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RESUMO
O Lean Production, ou Produção Enxuta, é uma filosofia de melhoramento de processos que se
baseia na redução de desperdícios e na criação de valor com base na perspectiva do cliente. É
importante a aplicação de ferramentas Lean em processos de indústrias de alimentos para a
melhoria continua e sobrevivência no mercado consumidor. Neste sentido, esta pesquisa teve
como objetivo aplicar ferramentas Lean para a melhoria do processo de refile de peito de peru
de um frigorífico do Oeste de Santa Catarina. Inicialmente em uma reunião com os gestores e
especialistas na área definiu-se que o estudo seria na etapa de refile de matéria-prima do
frigorífico. Posteriormente, aplicou-se as ferramentas de gráfico de balanceamento operacional
(GBO) e diagrama de trabalho padronizado. Nesta linha de processamento trabalham 76
operadores. Após os cálculos e construção do GBO observou-se que aproximadamente 97%
dos operadores poderiam estar ociosos nas funções destinadas para o refile. Verificou-se que
número ideal de funcionários era de 50 colaboradores, ou seja, pela análise da ferramenta de
balanceamento operacional poderiam ser realocados 26 funcionários. Em decorrência disso,
construiu-se diagramas de trabalho padronizado para rodizio de funções e balanceamento
adequado de produção, desta forma, não gerando tempos de espera e melhorando o fluxo de
processo. Porém, ressalta-se a importância de verificar a questão ergonômica dos funcionários
por ser uma etapa manual. A aplicação de ferramentas Lean auxiliaram na melhoria do processo
através de um fluxo de produção sem gerar esperas, estoques e desperdícios.
Palavras-chaves: Gráfico de balanceamento operacional. Diagrama de trabalho padronizado.
Melhoria industrial.
ABSTRACT
Lean Production, or Lean Production, is a process improvement philosophy that is based on
reducing waste and creating value based on the customer's perspective. It is important to apply
Lean tools in food industry processes for continuous improvement and survival in the consumer
market. In this sense, this research aimed to apply Lean tools to improve the process of refining
turkey breast in a refrigerator in western Santa Catarina. Initially, in a meeting with managers
and specialists in the area, it was decided that the study would take place at the refilling stage
of the slaughterhouse's raw material. Subsequently, the operational balance chart (GBO) and
standardized work diagram tools were applied. 76 operators work in this processing line. After
the calculations and construction of the GBO it was observed that approximately 97% of the
operators could be idle in the functions destined for the refile. It was found that the ideal number
of employees was 50 employees, that is, by analyzing the operational balance tool, 26
employees could be relocated. As a result, standardized work diagrams were constructed for
rotation of functions and adequate production balance, thus not generating waiting times and
improving the process flow. However, the importance of checking the ergonomic issue of
employees is emphasized as it is a manual step. The application of Lean tools helped to improve
the process through a production flow without generating waits, stocks and waste.
Keywords: Operational balance chart. Standardized work diagram. Industrial improvement.
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1 INTRODUÇÃO
Frente ao cenário mundial o Brasil ocupa, nos últimos anos, uma posição de destaque
no que se refere à produção e exportação de proteína de origem animal, com um crescimento
significativo, e neste panorama, a criação de perus também segue a mesma tendência (PULICI;
ALVES; GAMEIRO, 2008; ABPA, 2018). Atualmente, o consumo mundial de carne está
aumentando e a previsão é de que esse consumo continue crescendo até o ano de 2050. Com o
crescimento da população mundial, o aumento do capital e o aumento substancial na demanda
por proteína de alta qualidade, o setor de carne enfrentará um século bom, mas desafiador,
principalmente quando se fala em alta diversificação de produtos e produtividade industrial
(KRISTENSEN, 2014; FAO, 2017).
As empresas necessitam investir em ferramentas de gestão que possam efetivamente
ajudar no conhecimento e melhoria dos processos. Neste sentido, se destaca o Lean Production.
O Lean baseia-se na redução de desperdício e na criação de valor com base na perspectiva do
cliente, isto é, o que o cliente valoriza e espera do produto/serviço (WOMACK; JONES; ROOS,
2004). Para tal, é necessário compreender o que o cliente realmente valoriza. Arslankaya e
Atayb (2015), destaca que a manufatura enxuta é um conceito que visa uma produção mais
sólida, mais produtiva e mais efetiva, eliminando todos os elementos de resíduos no processo
de fabricação.
O sucesso da implantação do Lean depende inicialmente da mudança de cultura nas
organizações, para que em um segundo momento haja o treinamento dos funcionários, e o início
da implantação dos princípios e técnicas de sustentação, permitindo o combate eficiente das
perdas do sistema produtivo (WOMACK; JONES, 2004; OLEGHE; SALONITIS, 2015;
FURLAN; VINELLI; DAL PONT, 2011). Ferramentas como, troca rápida de ferramenta,
manutenção produtiva total (MPT), Kaizen, 5S, Poka Yoke, trabalho padronizado, mapa de
fluxo de valor, avaliação de risco e muitas outras práticas e métodos são normalmente
identificados e utilizados na aplicação dessa filosofia (SHARMA; MOHAN; BAJPAI, 2014;
OLEGHE; SALONITIS, 2015).
O trabalho padronizado é uma ferramenta Lean básica centrada no movimento e trabalho
do operador e aplicada em situações de processos repetitivos, visando a eliminação de
desperdícios. Trata de estabelecer procedimentos precisos para o trabalho de cada um dos
operadores em um processo de produção, baseado em três elementos: tempo takt (TT), folha de
estudo de processo (FEP) e o gráfico de balanceamento dos operadores (GBO) (KISHIDA;
SILVA; GUERRA, 2006; DENNIS, 2009; LIKER; MEIER, 2009).
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Outra ferramenta muito utilizada é o Kaizen - termo japonês que significa melhoramento
contínuo, é uma metodologia para o alcance de melhorias rápidas. Consiste no emprego
organizado do senso comum e da criatividade para aprimorar um processo individual ou um
fluxo de valor completo. O Kaizen é geralmente usado para resolver problemas de escopo
restrito identificados após o mapeamento do fluxo de valor e é conduzido por uma equipe
formada por pessoas com diferentes funções na empresa (WERKEMA, 2011).
Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo aplicar ferramentas Lean para a
melhoria do processo de refile de peito de peru de um frigorífico do Oeste de Santa Catarina.

2 MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada em um frigorífico avícola de grande porte, localizado na
região Oeste de Santa Catarina. O estudo foi desenvolvido na planta de peru. Através do
mapeamento do processo de toda a linha produtiva, por uma equipe multidisciplinar, decidiuse que a principal melhoria a ser aplicada seria na tarefa de refile de peito de peru. Por questão
de sigilo não poderão ser divulgadas na integra todas as informações obtidas neste estudo.
Primeiramente calculou-se as informações necessárias para a construção do gráfico de
balanceamento operacional (GBO) na linha de produção. Iniciou-se com o cálculo do tempo
takt (TT) conforme mostra a Equação 1 (OHNO,1997).

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑎𝑘𝑡 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

(1)

Para a determinação do tempo disponível, utilizou-se o tempo total trabalhado de dois
turnos de produção, descontado os tempos de pausas, almoço e janta realizados na jornada de
trabalho. Já para a definição do atendimento da demanda do cliente, levou-se em consideração
a capacidade da máquina de desossa do peito, sendo 2.100 peitos/hora para o gênero fêmea e
de 1.800 peitos/hora do peru gênero macho, baseado no fato de que são abatidos lotes de peru
macho e fêmea. A unidade utilizada foi segundos/meio peito. A unidade utilizada no cálculo do
TT da tarefa de refile de peito foi o “meio peito” ao invés de “peito inteiro”, devido a
alimentação da tarefa ser um meio peito e esse ser o produto gerado no processo pelo operador
em cada ciclo da tarefa e não um “peito inteiro”. Ou seja, quando o operador realiza a atividade
de refilar peito, o ciclo corresponde ao refile de cada meio peito por vez.
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Para obter o tempo de ciclo planejado (TCP) multiplicou-se o tempo takt (s/meio peito)
pela eficiência real (%) do processo em estudo, como demostrado na Equação 2 (ROTHER;
SHOOK, 2012). A eficiência real foi calculada baseando-se na eficiência teórica (prédeterminada, baseada na capacidade de produção dos equipamentos disponíveis na linha) e
descontando-se todos os intervalos e as pausas de descanso. A unidade utilizada no cálculo foi
s/meio peito.

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 =

∑𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑋 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙

(2)

Para a implantação do GBO foi necessário preencher informações de cada posto de
trabalho auxílio de uma tabela denominada FEP (folhas de estudo e processo). Para o
preenchimento desta FEP iniciou pela cronometragem de cada tarefa executada pelos
operadores, para isso realizou-se a tomada de 10 tempos de cada tarefa. Após definiu-se o menor
repetitivo, conforme orienta Liker e Meier (2009). Além disso, se mensurou o tempo de
máquina, nos casos que o possuíam, o qual se refere ao tempo dos equipamentos em que os
funcionários necessitam esperar para continuar a realização da tarefa. Como as tarefas são muito
rápidas, utilizou como padrão de medida para a tomada de tempo a unidade em segundos. As
coletas de tempo foram realizadas no período intermediário do turno, visando evitar os horários
de maior e menor desempenho, ou seja, onde o cansaço e a fadiga são maiores.
Com os dados da FEP para cada operador, somou-se os tempos necessários para a
realização das tarefas individualmente e dividiu-se pelo volume produzido em cada tarefa, como
mostra a Equação 3, para obter-se o tempo de ciclo (TC) da tarefa, tendo-se como unidade
s/meio peito (ROTHER; SHOOK, 2012).

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎 =

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎

(3)

Após a definição dos valores do tempo de ciclo da tarefa para cada posto operativo,
plotou-se o GBO, demonstrando-se o tempo de ciclo de cada operador, bem como o tempo de
ciclo planejado, permitindo assim, uma análise visual dos postos de trabalho e uma classificação
entre ociosos e sobrecarregados.
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Assim, através da construção do GBO, pode-se calcular a necessidade real dos
operadores para o processo. Esse cálculo foi realizado somando-se todos os tempos de ciclo dos
postos operativos e dividindo-se pelo tempo de ciclo planejado da mesma, como demostrado na
Equação 4. Com o auxílio do resultado obtido, calculou-se o número possível de realocações
na tarefa em estudo através da diferença entre o número atual de pessoas no processo pelo valor
encontrado na Equação 4 (ROTHER; SHOOK, 2012).

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

Σ𝑇𝐶(𝑡𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠) (𝑠⁄𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜 )
𝑇𝐶𝑃 𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 (𝑠⁄𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜 )

(4)

Após analisar os dados foi possível aplicar a ferramenta Kaizen na oportunidade de
melhoria na tarefa de refile de peito de peru. O uso desta ferramenta seguiu-se os seguintes
passos: conhecimento mais detalhado do problema através de Brainstorming e a partir disso,
estabeleceu-se um plano de ação nas tarefas que apresentaram ociosidades/sobrecarga dos
operadores e assim, melhorar o balanço da carga igualmente a todos que executam a tarefa.
O plano de ação elaborado foi o 5W2H, que significa as primeiras letras dos nomes (em
inglês) what = o que será feito, why = por que será feito, where = onde será feito, when = quando
será feio, who = por quem será feito, how = como será feito e how much = quanto custará. Após
a aplicação das ações do 5W2H, houve a verificação dos resultados obtidos e comparação do
antes e depois das ações implantadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando o processo em questão pela equipe multidisciplinar, identificou-se uma
oportunidade de melhoria na tarefa de refile de peito. Esta etapa do processo compreende a
remoção das imperfeições presentes no peito de peru, como hematomas, cartilagens e tendões,
a fim de atender o padrão de produto exigido pelos clientes. Essa tarefa é realizada de forma
manual e utiliza ao todo 76 pessoas por turno de produção. Atualmente, a característica final do
produto peito de peru é determinada pela especificação técnica do produto. Como o cliente
“deseja” receber esse peito é que vai definir a velocidade e a necessidade de mão de obra na
linha de produção. Os funcionários encontram-se divididos em 2 mesas de refile com 2 lados,
totalizando 4 linhas.
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Para produzir o peito de peru quatro fases são necessárias: 1) refile externo da peça; 2)
exposição e retirada da veia interna; 3) exposição do filé e retirada da cartilagem; 4) abertura
do tendão e novamente a retirada da cartilagem próxima ao tendão. Para melhor entendimento
a Figura 1 apresenta resumidamente as tarefas que sintetizam o refile do peito de peru.
Independentemente do gênero do peru, macho ou fêmea, a sequência das tarefas são as mesmas.
Figura 11 - Resumo das atividades de refile do peito de peru

Fonte: elaborado pelos autores.

Em função da atividade ser manual e ter um elevado número de postos operativos
construiu-se o gráfico de balanceamento operacional (GBO) (Figura 2), para verificar como
está a distribuição de tempo de cada tarefa e com a análise do GBO foi possível balancear cada
posto operativo, encontrando uma configuração que proporcione um fluxo contínuo do produto
e que diminua as ociosidades e sobrecargas das pessoas na execução da tarefa. Produzir somente
o necessário e na quantidade necessária. Por questão de sigilo, não serão divulgados os valores
de volume e tempo disponível para a realização de cada tarefa, apenas o valor final do tempo
takt e do tempo de ciclo planejado.
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Figura 2 - GBO da atividade refile de peito de peru

Fonte: elaborado pelos autores.

Na Figura 2 observa-se o valor do tempo takt (linha azul) obtido que foi de 71 s/meio peito. Já o valor de TCP (linha vermelha) calculado foi
de 66 s/meio peito. Com a coleta dos tempos de realização da atividade por cada operador, foi possível determinar o tempo de ciclo (TC), contemplando
na Figura 2 os 76 operadores existentes.
Pode-se observar pelo GBO que aproximadamente 97% dos operadores possuem o tempo de ciclo abaixo do tempo takt, o que demostra que
existe uma ociosidade dos operadores no processo atual. Somente o operador 10 e o operador 42 obtiveram o tempo de ciclo acima do tempo takt, o
que representa que estão sobrecarregados nas suas funções. Para esses operadores a opção foi eliminar a sobrecarga através da aplicação de Kaizen.
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Em função disso calculou-se o número ideal de funcionários necessários para a tarefa
de refile de peito de peru, sendo este de aproximadamente 50. Para isto considerou-se o
somatório de TC (tarefas) de 3290 s/meio peito e o TCP (66 s/meio peito). Por este cálculo
observou-se que poderiam ser realocados 26 funcionários, considerando que 50 seriam
suficientes para atender a demanda. Entretanto, como esta atividade é totalmente manual, do
ponto de vista ergonômico, não seria possível, pois iria aumentar o número de movimentos por
minuto. Segundo a NBR 11228-3 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2014), movimentos repetitivos frequentes podem trazer risco de lesão que pode variar
dependendo do contexto do padrão do movimento e do indivíduo e à medida que o número de
movimentos aumenta e/ou o tempo do ciclo diminui, o risco de lesão aumenta. A norma orienta
que os movimentos sejam evitados dentro de uma tarefa ou trabalho. Preconiza-se no máximo
30 ações técnicas por minuto por operador.
A empresa em estudo utiliza o check list OCRA (Occupational Repetitive Actions), que
no português significa ação ocupacional repetitiva, para nortear os riscos ergonômicos das
atividades realizadas no processo operativo. Este check list é uma ferramenta quantitativa
internacional, que surgiu na Europa com intuito de avaliar e classificar os riscos ergonômicos
para atividades repetitivas com membros superiores (MARTINS; AMARAL; DA SILVA,
2018).
Além do ritmo, esta ferramenta também avalia os movimentos e esforços dos
funcionários para realização da tarefa. E também considera todos os fatores de risco relevantes
e fornece critérios baseados em dados epidemiológicos extensivos para prever a ocorrência de
UL-WMSD (doenças musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho de membros superiores) em
populações trabalhadoras expostas. Na Figura 3 pode-se observar a base de classificação do
risco pela abordagem em zonas (verde, amarelo, vermelho leve, vermelho médio e roxo), cujas
definições vão desde risco aceitável, onde o risco ou lesão são insignificantes, a coloração roxo,
representando um risco eminente de lesão. Por exemplo, se uma das atividades analisadas
através da aplicação do check list padrão encontra-se na zona verde, a atividade possui um
índice OCRA atribuído a coloração verde de 1,6 a 2,2, considerado um risco ausente ou
aceitável onde é previsto menos de 5,5% dos trabalhadores desenvolvendo UL-WMSD.
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Figura 3 - Resumo do check list OCRA utilizado para descrever e avaliar o risco exposto
os trabalhadores em uma determinada tarefa

Fonte: OCCHIPINTI; COLOMBINI (2014).

Por questão de sigilo os dados que contemplam a construção do check list serão mantidos
em sigilo. Aplicando o check list OCRA para a atividade em estudo e comparando com o padrão
mostrado na Figura 3 observa-se que quando utiliza-se 50 pessoas para compor a tarefa de refile
de peito o risco é alto (roxo), ou seja, o risco do operador desencadear uma doença ocupacional
é alto. Quando aplicado a utilização de 76 pessoas, quadro atual da tarefa, esse risco se tornou
médio (vermelho médio) e simulando a utilização de 90 pessoas (caso hipotético) o risco ainda
foi considerado médio (vermelho médio). Ou seja, o risco diminuiu após o acréscimo de
pessoas, entretanto, ainda seria necessário realizar alterações, adequações no layout de trabalho
e/ou redistribuição das pausas para que a ferramenta indicasse um risco baixo (aceitável).
Logo, por decisão da alta administração serão mantidos os 76 funcionários na tarefa de
refile e além disso, será criado um grupo de trabalho específico a fim de estudar melhorias nos
postos de trabalho e possíveis automações na tarefa em estudo.
Como visto na Figura 2, 2 funcionários (operador 10 e 42) apresentaram o tempo de
ciclo da tarefa superior ao tempo takt. Para conseguir trazer o tempo de ciclo abaixo do tempo
takt foi necessário eliminar a sobrecarga através do uso de aplicação de Kaizen. Logo, com a
ajuda da equipe multidisciplinar levantou-se algumas ideias em relação ao porque dos
funcionários não realizarem a atividade de refile no tempo médio igual aos colegas. Para isto
foi realizado um brainstorming e as ideias levantadas foram: operadores novatos na tarefa;
operadores não possuem habilidade em chairar a faca (perdem o fio fácil da faca); e operadores
possuem dificuldade em atender o padrão de qualidade do produto.
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Após o brainstorming construiu-se o plano de ação 5W2H (Quadro 1), que contempla o
plano construído para adequar o tempo de ciclo dos operadores 10 e 42 ao tempo takt da tarefa
de refile.

Quadro 1 - 5W2H para adequar o tempo de ciclo dos operadores 10 e 42

O que

Quem

Como

Onde

Porque

Quando

Quanto

Realizar
treinamento

Demostrando

com todos

o padrão do

Mesa

produto e

de

operadores

ensinando a

refile

do refile de

chairar facas

os

Supervisor

Para nivelar o
conhecimento

Até

dos

08.01.18

R$ 0

funcionários

peito
Instalando

Implementa

placa de

rgestão à
vista nas
mesas de
refile

Supervisor

gestão à vista
com o padrão
de qualidade

Para tornar de
Mesa

forma rápida

de

e visual o

refile

padrão

do peito

Até
12.01.18

R$ 50

exigido

Fonte: elaborado pelos autores.

As ações do 5W2H foram realizadas dentro do prazo previsto. O treinamento dos
funcionários foi realizado na sala da supervisão do peito, mostrando como o operador deve
realizar a tarefa de refile e qual o padrão de qualidade o cliente espera do produto final. Após
mostrar o padrão físico aos operadores (papel e computador), o funcionário foi conduzido até a
linha, para demonstração prática das atividades. O treinamento foi realizado com todos os
operadores e não somente com aqueles que apresentaram sobrecarga na análise do GBO. Nesta
ocasião verificou-se que esse treinamento deverá ser realizado periodicamente pela empresa e
será intensificado no período de experiência dos operadores.
Na Figura 4 pode-se observar a utilização do padrão simples e prático (visual – gestão à
vista) utilizado nas mesas de refile a fim de facilitar a visualização rápida do padrão pelos
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funcionários. Com a utilização dos padrões visuais, o funcionário mais novo na tarefa, que
possui dificuldade de entendimento do padrão, fica livre para consultar o padrão exigido pelo
cliente a qualquer momento e na hora da realização da tarefa até terem experiência na ação
realizada.
Figura 4 - Gestão à vista do padrão de qualidade do peito

Fonte: elaborado pelos autores.

A efetividade das ações pode ser comprovada na Figura 5, com o novo GBO realizado
após os treinamentos executados com os operadores 10 e 42.
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Figura 5 - GBO após treinamentos realizados com os operadores 10 e 42
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Fonte: elaborado pelos autores.

Houve uma redução do tempo de ciclo dos operadores, os funcionários número 10 e 42
que estavam sobrecarregados, tiveram seu tempo de ciclo da tarefa reduzidos de 86 e 87 s/meio
peito, para 65 e 60 s/meio peito, respectivamente. Ambos relataram satisfação com a execução
das atividades, pois a partir da reciclagem do treinamento e com a ajuda da gestão à vista, estão
conseguindo acompanhar o tempo médio da equipe. Em relação aos outros funcionários,
construiu-se diagramas de trabalho padronizado para rodizio de funções e balanceamento
adequado de produção, desta forma, não gerando tempos de espera e melhorando o fluxo de
processo.

4 CONCLUSÃO
Com o uso das ferramentas Lean foi possível analisar e entender um problema que acontece
no dia a dia do processamento de peru. Poderia ser realocados 26 funcionários da linha de refile,
pois 97% destes estavam ociosos. Porém, por necessidade de redução dos riscos ergonômicas
não foi possível fazer essa realocação, apenas rodizio de funções para um adequado
balanceamento da produção. Os funcionários que estavam com sobrecarga de trabalho foram
capacitados novamente e o resultado foi positivo para toda a linha de produção. A filosofia Lean
na íntegra deve ser aplicada em toda a empresa, não apenas algumas ferramentas, mas a partir
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destes resultados positivos houve uma motivação por parte dos gestores e dos funcionários por
melhorar os fluxos dos processos, as condições de trabalho dos operadores e consequentemente
a qualidade do alimento.
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