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Atuando no setor de frigoríficos há mais de 30 anos, passamos a
entender que podíamos ir além, investindo no processo de
reciclagem animal.

Como produtores de carne, nossas taxas de desperdício são
próximas a zero. Através da reciclagem animal, produzimos
farinhas e óleos a partir da reutilização de subprodutos impróprios
para o consumo humano como ossos, vísceras e sangue.

Dessa forma, entregamos ao mercado farinhas, que podem
alimentar animais não ruminantes — aves, suínos, peixes,
crustáceos e animais domésticos, e a gordura e o sebo, matérias-
primas para produção de rações, produtos de higiene e limpeza,
cosméticos e até biodiesel.

TRANSUI
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Responsabilidade e organização são as bases de nosso
processo produtivo. Após o recebimento de nossos insumos,
iniciamos o processo de reciclagem térmica no interior de
nossos digestores.

Com uma operação durante 24hr, nossa equipe capacitada
garante que fatores como temperatura do óleo, percentual
de subprodutos, quantidade de óleo na fritura e o ponto dos
produtos sejam atingidos com excelência.

Processo Produtivo
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NOSSOS PRODUTOS

FARINHA DE CARNE E OSSOS SUÍNOS

FARINHA MISTA DE CARNE E OSSOS DE 
AVES E SUÍNOS

FARINHA DE SANGUE

SEBO SUÍNO

De acordo com um processo de produção seguro e confiável, nossa Farinha de
Carne e Ossos Suínos possui altos índices de proteína, cálcio e fósforo, oriundos da
excelente fonte de matéria-prima proporcionada principalmente pela planta
frigorífica Transui.

Também utilizada como um dos principais ingredientes na fabricação de rações
animais, nossa farinha mista é uma excelente fonte de vitamina B12, energia, cálcio
e fósforo em quantidades apreciáveis.

Excelente opção de custo-benefício para nossos clientes, essa farinha possui alto
teor proteico e de digestibilidade sendo muito valorizada para a elaboração de
rações. Possui alto valor proteico, sendo essa a sua maior característica nutricional,
apresentando vantagens na formulação de rações para animais, servindo como uma
fonte proteica alternativa às fontes vegetais.

Obtida através do cozimento dos subprodutos em nossos digestores, o sebo suíno
pode ser utilizado de inúmeras formas por nossos clientes. Sua versatilidade
estende-se desde aplicação nas indústrias oleoquímica, de higiene e limpeza até na
composição de rações animais.
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FARINHA DE CARNE E 

OSSOS SUÍNOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Custos: redução no custo de formulação de rações.
• Nutrientes: produto rico em aminoácidos essenciais.
• Palatabilidade: aumenta a palatabilidade da ração e é rico em minerais 

(Fósforo e Cálcio).
• Segurança: é isenta de fatores alergênicos ou antinutricionais.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

A Farinha de Carne e Ossos Suínos é utilizada como ingrediente para a
fabricação balanceada de rações para animais não ruminantes (aves,
suínos, peixes, crustáceos e pet). Excelente alternativa ao uso de fontes
inorgânicas de Fósforo e Cálcio, por serem mais econômicas e palatáveis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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FARINHA MISTA DE 

CARNE E OSSOS DE 

AVES E SUÍNOS

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Custos: redução no custo de formulação de rações.
• Nutrientes: produto rico em aminoácidos essenciais.
• Palatabilidade: aumenta a palatabilidade da ração.
• Segurança: é isenta de fatores alergênicos ou antinutricionais.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

A Farinha Mista de Carne e Ossos de Suínos e Aves é utilizada como
ingrediente na fabricação balanceada de rações para animais não
ruminantes animais (aves, suínos, peixes, crustáceos e pet).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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FARINHA DE SANGUE

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Custos: redução no custo de formulação de rações.
• Nutrientes: produto rico em aminoácidos essenciais.
• Palatabilidade: melhora a palatabilidade da ração.
• Segurança: é isenta de fatores alergênicos ou antinutricionais.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

A Farinha de Sangue é utilizada como ingrediente para a fabricação
balanceada de rações para animais (aves, suínos, peixes, crustáceos e pet).
Muito valorizada pelo seu paladar atrativo.
Uso proibido na dieta de ruminantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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SEBO SUÍNO

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Custos: redução no custo de formulação de rações.
• Nutrientes: aumento da densidade energética da ração.
• Palatabilidade: Melhorias no odor, sabor e textura da dieta, deixando-as 

mais palatáveis aos animais.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O sebo suíno é usado na formulação e desenvolvimento de rações para
animais não ruminantes como suínos, aves e linha pet. Utilizado também
em indústrias químicas, higiene e limpeza, vernizes e lubrificantes, ácidos
graxos e na produção de biodiesel, comprovado como alternativa
econômica e ambientalmente viável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Nossa planta industrial localiza-se no Sítio Nossa Aparecida, no 
município de Limeira, interior de São Paulo. 
Também contamos com nosso escritório administrativo na cidade 
de Artur Nogueira – SP. 

Onde tudo acontece

• 122.300 metros quadrados
• 5.519 metros quadrados de área construída 
• Mais de 5 digestores
• Capacidade de produção diária de aproximadamente  30 toneladas 

de farinha por dia
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Sendo a própria Transui, nosso principal fornecedor,
garantimos níveis altíssimos de proteína, cálcio e fósforo em
nossas farinhas e óleos, uma vez que a matéria-prima, chega
direto aos digestores, após o processo de produção de carne
na planta frigorífica.

Além disso, realizamos a reciclagem de subprodutos de
diversos parceiros comerciais, evitando, completamente, o
desperdício daquilo que não poderá mais ser consumido por
seres humanos.

Nosso Diferencial



www.transui.com.br 019 3877-2129

Sitio Nossa Senhora Aparecida, S/N, Bairro Nova Campinas 
Cosmópolis - SP - Cep: 13150-000

Escritório: Rua São Bento - N:613, JD. Ricardo Duzzi, Artur 
Nogueira - SP - Cep: 13160-125

comercial@transui.com.br

(19) 3877-2129 ou (19) 9 7422-0648


