipadas com a mais 
recente tecnologia da Marel. 

Grande parte dos equipamentos de processamento 
primário na unidade de Hanwood em Baiada já poderia 
lidar com o novo rendimento horário mais alto, tendo 
como exemplos os dois sistemas de manuseio de aves 
vivas GP, dois sistemas de atordoamento em atmosfera 
controlada SmoothFlow e sistemas Nuova de evisceração 
automática e coleta de miúdos. 

Satisfação com os resultados
Entre os novos itens adicionados estavam SmartWeighers 
nos departamentos de abate e evisceração, unidades 
de transferência LineLink entre as linhas de abate e 

evisceração e a adição de túneis de resfriamento de ar 
DownFlow+.
Paul Singh, COO da Baiada Poultry, está muito satisfeito 
com o desempenho de todos os itens. “Já tínhamos 
SmartWeighers em todas as nossas linhas de distribuição 
de carcaças e ficamos impressionados com sua precisão 
e confiabilidade. Nossas novas SmartWeighers nos 
fornecem informações adicionais sobre a produtividade 
em nosso processo primário, algo que não tínhamos 
antes. As unidades de transferência LineLink funcionam 
perfeitamente. Adicionar uma hora e meia de resfriamento 
de ar a nosso processo de resfriamento por imersão 
proporciona produtos mais atraentes e saborosos com 
uma vida útil mais longa. Nossos clientes realmente 
apreciam isso.”

Mudando o cenário do varejo
A evolução dos processos secundários em Baiada foi 
resultado direto de duas mudanças no cenário varejista 
australiano. A primeira é a mudança de produtos inteiros 
para itens cortados e filetados. A segunda é uma possível 
mudança para embalagens de peso fixo atualmente em 
análise pelas redes de supermercados da Austrália.

De produtos inteiros a cortes
Não muito tempo atrás, o mercado era basicamente em 
torno de um produto completo. Isso agora mudou. Cortes 
e itens desossados agora predominam. Nos últimos 
anos, a Baiada antecipou-se a esta tendência e investiu 
fortemente em sistemas de corte automático. Ela agora 
tem três sistemas de corte ACM-NT em operação, com um 
quarto já programado. Ela também possui um sistema 
de corte ACM-NT dedicado para a produção de cortes de 
nove peças para uma rede internacional de restaurantes 
de atendimento rápido.

Abrindo o caminho
Antecipando um crescimento significativo no mercado 
de carne de coxa desossada, dois dos sistemas de corte 

Bem preparado para um mer cado em constante mudança
A Baiada Poultry, maior produtora de aves da Austrália, chega a 2 x 15.000 aph utilizando a tecnologia mais recente

A Classificadora SmartLine personalizável agora pode resolver quase todos 
os problemas de classificação. Depois de configurar a instalação ideal 
utilizando os novos componentes padronizados, a SmartLine pode separar 
adequadamente os produtos e pesos necessários. Uma Classificadora 
SmartLine não é apenas uma aquisição, é a resposta para um problema.

A plataforma SmartLine agora é tão flexível que qualquer 
processador individual pode configurar uma classificadora 
exatamente de acordo com as necessidades da empresa. 
Começando com uma lista de requisitos, há sempre uma 
configuração da Classificadora SmartLine que atende todas 
as demandas. Além disso, os componentes modulares 
padronizados da Marel reduzem os custos. Esta tecnologia de 
ponta agora está disponível a preços muito competitivos. Não 
há mais itens supérfluos pelos quais pagar, apenas aqueles 
realmente necessários. 

Classificação de aves inteiras
Em muitas partes do mundo onde as vendas de frango 
representam uma parte importante do mercado de carne de 
aves, classificar aves inteiras é uma parte crucial do processo. 
A partir de agora, as Classificadoras SmartLine também 
podem manusear frangos e patos inteiros. 

Uma ou duas pistas
Se uma planta estiver manuseando produtos com muitas 
classes de peso diferentes, como frangos inteiros, é possível 
adicionar mais portões a uma Classificadora SmartLine de 
pista única. Para um grande número de produtos, é mais 
lógico configurar uma classificadora de pista dupla. As duas 
esteiras de uma Classificadora SmartLine de pista dupla 
possuem sua própria fileira independente de recipientes 
de saída na parte externa, permitindo que ela trabalhe com 
capacidades maiores. 

Por que pistas gêmeas?
Qual é a diferença entre uma classificadora de pista dupla e 
outra de pistas gêmeas? Em uma Classificadora SmartLine 
de pistas gêmeas, ambas as pistas podem trabalhar juntas 
para produzir lotes específicos coletados em uma fileira 

de recipientes, funis ou calhas no meio. Na entrada da 
classificadora, o algoritmo aprimorado da Unidade de 
Pesagem Dinâmica garante uma pesagem mais rápida e 
ainda mais precisa. Com base no peso avaliado, o sistema 
responde rapidamente, pegando dois produtos da esteira 
esquerda e dois produtos da esteira direita para montar uma 
bandeja de quatro peças.
Uma classificadora de pistas gêmeas é ideal para processar 
vários fluxos do mesmo produto, como a saída de dois 
sistemas de filetagem AMF-i. O algoritmo de formação de 
lotes da pista gêmea pode selecionar itens individuais de 
uma escolha mais ampla de material de origem para produzir 
os pedidos dos clientes. Os lotes de peso fixo podem ser 
muito mais precisos dessa maneira, enquanto reduzem 
o desperdício.

Benefícios do software
É possível implementar o software de controle e 
monitoramento Innova autônomo com a classificadora ou 
junto com outro equipamento de processamento Marel em 
uma solução de linha completa. 
Painéis customizáveis na tela dão uma visão geral clara da 
produção real e gráficos de distribuição de peso, desperdício 
e produtividade. Eles também destacam onde melhorias são 
possíveis. As configurações das classificadoras podem ser 
controladas remotamente do escritório.

A Classificadora SmartLine personalizável at ende a qualquer necessidade de classificação
De classificação de aves inteiras à formação de lotes de peso fixo em pista dupla 

ACM-NT incluem o Sistema de Filetagem de Sobrecoxas, 
que consegue desossar até 14.400 sobrecoxas por hora de 
acordo com o padrão de corte manual. Paul Singh continua: 
“Queremos liderar o caminho quando, conforme esperamos, 
realmente aumentar a demanda por este produto dos 
varejistas, de serviços de alimentos e de nossas próprias 
fábricas de industrializados. Estamos impressionados com 
a consistência e a alta produtividade desses sistemas de 
filetagem, que produzem a cada hora, atendendo a nossos 
padrões de alta qualidade.”
Quatro sistemas FHF-XB desossam o corte das metades 
dianteiras nos sistemas de corte ACM-NT. Paul Singh 

comenta: “Nossos desossadores da metade dianteira fizeram 
uma grande diferença na eficiência de nossa operação de 
filetagem de peitos. As produtividades que estamos obtendo 
são excelentes. Podemos produzir uma grande variedade de 
produtos de carne de peito, proporcionando a nós mesmos e 
a nossos clientes uma ampla variedade e flexibilidade.”

Preparado para embalagens  
de peso fixo
A unidade de Hanwood de Baiada se preparou bem para 
embalagens de peso fixo. Há algum tempo, a fábrica investiu 
em RoboBatchers e Balanças Multicabeçal da Marel.
O RoboBatcher pesa os filés de peito que chegam, colocando-
os de forma ordenada nas bandejas de varejo em porções de 
peso fixo. O sistema também é adequado para coxas. 
A Balança Multicabeçal consegue manipular qualquer porção 
de frango, com ou sem osso. Ela agrupa o produto com 
extrema precisão em porções de peso fixo, que são então 
depositadas em bandejas, sacos ou caixas. 
Paul Singh explica: “Quando nossos clientes decidem passar 
para embalagens de peso fixo, estamos prontos. Sabemos 
que a tecnologia adquirida da Marel nos dará pesos de 
embalagem precisos.”

Otimismo sobre o futuro
Paul Singh conclui: “Estamos muito orgulhosos do que 
realizamos em nossa unidade de Hanwood e otimistas quanto 
ao futuro. A Covid-19 veio com seus desafios que tivemos 
que superar ao instalar os novos equipamentos, mas graças 
à Marel, conseguimos superar esses desafios perfeitamente. 
A Marel se adaptou rapidamente às novas circunstâncias e 
se apresentou com novas maneiras de nos ajudar, que temos 
certeza que continuarão a fazer parte da maneira como 
trabalharemos juntos no futuro. 
A planta agora é verdadeiramente de classe mundial. Estamos 
confiantes de que, quando esta pandemia finalmente 
terminar, estaremos na melhor posição possível para 
aproveitar a recuperação econômica iminente.”

Sobre a unidade de Baiada
A Baiada é uma empresa privada com sede em Pendle Hill, 
New South Wales, Austrália. Ela possui duas das principais 
marcas de aves da Austrália – a Steggles – uma marca popular 
icônica, e a Lilydale Free Range, que é uma marca premium 
com produtos de alta categoria criados com os padrões mais 
elevados de bem-estar.
A empresa está verticalmente integrada com as suas próprias 
granjas, fábricas de ração, incubadoras, processamento, 
industrialização e plantas de recuperação de proteína. 
A Baiada fornece uma ampla variedade de produtos 
primários e de valor agregado de frango e peru para o varejo, 
restaurantes de serviço rápido e clientes de serviços de 
alimentação em toda a Austrália. 

baiada.com.au

Escolha apenas 
o que é necessário
Estes são alguns dos recursos e especificações a serem 
configurados:
• Largura da esteira 
• Altura 
• Comprimento das secções 
• Número de portões
• Descarga em calhas, tremonhas ou caixas coletoras
• O tamanho da caixa coletora deve atender ao produto, 

desde lombos a frangos inteiros 
• Pista única, pista dupla ou pista gêmea

Sustentabilidade
Segurança dos alimentos em boas mãos. A linha 
Classificadora SmartLine é conhecida por seu design 
higiênico, com sua estrutura aberta exclusiva e um mínimo 
de superfícies horizontais. O acesso é mais fácil, a fim de 
garantir a higiene otimizada durante a limpeza de alta 

pressão. A mudança do modo de produção para uma 
posição de lavagem acontece em segundos. A Classificadora 
SmartLine também se sai bem no quesito sustentabilidade. 
Em comparação com as gerações anteriores, ela produz 
pouco ruído e consume pouco ar, água e energia elétrica, 
embora a CPU seja mais poderosa. Ao projetar a plataforma 

de classificadora mais robusta até agora, a Marel confirmou 
sua posição como líder tecnológico do mercado.

marel.com/smartline

História do cliente

Novo prédio de resfriamento de Baiada
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TopicNuova-iNuova-i

O mundo do processamento de aves está avançando mais rápido do que 
nunca. Linhas supereficientes de alta capacidade, sistemas multicapacitados 
e percepções remotas são necessários para acompanhar a demanda 
do mercado. Os clientes exigem higiene, segurança dos alimentos, 
rastreabilidade e, principalmente, uma ampla variedade de produtos finais 
de frango, todos atendendo a rígidos padrões de qualidade. Para atender 
a todos esses requisitos, a Marel desenvolveu sua evisceradora de última 
geração, a Nuova-i. “O conhecimento do desempenho foi passado de homem 
para máquina”, disse Arie Tulp, Diretor de Vendas e Marketing da Marel 
Poultry, que está realmente entusiasmado com o desenvolvimento inovador. 
“Integramos muitos novos aprimoramentos técnicos e softwares inteligentes 
a esta Nuova-i.”

Construída com base em 28 anos de experiência, esta nova 
geração da Nuova está pronta para estabelecer uma nova 
referência na indústria. A Nuova-i está perfeitamente apta 
para entrar na era do processamento digitalizado, fazendo 
uso de mais benefícios de software do que nunca. Na 
parte mecânica, tem 24 unidades em seu carrossel e pode 
facilmente operar com velocidades de linha de 15.000 aph, 
garantindo eficiência e produtividade.

Melhorias para maior produtividade
Melhorias técnicas inovadoras permitem que a Nuova-i 
separe as vísceras da carcaça com ainda mais eficiência. 
As vísceras serão mais uniformes e compactas, 
resultando em maior rendimento, carcaças mais limpas 
e padrões higiênicos de operação ainda mais elevados. 
Como resultado, intestinos soltos pendentes, com risco de 
contaminação cruzada quando se tocam, serão praticamente 
inexistentes.

Duas novas configurações podem trazer 
maior produtividade em cada lote. Uma 
configuração é o ajuste da distância 
entre os ombros, a outra é o ajuste da 
guia dos ganchos para pés longos e 
curtos. Não fará mais diferença se um 
lote de frangos de corte for de tamanho 
ou forma diferente. A Nuova-i processará 
todos os produtos de acordo com o 
padrão apropriado. 

A nova colher fará seu posicionamento 
e extração com o máximo cuidado 
e precisão. Diversos ajustes técnicos 
significam uma colher robusta com 
maior vida útil, necessitando também 
de menos manutenção. Como ela 
manipula cada miúdo com cuidado, 
a Nuova-i cria as condições perfeitas 
para processamento posterior de 
miúdos de alta qualidade pelas soluções 
automatizadas da Marel. 

Inteligência adicionada 
A Nuova-i dá um grande passo na 
digitalização da evisceração. O comando 
da máquina foi transferido dos volantes 
e alavancas manuais para o software, 
controlado por uma tela sensível ao 
toque na máquina. A nova tela de IHM é 
uma interface extremamente amigável, 
permitindo a interação e comunicação 
com os componentes mecânicos da 
máquina. O software, entretanto, 
não opera de forma totalmente 
independente. É um potente suporte de 
produção, com um supervisor humano 
ainda na liderança. Durante a produção, 
apenas o ajuste de altura precisa de uma 
alavanca operada manualmente.

Receitas
Assim que as configurações da receita 
forem escolhidas para um lote, a Nuova-i 
se ajustará a essas configurações. 
O resultado será um fluxo de processo 
uniforme e constante. Mesmo lotes 
com certas características peculiares 
podem ser manipulados. A mudança de 
configurações entre os lotes também 
não apresenta problemas. As receitas 
podem ser pré-instaladas com base em 
dados históricos coletados por lote. 

A Nuova-i se lembrará das configurações 
anteriores de sucesso do lote com 
um único toque na tela. O operador 
simplesmente escolhe uma receita 
nova ou existente e as respectivas 
configurações da evisceradora se 
ajustam de acordo. Desta forma, a 
Nuova-i tratará cada lote de forma 
dedicada, garantindo um maior 
rendimento. 
Não há mais muito conhecimento 
tecnológico humano necessário para 
o desempenho ideal da evisceradora. 
Ela agora é orientada por dados com 
a tarefa transferida do homem para o 
software. A transferência de turnos de 
operador para operador também terá 
menos impacto do que nunca.

Status de saúde da 
máquina 
A Nuova-i vem de série com o novo 
software SmartBase, permitindo o 
monitoramento da integridade da 
máquina em tempo real. É possível 
“dar uma olhada dentro da máquina” 
enquanto ela está funcionando. 

A tela da IHM oferece uma visão geral 
bem definida do status da máquina. 
O software SmartBase também registra 
todos os tipos de configurações 
da máquina; ele pode exibir dados 
históricos de desempenho para revelar 
tendências em potencial. Uma conexão 
com a Internet abre muitas formas de 
comunicação, até mesmo na nuvem. 
O monitoramento de todos os dados 
remotamente de uma sala de controle 
central será possível. 

Se o máximo de percepção e controle 
forem necessários, o pacote opcional 
de software ProductionBase é a escolha 
certa. Comparado com o SmartBase, 
o ProductionBase oferece uma visão 
geral ainda mais detalhada, bem como 
uma análise em tempo real no nível da 
unidade de evisceração. Isso permite 
que os gerentes da fábrica tomem 
providências imediatas e precisamente 
direcionadas, caso surja um problema 
com a evisceradora, por exemplo, uma 
unidade de evisceração com baixo 
desempenho. 

Suporte remoto
Com a adição do software IMPAQT, as 
informações de outros equipamentos 
conectados na linha de processamento 
primário tornam-se disponíveis. Dados 
e análises de desempenho relevantes 
estão disponíveis no sistema de 
controle central. Agora é possível 
medir a eficiência da linha, analisar o 
desempenho de outras máquinas, como 
sistemas de transferência LineLink, ver 
os motivos de tempos de inatividade ou 
monitorar o carregamento dos ganchos. 

Se for necessário, o escritório de apoio 
da Marel pode entrar em contato com 
a Nuova-i por meio de sua conexão 
com a Internet. Graças ao software 
inteligente, um programa de serviço 
remoto está pronto para ajudar com 
suporte personalizado em termos de 
atualizações, monitoramento de dados, 
relatórios, instruções de manutenção, 
orientações de serviço, sem a 
necessidade da presença física de um 
engenheiro da Marel em campo. 

Projeto
A Nuova-i é um conceito de evisceração 
de nova geração. Ela apresenta um 
design moderno e de alta tecnologia 
em que a tela de IHM e todos os outros 
controles estão totalmente integrados. 
A iluminação interna ao redor do 
carrossel permite uma boa visualização 
do processo. Durante a manutenção e 
limpeza, essas luzes de LED, cujo brilho 
está sob o controle do engenheiro, 
podem ser úteis para uma inspeção 
completa. 

marel.com/nuova

Nuova-i, gestão inteligente 
de evisceração

Melhor desempenho de remoção de pacote de visceras e remoção de miúdos com o maior cuidado 
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Na mesma esteira da mudança para 
maiores velocidades de processamento, 
de até 15.000 aph, a Marel desenvolveu 
seu novo gancho de evisceração EComp. 
Quanto maior a velocidade, mais ruído 
produzirá uma linha de processamento 
em operação. A substituição dos ganchos 
de metal por modelos confeccionados em 
material composto especial significa redução 
significativa de ruído, tornando o setor de 
evisceração um ambiente mais agradável 
para o trabalho. 

Os esforços no gancho, especialmente 
em curvas de canto, podem ser enormes 
nessas velocidades. O material com o 
qual é feito o gancho EComp é altamente 
resistente a circunstâncias adversas, como 
uso intenso, forte pressão, umidade e 
mudanças de temperatura. As manilhas 
EComp também facilitam a vida da corrente 
da transportadora suspensa ao  orientar os 
processos passados do produto em toda 
a fábrica. 

Se ocorrer um erro e um gancho ficar 
preso, é melhor que o gancho quebre de 
forma controlada – sem estilhaçar! – do 
que entortar e causar um travamento. 

O uso do gancho EComp reduzirá o tempo 
de inatividade, pois esse gancho é rápida e 
fácil de substituir. 

A limpeza dos ganchos também não é um 
problema. A lavadora de ganchos também 
pode manuseá-los perfeitamente, pois não 
há arestas difíceis ou cantos ocultos. 
Se for necessário, o gancho EComp pode 
ser fornecido em várias cores. A cor padrão 
é azul. 

Gancho EComp   

Junto com a Nuova-i, a Marel também está 
introduzindo um gancho para saco visceral 
de última geração. Seu design aprimorado 
e mais robusto prende os intestinos ainda 
melhor do que antes sem danificá-los, ao 
mesmo tempo que atinge uma taxa de 
perda de sacos de menos de 0,5%. A higiene 
também se beneficia, pois o risco de 
contaminação cruzada, mesmo em linhas de 
alta velocidade, é extremamente baixo. 

Gancho no saco visceral
Em altas velocidades, a função do gancho de 
sacos viscerais torna-se cada vez mais crucial. 
Os esforços de movimento aumentam, 
assim como a chance dos sacos viscerais se 
tocarem ou caírem, especialmente em curvas 
de canto. A abertura do engate também 
é mais crítica. O novo gancho de sacos 
viscerais Nuova VS da Marel controla todos 
esses esforços. O mecanismo de fechamento 
exclusivo, um novo e robusto design 
de mola, bem como o pino e a ranhura 
reprojetados, que trabalham juntos para 
engatar o saco visceral com firmeza e levá-lo 
com segurança a seu destino sem perdê-lo 

no caminho. Graças ao novo mecanismo de 
rotação que controla de perto a rotação do 
gancho, os sacos viscerais simplesmente 
não podem mais se tocar, evitando assim 
a contaminação cruzada. 

Para todos os tipos de linha
Em suas linhas, os ganchos de sacos viscerais 
são estáticos ou giratórios para permitir 
uma apresentação perfeita em todas as 
situações, linhas para a esquerda ou direita, 
linhas com removedor de vesícula IGP ou 
com várias estações veterinárias. O código 
de cores personalizável torna ainda mais fácil 
para os veterinários identificar diferentes 
sacos viscerais. Como a superfície de contato 
da linha é maior, a transferência dos sacos 
é ainda melhor. A perda de sacos agora é 
mínima, assim como o tempo de inatividade 
inesperado. O rendimento aumenta 
enquanto o desgaste diminui, resultando em 
um desempenho robusto ao longo da vida 
útil do gancho. Além disso, a manutenção 
do gancho de sacos viscerais VS é mais 
fácil e previsível com um menor custo de 
propriedade. 

Novo gancho 
de vísceras

8

Os gerentes da fábrica podem tomar 
providências imediatas e direcionadas, 
caso surja um problema, por exemplo, 
uma unidade de evisceração com 
baixo desempenho.

http://marel.com/nuova
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Inspeção de filés

Como um dos maiores processadores 
de aves da Europa, o Plukon Food 
Group está constantemente em 
busca de novos desenvolvimentos 
no mercado e maneiras de melhorar 
os produtos que fornece às indústrias 
de varejo e serviço de alimentos. Eles 
estavam enfrentando um desafio 
específico com a uniformidade de 
um produto coberto com flocos de 
milho quando a Marel sugeriu que 
experimentassem uma nova linha 
de equipamentos de empanamento 
inovadores.
 
A consistência é essencial
Eric Verspeek, Gerente de Produção da Plukon, explica: “A 
aparência de nossos produtos precisa ser a mesma, dia após 
dia. Ao trabalhar com cobertura de flocos de milho, isso 
significa que precisamos obter o equilíbrio exato de partículas 

grandes e pequenas em cada produto. Nossos equipamentos 
de empanamento simplesmente não nos permitiam atender 
às especificações para nosso schnitzel de frango empanado 
com flocos de milho. Estávamos tendo grandes variações na 
apresentação do produto final.”

Aumento de uniformidade
“Temos uma grande cooperação com a Marel há muitos 
anos”, diz Eric Verspeek. Portanto, quando a Marel apresentou 
ao grupo Plukon uma nova linha de equipamentos de 
empanamento, eles estavam ansiosos para aprender como isso 
poderia ajudá-los a superar esse desafio e também aumentar a 
uniformidade em toda a sua linha de produtos empanados.

Controle da crosta final
A Plukon substituiu seus equipamentos existentes pelo 
RevoCrumb da Marel e viu uma melhoria imediata na 
aparência dos produtos finais. O RevoCrumb é equipado 
com um sistema inovador de gerenciamento de crosta, 
que controla o fluxo de crostas finas e grossas. “Durante o 
processamento, as partículas grandes e pequenas se separam 
naturalmente”, explica Verspeek. “Essa separação é algo que 
você não quer ver refletido na aparência do produto final. 
Com o RevoCrumb, podemos controlar a crosta e garantir 
que cada produto seja uniformemente empanado nos lados 
superior e inferior. Os produtos estão melhores do que nunca 
e agora têm a uniformidade que buscávamos.”

A base para a qualidade
Mas o RevoCrumb não foi a única máquina envolvida na 
melhoria da qualidade e consistência do produto. Obter um 
revestimento úmido completo e uniforme é essencial para a 
criação de produtos de conveniência de alta qualidade. Para 
garantir a consistência desde o início, a Plukon usou o Active 
Mixer semiautomático da Marel para preparar o líquido de 
empanamento. Essa máquina amigável garante um líquido 
de empanamento altamente consistente e sem grumos, que 
é então alimentado no Active Batter Applicator da Marel. 
“Com o Active Batter Applicator, os produtos são transferidos 
para um leito de empanamento em vez de uma esteira. Isso 
significa que obtemos uma camada completa de cobertura 
úmida que simplesmente não podíamos obter antes. Não 
há marcas de esteira e temos no fim um produto de melhor 
qualidade”, diz Verspeek.

Inovação e colaboração
Trabalhar com a Marel deu à Plukon a chance de ficar à 
frente da concorrência. “Sempre podemos contar com o 
conhecimento e a experiência da Marel para avançarmos”, diz 
Eric Verspeek. “A experiência deles é muito mais profunda do 
que apenas o lado técnico; ela abrange amplo conhecimento 
de tecnologia de alimentos e diferentes produtos finais. 
A equipe de técnicos da Marel realmente trabalha conosco 
para que nossos produtos sejam os melhores possíveis.”

A Plukon adotou os equipamentos da Marel: 
“Os produtos parecem melhores do que nunca!” 

O novo equipamento de cobertura da Marel coloca o processador de aves holandês à frente da concorrência  Além de ter seus filés inspecionados 
no tocante à contaminação óssea, 
os processadores de aves também 
estão ansiosos para ter algum 
tipo de inspeção automatizada da 
qualidade dos filés. A câmera IRIS FI 
(Fillet Inspection) da Marel oferece 
essa avaliação de qualidade visual. 
Devido à sua capacidade de detectar 
defeitos como hematomas, gordura 
e pele, a IRIS FI desempenha um 
papel essencial no fornecimento de 
alimentos da mais alta qualidade.

Uma linha típica de filés contará com um sistema de desossa, 
uma estação de corte e escaneamento de ossos. Além disso, 
a IRIS FI oferece a opção de garantir a qualidade visual.  

Garantia da Qualidade
A IRIS FI é uma excelente ferramenta para garantia de 
qualidade. Instalada após a estação de corte, ela verifica 
em tempo real se os filés cortados, que estão na esteira 
transportadora naquele momento, atendem aos requisitos 
de qualidade dos clientes. 
Uma finalidade de coletar dados dessa forma é avaliar 
o desempenho do processo de corte. O relatório de 
desempenho pode ser feito para vários critérios, como 
tempo, lote e defeitos que estavam na linha. Proporciona aos 
gerentes da fábrica uma imagem confiável das operações 
do departamento de corte. Ainda é possível comparar as 
diferentes mesas de corte. 
Se o corte for feito com muita intensidade, muita carne 
aproveitável será reduzida. Já o corte muito suave pode levar 
a reclamações do cliente e uma menor entrada de pedidos. 
De qualquer forma, os processadores perderão dinheiro. 
Para evitar isso, faz sentido instruir os cortadores exatamente 
como cortar. Os resultados de tal treinamento podem ser 
verificados pela IRIS FI. Desta forma, os processadores podem 
ganhar uma quantidade incrível de carne aproveitável 
anualmente, representando várias centenas de milhares 
de euros.

Opções de distribuição
A IRIS FI também pode ser combinada com o Innova PDS 
e um sistema de distribuição de filés, permitindo filtrar os 
produtos que não atendem aos critérios. Os cortadores 
podem deixar passar uma fatia de gordura ou cortar demais, 

deixando um filé de formato estranho. Esses produtos 
são indesejados em uma bandeja de varejo e devem ser 
direcionados a um fluxo de processo diferente.
A câmera e o software cooperam na atribuição de uma certa 
qualidade aos filés e essa informação de qualidade pode ser 
usada para a tomada de decisão para distribuição posterior. 
Na prática, essa poderia ser a solução da Distribuidora 
de Filés da Marel, incluindo as esteiras transportadoras 
servo-operadas inteligentes que redirecionam produtos 
de diferentes qualidades para diferentes fluxos de 
processamento. Uma esteira superior pode levar a um 
RoboBatcher ou outro processo de empacotamento de 
bandejas, enquanto uma correia inferior pode levar a uma 
linha de processamento de marinagem, de iscas de Shwarma 
ou Schnitzel. 

O que exatamente a IRIS FI vê?
Os processadores podem escolher suas próprias 
configurações da IRIS FI para selecionar filés de aves da 
melhor qualidade possível. É fácil fazer a receita ideal para 
o limite de tolerância permitido de hematomas individuais, 
área total de hematomas, defeitos de gordura e área total 
de gordura. Formas de filetes fora do padrão também 
podem ser levadas em consideração. Dentre os defeitos de 
gordura, também é detectada pele residual – não removida 
por uma esfoladora. Os hematomas detectados podem 
ser sangramentos subcutâneos ou coágulos – visíveis 

como pontos vermelhos bem definidos que podem ser 
simplesmente removidos.  
Como resultado da separação da asa inferior, a parte 
embaixo da asa é notavelmente um ponto crítico onde 
vários defeitos podem ocorrer, como manchas de sangue ou 
tendões remanescentes. Por outro lado, o corte com muita 
intensidade nesta área resultará em formatos estranhos de 
filé e perda de muita carne aproveitável.

Defeitos individuais ou totais
A IRIS FI tem muita inteligência embarcada. Ele sabe, por 
exemplo, que deve ignorar a pequena tira regular de gordura 
no meio de cada filé (exceto quando estiver muito grande ou 
com hematomas). Cada filé é fotografado. Quando necessário, 
para fins de análise por exemplo, todas as imagens podem 
ser armazenadas em um servidor para serem revistas 
posteriormente.  
As configurações de detecção da IRIS FI podem ser ajustadas 
com precisão, desde muito restrito a mais tolerante, 
exatamente o que o cliente solicitar. Os limites de área podem 
ser definidos para sangue e gordura independentemente. 
Em qualquer caso, o software Innova PDS consegue registrar 
(e classificar) os filés com defeitos que cobrem uma superfície 
maior que a área delimitada, seja um defeito individual ou os 
defeitos totais. 

marel.com/iris-fi

Inspeção de Filés IRIS 
garante ótima qualidade visual

A melhor maneira de detectar todos os defeitos em filés

Sobre o grupo Plukon
O Plukon Food Group é um dos maiores atores no mercado 
europeu de aves, fornecendo produtos de frango e refeições 
prontas para os principais parceiros no setor de alimentação 
europeu. Com 27 unidades espalhadas por seis países e 
empregando mais de 6.500 pessoas, a empresa desempenha 
um papel de liderança internacional quando se trata de 
refletir as necessidades dos clientes em produtos, formatos e 
soluções agrícolas inovadores.

plukon.nl

Ger Stans (Marel) e Eric Verspeek (Gerente de Produção, Plukon)

O Active Batter Applicator garante um revestimento 
uniforme e completo e praticamente elimina as marcas 
de esteira.

História do cliente

“Verifique em tempo real se 
os filés cortados atendem 
aos requisitos dos clientes.”

"Sempre podemos contar 
com o conhecimento e a 
experiência da Marel para 
avançarmos.” 
Eric Verspeek, Gerente de Produção, Plukon

http://marel.com/iris-fi
http://plukon.nl


mercado com muita demanda principalmente da 
geração mais jovem, que o consome como lanche. 
É vendido principalmente em supermercados. 
“O novo sistema de corte ACM-NT, que inclui um 
Módulo de Fixação da Asas especializado, pode 
fazer todos esses cortes.

Controle completo com Innova
A Fermiers du Gers em Condom usa os módulos 
de rastreabilidade e etiquetagem do software 
Marel Innova. “Queríamos rastreabilidade, controle 
de produção e monitoramento de desempenho. 
Outro ponto importante para nós é poder controlar 
nossos processos em tempo real. Para esta 
automação, escolhemos o Innova.”
Após o túnel de resfriamento, o SmartWeigher 
e a IRIS avaliam os produtos. Simon Augereau 
continua: “Quando sabemos com antecedência a 
qualidade dos produtos, podemos planejar para 
onde direcioná-los. O Innova nos permite controlar 
a produção, incluindo monitoramento do produto 
no túnel de resfriamento, rastreabilidade e 
etiquetagem de produtos inteiros e cortados.”

Sucesso do projeto 
Vinte anos atrás, a primeira colaboração entre 
a Marel e a Fermiers du Gers começou com um 
sistema AMF e um RoboBatcher. “A Marel tem o 
melhor portfólio para a indústria avícola. Se os 
processadores desejam ter um processo de alto 
desempenho e qualidade, elas devem recorrer à 
Marel. Para nós, a Marel implementou soluções 
perfeitamente adaptadas às nossas necessidades. 
Elas são tão únicas que outros fornecedores não 
podem se comparar. A Marel consegue atender 
a todas as nossas necessidades e problemas de 
A a Z”, diz Simon Augereau. 
Apesar do atraso de dois meses na construção 
do prédio devido à pandemia e isolamento na 
França, a partida da nova fábrica em junho de 2021 
correu muito bem. “Nossas equipes estavam muito 
motivadas e ansiosas para aprender; fatores que 
também determinam o sucesso de um projeto. 
Após uma rápida fase de partida e controle, agora 
estamos entrando em uma fase de otimização para 
nos proporcionar um processo ainda mais suave.”
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Preparação da carneHistória do cliente

O investimento na fábrica de Condom era 
baixo há muitos anos e a reestruturação 
era necessária. Simon Augereau, Diretor 
Administrativo da Fermiers du Gers, 
diz: “A ideia era usar a automação para 
melhorar o desempenho e atender melhor 
a todos os nossos clientes. Não somos uma 
empresa de produção em massa. Temos 
uma ampla gama de diferentes produtos 
finais acondicionados em bandejas em 
atmosfera modificada, em embalagens 
a vácuo, a granel, peso fixo ou variável. 
Estamos encaminhando esta ampla gama de 
produtos aos supermercados, mas também 
somos muito ativos em nossos mercados 
tradicionais, como atacadistas, açougues, 
cantinas escolares e refeitórios de empresas.”

Resfriamento a ar
Antigamente a Fermiers du Gers usava 
resfriamento estático em câmaras frias, o que 
exigia muita manipulação manual. “Nosso 
sistema antigo não tinha desempenho. 
O novo sistema de resfriamento a ar da 
Marel nos oferece controle de temperatura 
perfeito. O rendimento e a qualidade de 
nossos produtos são definitivamente 
melhores e agora que tudo está em 
linha, temos consideravelmente menos 
manipulação”, diz Simon Augereau. 
O sistema de resfriamento DownFlow+ 

economiza cerca de uma hora e meia 
quando comparado ao sistema estático. 
Os pesos médios são conhecidos muito 
antes, tornando mais fácil designar produtos 
aos pedidos apropriados. Por fim, o 
resfriamento a ar da Marel reduz ao mínimo 
o risco de contaminação bacteriana.

Na mesma velocidade
A linha de corte da Fermiers du Gers tinha 
mais de 20 anos, exigindo duas grandes 
equipes de pessoas e não atendendo mais 
aos requisitos. A prioridade era cortar os 
produtos na mesma velocidade do processo 
primário com menos pessoas. A instalação 
da linha de corte ACM-NT, do RoboBatcher e 
da Classificadora SmartLine conseguiu isso. 
Agora, basta uma única equipe pequena 
para lidar com o volume total proveniente 
do processo primário.

Coxinhas da asa
Um produto importante para Fermiers du 
Gers é a perna separada em porções de coxa 
e sobrecoxa. Os filezinhos de peito (sassami) 
também são um grande mercado. Quanto 
às asas, a Fermiers du Gers vende a grande 
maioria como meio da asa e tulipas. Existe, 
no entanto, outro mercado, o de coxinhas 
da asa. “Na França, este é um grande 

Os processadores de aves tendem a colher cada grama de carne de sua 
matéria-prima para alcançar o equilíbrio ideal da carcaça. Se não quiserem 
depender de terceiros, o preparo de carnes pode ser um negócio lucrativo 
para elas com grande potencial. Devidamente preparada, a massa de 
carne pode resultar em uma infinidade de produtos finais saborosos como 
nuggets, almôndegas e hambúrgueres.

Ao oferecer a combinação ideal de equipamentos e software, 
a Marel configurou várias linhas especializadas de preparação 
de carne de aves. Eles são o elo perfeito entre o fim do 
processo secundário e o início dos processos de fabricação 
de alimentos de conveniência.

Nuggets
O sistema especializado de preparação de nuggets em 
linha da Marel oferece as condições ideais para a produção 
de nuggets uniformes e saborosos da mais alta qualidade. 
As máquinas de moagem e mistura de última geração 
trabalham em conjunto para preparar a carne da melhor 
maneira possível. Um transportador de alimentação ou um 
ColumnLoader fornece a matéria-prima de carne. Após o 
processo de pré-moagem em uma máquina CombiGrind, 
a carne moída é transportada com um GirafConveyor até a 
misturadora a vácuo, que mistura suavemente o produto. 
Se for necessário, nitrogênio ou CO2 pode ser adicionado 
para obter a temperatura correta para o processo de 
formação. Uma vez misturado, um RevoPortioner da Marel 
transforma a carne em nuggets uniformes. Este processo se 
beneficia principalmente da carne, devidamente preparada 
na linha de preparação de carnes. Isto é porque, para fabricar 
nuggets uniformes, é fundamental que a carne possua a 
estrutura adequada e uma temperatura consistente após 
o processo de formação. 

Hambúrgueres de frango
Para preparar a massa de carne para hambúrgueres de aves, a 
linha dedicada da Marel produz lotes de carne com o teor de 
gordura específico exigido pela receita. Um ColumnLoader 
transporta a carne fresca ou um bloco de carne congelada 
para a máquina CombiGrind. O analisador FATscan integrado 
simplifica a medição, a correção e obtém o percentual de 
gordura desejado para cada lote. Conectado ao sistema 
de controle de receita principal, o FATscan garante que o 
sistema seja alimentado com uma mistura adequada de 
componentes de carcaça de frango que entra. Desta forma, 
os produtores de alimentos podem etiquetar seus produtos 
de forma consistente com a porcentagem correta de gordura.
Através de um GirafConveyor, a massa de carne é 
transportada para a misturadora. A exclusiva misturadora 
quadrada garante tempos de mistura mínimos e eficientes. 
O CO2 ou nitrogênio podem ser adicionados para fins de 
temperatura. Feito o processo de preparo, é possível produzir 
hambúrgueres congelados acabados, embalados e prontos 
para o envio.

Almôndegas
Ao preparar carne de frango para a produção de 
almôndegas, a linha totalmente automatizada da Marel 

consegue misturar uma massa de carne uniformemente 
em uma receita necessária, ideal para almôndegas com os 
melhores formatos possíveis. É vital que cada lote de carne 
tenha a temperatura certa e o teor de gordura precisamente 
correto. A análise de gordura online integrada simplifica 
a medição e garante a melhor forma possível para um 
cozimento ideal com rendimento máximo. As misturadoras 
integradas quadradas garantem a uniformidade do produto 
acabado. Esta técnica permite uma absorção mais rápida 
e fácil dos temperos e outros aditivos. O tempo de mistura 
reduzido minimiza o risco de manchas. Pode ser adicionado 
CO2. 

As linhas de produção de almôndegas de aves da Marel 
proporcionam controle ideal do produto acabado e 
rastreabilidade total de cada parte individual do processo.

Software – Gerenciamento central 
de receitas
Um sistema central de gerenciamento de receitas está 
disponível para todas as linhas de preparação. Isto garante 
uma qualidade de massa de carne consistente e uniforme 
para atender a especificações precisas. 

O sistema de monitoramento online de receitas da Marel 
garante a adição da matéria-prima correta na porção, no 
momento certo, para obter um produto uniforme com a 
textura perfeita. O sistema consegue criar, editar e armazenar 
receitas de forma centralizada. Se necessário, uma receita 
pode ser ajustada de porção em porção por meio do quadro 
de controle. Até mesmo roteiros podem ser especificados 
para porções individuais, possivelmente levando a pequenos 
ajustes na configuração da linha, a fim de alinhar os produtos 
finais ao mercado. 

O gerenciamento de receitas torna o sistema confiável e 
não depende mais da intervenção humana. Ele proporciona 
rastreabilidade integrada, bem como um sistema de relatório 
de porções. O sistema oferece uma visão geral completa 
do status individual da máquina, bem como da operação 
geral de toda a linha. Isto inclui o gerenciamento de falhas 
e alarmes. 

marel.com/nugget-prep

A Fermiers du Gers dá 
um grande passo adiante 

A preparação de 
carne oferece grandes 
oportunidades

Processador francês na região de Condom se moderniza com automação da Marel 

Soluções especializadas para nuggets de aves, almôndegas 
e hambúrgueres 
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Sobre a Fermiers du Gers
A Fermiers du Gers engloba duas empresas históricas. As unidades de Condom e Saramon já 
tinham abatedouros na década de 1960. Em 2011, as dois se uniram para criar a Fermiers du Gers. 
A unidade de Condom é especializada em frangos padrão, e a unidade de Saramon em aves Label 
Rouge. A automação em Saramon é adaptada para diferentes tipos de produtos com características 
específicas que exigem mais trabalho manual, como o tradicional frango com cabeça e pernas. 
Saramon opera em mercados locais tradicionais, lojas locais e açougues. Na França de hoje em dia, 
porém, predomina a venda de frango padrão. Ela continuará atuando nesse sentido.

fermiersdugers.fr

“A Marel consegue 
atender a todas as 
nossas necessidades e 
problemas de A a Z.”
 
Simon Augereau, Diretor Administrativo 
da Fermiers du Gers

O processador de aves Fermiers du Gers, na França, 
queria aumentar o desempenho em sua unidade na 
região de Condom. O projeto de uma nova ala de 
processamento, que inclui um túnel de resfriamento, 
corte, classificação e linhas de embalagem, começou em 
2016 e foi concluído recentemente. Isto representa um 
grande salto em desempenho para a Fermiers du Gers.

http://marel.com/nugget-prep
http://fermiersdugers.fr


“Nossos dois objetivos são continuar desenvolvendo 
relacionamentos com os clientes existentes e aumentar a 
produção para podermos entrar em novos mercados. Para 
ajudar-nos a fazer isso, insistimos em investir na melhor e 
mais recente tecnologia disponível.” Estas são as palavras de 
Rafal Samsel, Diretor da fábrica de Goleniów da SuperDrob.
Em outubro de 2020, a SuperDrob concluiu a instalação de 
alimentos de conveniência em Goleniów da RevoCrumb, 
RevoPortioner, GoldFryer e MOS ModularOven da Marel. 
A SuperDrob já usava equipamento da Marel em sua fábrica 
de Lodz.

Expandir e inovar
Como explica Rafal, “nossa decisão de investir em nova 
tecnologia foi amplamente impulsada por nosso desejo de 
expandir e inovar. Escolhemos a Marel porque essa empresa 
oferece equipamentos que nos permitem fornecer a nossos 
clientes a qualidade mais alta que eles esperam de nós. Para 
nós, é um prazer que a Marel também compartilhe nossa 
visão sobre a sustentabilidade, o que significa reduzir o 
consumo de água e energia.”

Flexibilidade MOS
“Estamos particularmente impressionados com o forno 
MOS, que, na nossa opinião, é um dos melhores disponíveis 
no mercado. “Agora, podemos definir o ponto de orvalho 
separadamente para cada torre, o que nos proporciona um 
controle ideal do processo de tratamento por aquecimento. 
Ninguém supera nossa qualidade do produto atual”, afirma 
Rafal Samsel. Ele também tem boas palavras a dizer sobre 
a GoldFryer. “Com sua esteira de Teflon, ela melhorou essa 
etapa do processo.”

Produtos consistentemente uniformes
A SuperDrob também aprecia o peso e a uniformidade 
consistentes dos produtos elaborados na RevoPortioner. Sua 
técnica de formação a baixa pressão conserva perfeitamente 
a estrutura e a textura da matéria-prima usada. A troca de 
produtos é rápida e apenas uma questão de trocar tambores.
A SuperDrob está usando a RevoCrumb para cobrir produtos 
tanto com crosta normal como com flocos de milho. 
“Gostamos especialmente da capacidade de controlar 

a distribuição da crosta nas camadas superior e inferior de 
nosso produto. A quebra da crosta é verdadeiramente mínima 
e a adesão é perfeita.”

Plug and play
“As máquinas da Marel são fáceis de instalar e colocar 
em funcionamento. O recurso “plug and play” acelera sua 
configuração correta. Seus recursos inovadores tornam 
a produção mais fácil. E, por último, mas não menos 

importante, nossos operadores as consideram fáceis de lidar 
e realmente gostam delas.”

Na hora certa
Rafal Samsel relembra a instalação e colocação em 
funcionamento: “Ambas operações foram realizadas com 
eficiência e o sistema entrou em operação de forma pontual. 
Realmente gostamos de tratar com uma empresa grande, 
cujos departamentos contam com profissionais altamente 
especializados que podem lidar rapidamente com eventuais 
problemas. A pandemia verdadeiramente destacou as 
vantagens da experiência da Marel.”

“Nossas metas ao fazer o investimento foram totalmente 
atingidas. Fomos capazes de duplicar a produção e nosso 
processo agora é muito mais eficiente. Estamos mais que 
satisfeitos com a alta qualidade que o novo equipamento 
está gerando. Pensando no futuro, continuaremos 
crescendo, inovando e aceitando novos desafios, valores 
que compartilhamos totalmente com a Marel”, concluiu 
Samsel.

conjunto com a água encanada, não era suficiente, pelo que 
não tivemos outra opção senão reciclar e reaproveitar. O 
conceito BioBrane¹ da Marel acabou sendo a solução ideal 
para situações em que a água é escassa e o abastecimento 
comercial de água é um problema. 
O projeto inicial da estação de tratamento de água já previa 
a ampliação. As infraestruturas de engenharia civil foram 
preparadas para isso, atenuando os efeitos da transição para 
a fase dois.” 

A Cranswick usa o sistema Curieau para reaproveitamento 
de água. Quanta água você está reutilizando?
“Na segunda fase, cerca de 50% de nossas águas residuais 
têm que ser reaproveitados para fazer nosso processo de 
gestão de recursos hídricos funcionar. O sistema Curieau, no 
entanto, consegue processar cerca de 65% do nosso fluxo 
diário de efluentes.”

O sistema Curieau gera um fluxo de rejeitos de 
inorgânicos altamente concentrado. Como você lida com 
esse fluxo de rejeitos?
“O fluxo de rejeitos é adicionado ao efluente e, em seguida, 
essa fração inorgânica diluída é misturada com a água da 
chuva antes de ser despejada no rio. Isto funciona mesmo 
que não tenhamos uma interligação de esgoto para águas 
residuais. Nós misturamos as partes não tratadas do BioBrane 
com os rejeitos e, em seguida, descarregamos no sistema 
fluvial. Em nosso caso, mesmo quando não há água da chuva 
disponível, ainda estamos alcançando nossos níveis de 
descarte ao misturar os rejeitos com os efluentes.”

A água potável do sistema Curieau vai direto para a 
produção ou você a está armazenando?
“A água do permeado³ de osmose reversa é desinfetada pelo 
sistema de desinfecção UV e então adicionada ao tanque de 
água doce. É assim que é usada. O tanque de água doce é a 
nossa principal fonte de abastecimento de água, seja pela 
companhia de água ou pelo poço. Diferentes fontes de água 
são então misturadas. Atualmente, cerca de 50% é água do 
sistema Curieau. Do contrário, teríamos um problema sério 
durante os dias úteis. Nos finais de semana, quando não há 
abate, pode-se aumentar a armazenagem de água. Mas, à 
medida que a semana avança, a caixa d’água se esvazia e o 
reaproveitamento da água é o único caminho.”

1 A biomassa que sai do tanque de aeração é separada no 
reator BioBrane® em água limpa e lodo biológico. O princípio de 
separação é baseado em uma membrana permeável à água, 
onde a biomassa permanece por trás. 
2 A Osmose Reversa (OR) de Curieau é um sistema de purificação 
de água que utiliza uma membrana parcialmente permeável 
para remover íons, moléculas indesejadas e partículas maiores 
da água. A osmose reversa pode remover muitos tipos de 
espécies químicas dissolvidas e suspensas, bem como as 
biológicas (principalmente bactérias) da água, e é utilizada 
tanto em processos industriais quanto na produção de água 
potável. O soluto é retido no lado pressurizado da membrana 
e o solvente puro pode passar para o outro lado. 
3 O permeado de RO é a água que passa pela membrana de 
osmose reversa.

cranswick.plc.uk
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Em muitos países em todo o mundo, 
tanto a sustentabilidade quanto 
a lei exigem que cada unidade de 
processamento trate suas próprias 
águas residuais. Os regulamentos 
sobre poluição proíbem a descarga 
de águas residuais em águas 
superficiais. Em cada vez mais 
partes do mundo, a água está se 
tornando escassa. Por essas razões, 
os processadores devem saber como 
lidar com o problema das águas 
residuais para garantir que possam 
continuar seu processo. Graeme 
Watson, Diretor de Engenharia do 
Grupo, conta como a Cranswick, 
no Reino Unido, lida com esse 
problema.

Quais foram os principais desafios para a unidade de 
processamento de aves de Cranswick com relação ao 
tratamento de águas residuais?
“Nossa nova fábrica está localizada em East Anglia, a área 
mais seca do Reino Unido. Embora a Grã-Bretanha seja 
famosa por suas chuvas, temos uma estiagem significativa 
nesta área devido à urbanização e às mudanças climáticas. 
Para nosso processo de tratamento de água, decidimos 
prosseguir com a Marel porque ela se destacou muito acima 
de qualquer outra solução que estávamos procurando. 
Já tínhamos feito parceria com a Marel na fábrica de 
processamento de aves e fazia todo o sentido vincular 
o tratamento de água da Marel a toda a cadeia. Essa 
cooperação nos trouxe resultados muito positivos.” 

Quanta água você precisa?
“Hoje, estamos operando com cerca de 7 litros de água por 
ave, o que é um número muito respeitável. A linha de aves 
altamente eficiente da Marel certamente tem muito a ver 
com isso. No entanto, queremos reduzir ainda mais o uso de 
água, porque 7 litros por ave não resolve nosso problema de 
falta d’água. A quantidade de água que tínhamos disponível 
era suficiente para a primeira fase de nossa unidade de 
processamento, mas tínhamos significativamente pouca 
quantidade para a segunda fase com seus turnos duplos. 
Apesar de termos nosso próprio poço, a quantidade de 
água bombeada permitida pelas autoridades, mesmo em 

A Cranswick confia na Marel e suas 
técnicas para Tratamento de Água

Problema de falta d’água – mesmo no Reino Unido – resolvido pela Marel
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A carne de frango funciona 
particularmente bem como base 
para a expansão de deliciosos 
produtos alimentícios processados 
e de conveniência, cada vez mais 
populares entre os consumidores 
atuais, que dispõem de pouco 
tempo. A Polônia evoluiu para ser um 
fornecedor líder na União Europeia 
de carne de frango crua e, portanto, 
não surpreende que os processadores 
poloneses estejam cada vez mais 
enfocando na produção de produtos 
alimentícios de conveniência da mais 
alta qualidade. 

“Continuaremos crescendo, 
inovando e aceitando 
novos desafios, valores que 
compartilhamos totalmente 
com a Marel.”
Rafal Samsel, Diretor da SuperDrob de Goleniów

“A Marel se saiu muito melhor 
que qualquer outra solução 
que estivéssemos procurando.” 
Graeme Watson, Diretor de Engenharia do Cranswick Group 

Sistema Curieau

Graeme Watson, Diretor 
de Engenharia do 
Cranswick Group

O Diretor da fábrica, 
Rafał Samsel 
(Gerente da fábrica 
da SuperDrob em 
Goleniów) e Sylwester 
Wilk (Gerente de Conta 
Marel Poultry).

Sobre a SuperDrob
A SuperDrob é um dos principais produtores de frango e pratos 
preparados da Polônia. As exportações correspondem a mais 
da metade da produção, principalmente para outros países da 
UE, mas também para a China e o Japão. Em 2018, a empresa 
começou fornecendo seu “Kurczak Sielski” (Frango Idílico), 
que foi crescendo lentamente. Em 2020, foi apresentado o 
“FastGOOD”, um novo conceito em alimentos de conveniência. 
A SuperDrob está no ramo há 28 anos. Atualmente, o Capital 
Group conta com cerca de 2.500 funcionários. 
A empresa é propriedade da família Lipka e da empresa 
agroalimentar global CP Foods da Tailândia.

superdrob.pl

Sistema BioBrane
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Marel reequipa 
A SuperDrob 
Goleniów 

Grande processadora na Polônia investe 
em sistemas de alimentos de conveniência

http://cranswick.plc.uk
http://superdrob.pl
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O setor de fornecimento de 
refeições está começando a se 
recuperar.  Os processadores 
chinesas Shandong Boda Food Co 
e Shandong Dehui Food Co têm 
uma visão estratégica de longo 
prazo para aproveitar ao máximo as 
oportunidades recém-criadas. Em 
2020, as duas empresas celebraram 
um acordo com a Marel para ampliar 
suas capacidades de processamento 
para 2 x 12.500 aph. 

A recuperação gradual da China foi seguida por um forte 
aumento nos pedidos de produtos de carne processada.

Profissionalização
A Shandong Boda e a Shandong Dehui são duas empresas 
famosas, com planos bem elaborados de ampla cooperação 
com a Marel. 
Hoje, ambos os projetos estão progredindo de forma eficiente. 
A linha de produção em Shandong Dehui foi instalada e 
funcionou perfeitamente no Festival da Primavera de 2021. 
A linha de produção em Shandong Boda será instalada em breve.
A Shandong Boda e a Shandong Dehui depositaram sua 
total confiança na Marel como o único fornecedor de suas 
unidades de processamento. 
Por sua vez, a Marel investiu em uma operação de serviço 
profissional chinesa para ajudar efetivamente os clientes a 
melhorarem seus processos e aumentarem sua capacidade 
de produção. 

Desempenho de evisceração da Nuova
Em ambas as unidades, o processo primário, que tem linhas 
automatizadas da Marel para evisceração e remoção de 
miúdos, operará a uma capacidade de 13.500 aph. O sistema 
de evisceração automática Nuova é uma tecnologia 
comprovada e testada, usada na indústria avícola há muitos 
anos e com uma impressionante base instalada em todo 
o mundo. Este sistema é conhecido por ser um processo 
automatizado limpo e exclusivo que tem um desempenho 
extremamente eficiente. A capacidade máxima de produção 
para linhas equipadas com remoção automática de miúdos 
é de 15.000 frangos por hora, ajudando os clientes a atingir 
o máximo valor agregado.

Melhoria gradual
2021 está provando ser um ano de melhora gradual para o 
mercado de processamento de carnes na China. Com seus 
anos de experiência em tecnologia de ponta, respaldada por 
serviços confiáveis, a Marel é um parceiro altamente valioso 
no mercado chinês. A Marel consegue ajudar cada cliente a 
reduzir custos, aumentar a eficiência, agarrar oportunidades 
e criar novos desenvolvimentos.

Sobre a Shandong Boda 
A Shandong Boda Food Co., Ltd. é uma empresa avícola 
fundada em 2002. Seus negócios incluem processamento 
e vendas de rações, incubação de frangos de corte, criação, 
processamento e venda. A empresa tem várias fábricas em 
Shandong. Com a instalação das linhas de evisceração e 
remoção automatizada de miúdos da Marel, a capacidade de 
sua única unidade de processamento aumentou de 140.000 
aves por dia para 250.000 aves por dia. 

Sobre a Shandong Dehui
A Shandong Dehui Food Co., Ltd. era antigamente a empresa estatal China 
Resources Wufeng Meat Food Co., Ltd., fundada em 2008. Ela está localizada 
na cidade de Rizhao, província de Shandong, conhecida como a “Cidade das 
Rosas”. Em 2018, a empresa foi transformada em um empreendimento completo 
integrando a criação, abate, processamento, armazenagem e venda de frangos 
de corte. A empresa tem capacidade de produção anual de 75.000 toneladas de 
frangos processados e produz 10.000 toneladas de alimentos cozidos. Com a 
instalação da linha de produção automatizada da Marel, a capacidade de 
produção diária aumentará para 135.000 frangos.

Shandong Boda 
e Shandong Dehui 
escolheram linhas Marel

Indústria avícola chinesa rumo à recuperação

História do cliente

A Insight 
se torna 
digital
 

À luz das metas de sustentabilidade da Marel, 
a Insight Poultry Processing se tornará digital. 
Enviaremos a você, como nosso estimado cliente, 
a Insight digital automaticamente, desde que 
tenhamos seu endereço de e-mail. Entraremos em 
contato se seu endereço de e-mail não estiver em 
nosso banco de dados de clientes e se você optou 
por receber a Insight digital. A Marel se esforça 
para reduzir o impacto ambiental e, dessa forma, 
você pode continuar lendo sobre todos os assuntos 
interessantes em seu setor.

© Copyright Marel Poultry B.V., 2021: Todos os direitos reservados. Qualquer reprodução ou modificação de toda ou parte desta publi-
cação, independentemente do método de reprodução ou modificação utilizado e independentemente do meio usado, é estritamente 
proibida, salvo sob autorização prévia por escrito da Marel. Aqueles que infringirem este comunicado expõem a si mesmos a processos 
cíveis e criminais em conformidade com as convenções e leis internacionais de direitos autorais. Os dados publicados neste documento 
correspondem às informações mais recentes no momento da publicação e estão sujeitos a modificações futuras. A Marel reserva-se 
o direito de modificar a construção e a execução de seus produtos a qualquer momento sem qualquer obrigação de sua parte de 
 modificar quaisquer equipamentos fornecidos anteriormente. Os dados mencionados são meramente indicativos. A Marel não assume 
nenhuma responsabilidade por erros ou omissões nos dados publicados ou pelo uso dos dados publicados. A publicação desses dados 
não deve ser interpretada como uma garantia ou certificado de qualquer tipo (seja expressa ou implícita).

Marel Poultry B.V.
P.O. Box 118
5830 AC Boxmeer
Países Baixos
t +31 485 586 111
f +31 485 586 222
e info.poultry@marel.com

Marel Brasil
Rua Sergio Fernandes Borges 
Soares, 1.000
Parque Corp. Bresco Viracopos, 
Compl. 150 Flex, Módulo 1
13.054-709 Campinas/SP
t +55 1934149000

http://marel.com

