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RESUMO 
 
 
 
 
 

O estudo objetivou identificar e descrever as causas que levam à ocorrência de 
sobremassa no processo de embalagem da pipoca industrial e sua relação com as reclamações 
dos clientes quanto a pacotes supostamente apresentando massas abaixo do conteúdo nominal 
e com a perda de rentabilidade do produto. Verifica-se que, embora procedente parte das 
reclamações, o fabricante pesquisado opera com um elevado nível de sobremassa. 

 
Fundamentado no referencial teórico, que constitui o seu pilar de sustentação, o estudo 

analisa o processo produtivo da pipoca industrial, em toda a sua extensão, e a qualidade da 
matéria-prima utilizada. 
 
 Os resultados obtidos revelaram que as causas da sobremassa estão inseridas no 
processo produtivo, devido à ausência de um controle sistemático do mesmo, na falta de 
procedimentos operacionais, assim como na inexistência de um padrão de qualidade para a 
matéria-prima utilizada. Mostraram também algumas falhas associadas aos projetos de 
instrumentos de medição, de máquinas embaladoras e de outros componentes empregados na 
linha de produção, que propiciam a ocorrência de sobremassa, ao mesmo tempo em que 
sugerem mudanças que podem ser implementadas com o objetivo de eliminá-las. 
 

Apresentaram, ainda, algumas sugestões a respeito das ferramentas da qualidade que 
podem ser aplicadas no controle de pontos críticos do processo, visando estabelecer um 
padrão consistente para a qualidade do produto em seus aspectos intrínsecos, particularmente 
no que concerne à estabilidade de massa da pipoca embalada. 
 
 Em meios às conclusões apresentadas neste trabalho, destaca-se a de que os resultados 
obtidos podem ser estendidos aos processos produtivos de outros produtos assemelhados à 
pipoca industrial, como os “snacks” em geral, cujas principais características são, a baixa 
densidade, apresentação comercial em pequenas porções e grande susceptibilidade à 
variabilidade densimétrica por descontrole do processo. 
 
 
 
Palavras-chave: 1. Engenharia Mecânica. 2. Sobremassa – Controle e Qualidade. 3. Embalagem. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This study aimed at identifying and describing the causes that take the occurrence of 
over mass in the process of industrial popcorn packaging and its relation with  the complaints 
of the customers  as supposedly presenting mass below the nominal content  and with the loss 
of profit-making of the product. We could verify that, despite proceeding part of the 
complaints, the manufacturer examined accomplishes with a high level of the over mass. 
 

Based on the theoretical referential which constitutes its sustentation, this study 
analyses the productive process of the industrial popcorn, in all of its extension, and the 
quality of the raw material put to use. 
 

The results obtained pointed out that the causes of over mass are in inserted  the 
productive process, due to the absence of a systematic control of  the process itself, in the lack 
of operational procedures as well as the absence of a quality standard to the raw material put 
to use. We could also show some failures associated to the projects of measurement  tools, 
packaging machines e other components used in the production line, that allows the 
occurrence of the over mass, at the same time that we could suggest changes that can be 
implemented with the objective of the eliminate them. 
 

We could still present some suggestions about the tools of the quality that can be 
applied in the control of some critical points in the process, looking at establishing a 
consistent pattern of the quality of the product in their intrinsic aspects, particularly 
regarding stability of mass of the popcorn packaged. 
 

Coming to the conclusions presented in this study, it is to point out that the results 
obtained could be expanded to the productive processes of other products similar to 
industrial popcorn and a great probability to the density  variety because of the process out of 
control. 
 
 
 
Key words: 1. Mechanics Engineering. 2. Over Mass – Control and Quality. 3. Packaging. 
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INBRATEC – Inbratec Ribeirão Indústria e Comércio Ltda.: máquinas industriais 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade industrial 

IPA – Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

IPEM – Instituto de Pesos e Medidas 

ISO – International Standards Organization 

LIC – Limite Inferior de Controle 

LIE – Limite Inferior de Especificação 

LM – Limite Médio 

LSC – Limite Superior de Controle 

LSC – Limite Superior de Especificação 

MP – Manutenção Preventiva 

MASIPACK – Masipack Indústria e Comércio de Máquinas Automáticas Ltda.: embaladoras 

MSP – Manutenção do Sistema de Produção 

NASA – National Aeronautics and Space Administration 

OIML – Organização Internacional de Metrologia Legal 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PCC – Pontos Críticos de Controle 

PDCA – “Plan”, “Do”, “Check”, “Act”  

PE – Polietileno 

PIQ – Padrão de Identidade e Qualidade 

PM – Prevenção da Manutenção 

POP – Procedimentos Operacionais Padronizados 

PP – Polipropileno 

QFD – Quality Function Deployment 

QZ – Quebra Zero 

RAUMAK – Raumak Máquinas Ltda.: máquinas de embalagem 

RMR – Região Metropolitana do Recife 

NGT – Nominal Group Technique 

Técnica de Grupo Nominal 

TPM – Total Productive Maintenance 
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TPS – Toyota Production System 

TQC – Total Quality Control 

TQM – Total Quality Management 

ZD – Zero Defeito 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
  Este estudo teve como fato instigador a constatação de que, apesar da elevada 
sobremassa detectada nos pacotes de pipoca industrial de vários fabricantes da Região 
Metropolitana do Recife, eles estão potencialmente sujeitos a um grande índice de 
reclamações de consumidores quanto à ocorrência de produtos com massa abaixo do conteúdo 
nominal impresso na embalagem. O mesmo fato foi observado em relação aos produtos 
fabricados pela empresa onde este trabalho foi desenvolvido, bem como na que o autor 
trabalhou. 
 
 Isto sujeita o fornecedor a duplo prejuízo. De um lado, sob o ponto de vista da 
abordagem da qualidade baseada no usuário, conforme apresentado na Seção 2.4, não satisfaz 
a expectativa do consumidor quanto à dimensão “qualidade percebida”, no tocante ao aspecto 
exatidão de pesagem, o que pode implicar perda de mercado. De outro, eleva a pressão sobre 
os custos diretos de produção, o que reduz a margem de contribuição dos produtos, com 
conseqüente perda de rentabilidade.  
 
 Assim, dois fatores críticos para a gestão dos negócios são colocados frente a frente: a 
qualidade e o custo. Numa época de grande concorrência entre as empresas, de custos 
crescentes pelo aumento da escassez dos recursos econômicos e em que a qualidade é o 
grande fator competitivo, operar nestas circunstâncias representa um risco considerável para o 
fabricante. 
 
 Descrever e explicar as causas desta contradição, fazendo uso das ferramentas da 
qualidade, constitui, portanto, o objetivo deste estudo, o qual está estruturado em um capítulo 
introdutório e três partes subseqüentes, que, por sua vez, estão subdivididas em 11 capítulos.  
 
 O capítulo inicial faz a contextualização geral do trabalho, onde são apresentados a 
introdução, o problema, os objetivos a serem alcançados, assim como a relevância e 
delimitação do estudo.  
 
 A Primeira Parte, intitulada Fundamentação Teórica do Trabalho, como a própria 
designação traduz, corresponde ao marco teórico no qual foi baseado todo o estudo. Engloba 
seis capítulos, do II ao VII, cada um tratando de um tema específico e o conjunto formando o 
todo teórico. 
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No Capítulo II são apresentadas a definição, origem e evolução histórica da qualidade, 
assim como discutidas as abordagens e dimensões dessa função. 

 
O Capítulo III contextualiza a qualidade no âmbito da indústria de alimentos, 

enfatizando o Código de Defesa do Consumidor, o Regulamento Técnico Metrológico do 
INMETRO e a legislação dos órgãos governamentais de saúde e vigilância sanitária, que 
dispõe sobre as boas práticas de fabricação e as condições higiênico-sanitárias exigíveis no 
manuseio, disposição e processamento/industrialização dos alimentos. 
 

O Capítulo IV apresenta as ferramentas da qualidade, as quais podem ser aplicadas 
isoladamente ou como instrumentos de apoio à implantação de programas da qualidade, e 
discute o método PDCA de controle de processo e de melhoria contínua. Apresenta, ainda, a 
definição das normas ISO 9000, mostra sua importância como ferramenta indispensável para 
a introdução e manutenção dos Sistemas de Gestão da Qualidade nas organizações, destaca os 
princípios que levam à melhoria contínua de desempenho nos negócios e descreve os 
requisitos básicos das atividades de uma organização como seções da norma ISO 9001:2000. 
 

Oakland (1994) afirma que a motivação que leva à aplicação das ferramentas da 
qualidade surge com a identificação ou reconhecimento de um problema específico, o qual, 
dentro do domínio da qualidade, é denominado “oportunidade de melhoria”. As oportunidades 
de melhoria foram fartamente identificadas neste trabalho. 
 
 O Capítulo V apresenta a pipoca como um produto alimentício, faz a distinção entre a 
pipoca fabricada em forno de microondas e a industrial e aponta suas características 
nutricionais. Finalmente, contextualiza a pipoca industrial no mercado dos produtos 
genericamente denominados “snacks”. 
 
 No Capítulo VI é apresentado o milho como matéria-prima para o fabrico da pipoca, 
destacando sua origem natural e seus aspectos econômicos e botânicos. Apresenta os 
resultados de diversos experimentos realizados com o milho-pipoca, os quais são importantes 
para o controle de sua produção e para a qualidade da pipoca artesanal, bem como discute a 
legislação concernente à padronização, classificação e comercialização interna do milho 
comum e de seus derivados diretos. No mesmo capítulo é feita, ainda, a descrição dos 
processamentos industriais a úmido e a seco do milho, destacando o processo de obtenção do 
canjicão, matéria-prima da pipoca industrial. 
 
 O Capítulo VII apresenta e descreve detalhadamente o processo de produção da pipoca 
industrial e discute o sistema volumétrico de medição de massa, mostrando suas vantagens e 
desvantagens. 
 
 A Segunda Parte diz respeito aos procedimentos metodológicos e é composta pelos 
Capítulos VIII, IX, X e XI. O Capítulo VIII aborda a metodologia de pesquisa empregada 
neste trabalho, abrangendo o tipo de pesquisa, o universo e amostra, a forma de coleta e 
tratamento dos dados e, por fim, a limitação do método. 
 
 O Capítulo IX discute a sobremassa no contexto da indústria de pipoca. Mostra um 
quadro das reclamações apresentadas pelos consumidores à empresa pesquisada, identificando 
a natureza de cada uma delas e indicando os percentuais de ocorrência. Traz, ainda, um estudo 
de sobremassa realizado em amostras de pacotes de pipoca, de várias gramaturas, levantadas 
em lotes fabricados pela empresa pesquisada e, por último, apresenta um estudo de custo, em 
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que as margens de contribuição são calculadas para as condições de sobremassa e de não 
sobremassa e comprara os valores. 
 

No Capítulo X, por meio da aplicação da pesquisa de campo e do diagrama de causa e 
efeito, são identificados e analisados os fatores que acarretam a sobremassa e sugere algumas 
medidas ou ações que podem ser empregadas para neutralizar ou eliminar seus efeitos. 
 
 O Capítulo XI dedica-se à análise das causas da sobremassa ou da sub-massa, 
relacionadas à qualidade do canjicão, em seus aspectos intrínsecos e extrínsecos, e termina 
com a descrição da pesquisa experimental levada a efeito neste trabalho, na qual são 
demonstradas as relações da densidade da pipoca com a umidade e com a granulometria do 
canjicão. Além do seu principal objetivo, a pesquisa buscou motivar a realização de futuros 
trabalhos relacionados a outras características do canjicão que possam influenciar a qualidade 
da pipoca industrial. 
 
 A terceira e última parte corresponde ao desfecho do trabalho e encerra o Capítulo XII, 
o qual consolida as conclusões do estudo e apresenta sugestões para uma agenda de futuras 
pesquisas sobre o tema. 
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Capítulo I 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL DA PESQUISA REALIZADA 
 
 
 
 
 
1.1. Introdução 

A pipoca é um produto alimentício derivado do milho, cuja origem remonta à época 
pré-colombiana. Devido ao seu agradável sabor e baixo preço, é um produto aceito por uma 
grande parcela da população, independentemente de idade, lugar, época, condição social etc. 
 

Há dois processos básicos de produção de pipoca, que obtêm produtos com 
características diferentes, tanto em aparência, como em sabor e textura. O primeiro, é o 
processo industrial, que consegue a expansão do milho despediculado, o chamado canjicão, 
através de um equipamento denominado canhão industrial, o qual é aquecido à temperatura de 
180° C. O segundo, é o processo artesanal, que por aquecimento e utilizando uma panela 
comum com tampa, obtém a expansão do milho-pipoca.  
 
  A chamada “pipoca de microondas”, embora utilizando um meio de aquecimento 
diferente, adota o mesmo princípio do processo artesanal e o produto obtido mantém 
exatamente as mesmas características. 
 
 O aquecimento tem por objetivo gerar uma pressão a partir da evaporação da umidade 
contida nos grãos de milho. No processo industrial a pressão ocorre no interior do canhão, 
enquanto que no artesanal a pressão surge no interior dos grãos, ou seja, cada grão de milho 
funciona como um mini-canhão. Pode-se, assim, entender porque, no primeiro processo, o 
milho é usado sem a película protetora e, no segundo, utilizado na forma in natura. 
 
 A expansão ou estouramento da pipoca acontece com a despressurização repentina do 
sistema. No caso do processo industrial, isto significa a abertura repentina da tampa do 
canhão e, no artesanal, o rompimento instantâneo da película externa dos grãos de milho. 
 
 Parece óbvio que a qualidade da pipoca artesanal depende quase que exclusivamente 
da qualidade da matéria-prima. Afora a temperatura, que deve ser mantida dentro de certos 
limites, nenhuma outra variável de processo precisa ser controlada durante a produção. O 
conteúdo do pacote, igualmente, não requer um controle rígido, bastando que a quantidade de 
pipoca acondicionada alcance com sobra a borda da embalagem. O produto, na maior parte 
das vezes, é vendido ao consumidor pela capacidade da embalagem e não pela massa, com 
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exceção da pipoca feita no forno de microondas, em cujo pacote de milho vem impresso o 
conteúdo nominal, em gramas.  
 
 A qualidade da pipoca industrializada, ao contrário, depende de vários fatores, além da 
qualidade da matéria-prima, obviamente. Observa-se, de início, que a idéia de qualidade não 
está mais tão restrita à qualidade intrínseca do produto. O que entra em cena, agora, é um 
estabelecimento fabril no seu sentido mais amplo. Isto implica políticas, estratégias, planos, 
pessoas, modelo de gestão, setores e atividades que vão levar a uma qualidade global. E esta, 
certamente, envolve uma diversidade de fatores, tais como, volume de produção, prazo de 
entrega, produtividade, custo industrial, especificação técnica, pesquisa e desenvolvimento, 
controle de processo, política de vendas, além da qualidade do produto em si, de modo a 
atender às expectativas dos clientes e de todos aqueles que tenham interesse ou que se 
relacionem com a empresa, ou seja, seus Stakeholders. 
 
 Por tratar-se de um produto alimentício fabricado em um estabelecimento industrial, a 
pipoca industrializada e as empresas que a produzem estão sujeitas às normas e à inspeção dos 
órgãos específicos de controle. À medida que o Brasil consolida sua posição como um país 
emergente de peso e conquista uma parcela cada vez mais significativa do mercado 
globalizado, a legislação concernente à sanitização e segurança dos alimentos vai sendo 
aperfeiçoada e passa a abranger não só as empresas exportadoras, mas também àquelas que, 
embora voltadas apenas para o mercado interno, estão inseridas no mesmo ramo de atividade. 
 
 E a legislação não pára por aí. Ela estabelece normas e procedimentos que vão 
regulamentar todas as questões contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem 
como em normas de organismos internacionais, tais como, FAO e OMS (Codex Alimentarius 
Comission) e Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML. 
 
 Dentro do CDC, merece especial atenção para este trabalho, a Seção III – Da 
Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, do Capítulo IV – Da Qualidade de 
Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos, do Título I – DOS DIREITOS 
DO CONSUMIDOR. Nesta seção, o Artigo 18 estabelece que “Os fornecedores de produtos 
de consumo duráveis ou não duráveis, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes 
viciadas.” 
 

Neste sentido, a Portaria Inmetro n° 74, de 25/05/95, em vigor desde 01/01/96, dá a 
“definição das tolerâncias que devem observar os produtos previamente acondicionados e a 
metodologia de verificação do conteúdo declarado nas embalagens, com vistas a coibir 
eventuais erros de quantidade contra o consumidor”. 
 

A estabilidade da quantidade de produto acondicionado em embalagens plásticas é um 
aspecto crítico da qualidade na indústria de pipoca. Não bastasse toda a legislação que trata 
especificamente do assunto, há ainda a importante questão da relação cliente-fornecedor.  
 

É certo que não se pode falar em qualidade quando tal relação não está pautada na 
confiança. Um fabricante que coloque no mercado um produto popular, como pipoca, sem 
que problemas relacionados à exatidão e tolerância de pesagem estejam bem resolvidos, estará 
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sujeito a crises de credibilidade, quanto a produtos embalados em quantidade inferior ao 
conteúdo nominal, ou a perda de lucratividade, quanto à ocorrência de sobremassa1. De uma 
forma ou de outra, sua permanência no mercado estará comprometida se nada for feito para 
solucionar o problema. 
 
 Fatores como baixa densidade do produto, variabilidade de densidade e pouco 
conteúdo no pacote, interferem no controle de massa da pipoca. Sendo um produto 
alimentício popular, cujo mercado corresponde, via de regra, à camada da população de baixa 
renda, a pipoca é comercializada em pacotes com conteúdo nominal de 10g, 15g, 20g ou 45g. 
 
 A conjugação de tais circunstâncias faz com que o controle de massa no processo de 
embalagem de pipoca seja uma condição crítica, que merece uma atenção especial por parte 
da gerência de produção. Acrescente-se a isto o fato de o produto ser embalado, na maior 
parte das indústrias de pipoca, com base no volume e ser vendido em unidade de massa 
(grama). 
 
 O consumidor sendo mais sensível a estímulos visuais e táteis do que a alteração de 
massa, sobretudo quando esta é muito reduzida e o produto pouco denso, reage rapidamente 
quando o volume contido na embalagem está pequeno, mesmo que a massa correspondente, 
em gramas, esteja correta ou acima da nominal. Isto é motivo de um grande número de 
reclamações por parte dos consumidores, que se sentem lesados pelo fabricante. Tal situação 
pode levar a empresa a uma grave crise de credibilidade perante sua clientela, além de colocá-
la na mira dos órgãos de fiscalização do governo. 
 
 As conseqüências podem ir desde o pagamento de pesadas multas, até à perda de 
posição no mercado. Temendo maiores prejuízos financeiros e de imagem, o fabricante pode 
optar pela adoção de uma sobremassa fixa de 10%, por exemplo, e adicioná-la ao custo do 
produto vendido. Esta medida seria, à primeira vista, uma solução rápida, simples e definitiva 
para o problema, não fosse a interveniência de uma variável extremamente importante, a qual 
está sempre presente no processo produtivo, que é a variabilidade da densidade da pipoca. 
 
 Este é, portanto, o cenário no qual foi desenvolvido este trabalho de pesquisa. Parece 
não haver dúvida de que dois componentes foram claramente evidenciados nesta introdução: 
1) a qualidade do produto com vistas a atender à expectativa dos consumidores, no tocante à 
exatidão da massa contida no pacote; e 2) o custo industrial, no sentido de evitar perda de 
lucro. 
 
 É razoável acreditar que a providência acima mencionada não é potencialmente capaz 
de conciliar essas duas necessidades, uma vez que a variação da densidade sempre estará 
interferindo, ora para um lado, ora para o outro. É necessário, portanto, que uma outra solução 
seja procurada. O uso das ferramentas da qualidade é um meio conveniente para alcançar este 
propósito, sobretudo se o problema envolve a questão do controle de processo. 

1.2. O problema 

 Conforme mencionado anteriormente, a pipoca é um produto de baixa densidade, 
embalado normalmente em pequenas porções e está sujeito a variabilidade densimétrica. A 
combinação destes três fatores é responsável por uma importante parcela de dificuldade no 
                                                 
1 Termo tecnicamente correto para indicar o excedente de massa do produto na embalagem, aplicado em substituição à 
palavra sobrepeso, que embora mais usual, não é apropriada. 
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controle de massa durante os processos de fabricação e embalagem. Duas ou três gramas 
podem representar uma variação de 20% ou 25%, para mais ou para menos, em relação ao 
conteúdo nominal do pacote. O Quadro 1.1, a seguir, apresenta a variação percentual do 
conteúdo de pipoca, dos tipos salgada e amanteigada, em embalagens de diferentes 
gramaturas de cinco fabricantes da Região Metropolitana do Recife.  

Quadro 1.1: Variação percentual do conteúdo de pipoca na embalagem (*).  
F
A
B 

CONTEÚDO 
NOMINAL 
Qn (g) 

CONTEÚDO LÍQUIDO 
DA AMOSTRA  

xi (g) 

MÉDIA DA 
AMOSTRA 

x (g) 

DESVIO 
PADRÃO  

s (g) 

Nº DE 
DESVIOS 

z 

 
x - Qn 

(%) 

P(xi) ≤ Qn 
(%) 

P(xi) > Qn 
(%) 

A 10 

11,714     9,352   10,908   11,608 
11,236   11,024   12,176   11,444 
11,308   11,620   12,102   11,210 
11,148   11,324   11,710   12,112 
12,004   10,904   11,518   11,612 

11,40 0,62 - 2,26 14,02 1,19 98,81 

A 45 

46,642   45,245   44,961   45,148 
47,471   45,357   48,792   45,692 
45,475   44,863   46,264   46,391 
45,285   45,949   46,742   48,198 
48,426   46,407   45,650   46,389 

46,27 1,17 - 1,09 2,82 13,79 86,21 

B 45 

57,766   57,188   54,460   56,442 
56,625   58,468   55,971   55,446 
56,110   56,956   58,022   55,376 
55,324   55,795   55,582   57,114 
59,379   55,793   54,771   55,850 

56,42 1,27 - 8,99 25,38 0 100 

C 10 

12,791   12,586   11,923   13,837 
12,838   13,436   11,988   11,399 
12,346   12,396   12,894   11,920 
11,936   13,509   12,297   12,828 
13,061   12,921   12,404   11,939 

12,56 0,62 - 4,10 25,62 0 100 

D 10 

  7,734     8,969     9,922   11,362 
12,217     8,191     9,360     9,621 
10,233   11,973   10,691   11,052 
  9,206     9,985     7,947     9,418 
10,845   10,855     8,853   10,259 

9,93 1,26 0,05 - 0,66 51,99 48,01 

E 20 

26,333   27,078   25,443   26,309 
26,160   25,609   24,929   26,832 
25,820   24,961   26,380   26,663 
26,867   26,961   26,258   25,783 
27,141   26,324   26,832   26,340 

26,25 0,65 - 9,55 31,25 0 100 

(*) Produtos adquiridos em bomboniere da Praça de Recife. 

 Analisando as informações contidas no Quadro 1.1, pode-se observar que, na pipoca 
de 10g do fabricante A, a massa média ficou 14% acima do conteúdo nominal Qn (impresso 
na embalagem). Por outro lado, o desvio padrão de 0,62g fornece a probabilidade de que 
apenas 1,19% dos pacotes do lote apresente massa inferior a 10g. No tocante à qualidade, 
vista sob um enfoque mais amplo, a característica mais marcante foi a granulometria do 
produto, que mostrou-se visualmente regular e graúda, conforme é apresentado no Quadro 
1.2, na página a seguir. 
  
 Já os produtos dos fornecedores B, C e E apresentaram 0% de probabilidade dos 
pacotes dos lotes ficarem abaixo dos respectivos conteúdos nominais. Em contrapartida, as 
sobremassas apresentadas de 25,38%, 25,62% e 31,25%, respectivamente, foram bastante 
significativas. É notável a coincidência de granulometria entre os produtos dos três 
fabricantes, o que sugere uma relação com a elevada sobremassa. 
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 O produto do fabricante D, por sua vez, apresentou uma variação negativa da massa 
média de 0,66% em relação ao conteúdo nominal, o que significa, para efeito de custo, 
ausência de sobremassa. Por outro lado, a probabilidade dos pacotes do lote apresentarem 
massas inferiores ao conteúdo nominal, elevou-se para 52%, o que é um índice bastante 
elevado. Isto coloca, obviamente, a empresa em condição de vulnerabilidade perante o IDEC, 
órgão oficial responsável pela defesa do consumidor, bem como o INMETRO, órgão 
executivo que responde pela metrologia legal no país. 
 
 Neste sentido, aliás, o lote correspondente a esta amostra já teria sido reprovado, uma 
vez que ela não satisfaz aos dois critérios de aprovação do Regulamento Técnico Metrológico, 
aprovado pela Portaria INMETRO nº 74, de 25 de maio de 1995, conforme demonstrado 
abaixo. O referido regulamento estabelece os critérios para a verificação do conteúdo líquido 
de produtos pré-medidos com conteúdo nominal igual e que são comercializados nas 
grandezas de massa e volume.  
  
1˚ Critério:  para tamanho de amostra = 20 => Média > Qn – 0,640 s  (Tabela 3.2 – Critério de 
                    aceitação para a média). 

Resultado:   Média = 9,93 g > Qn – 0,640 s = 10 – 0,640 x 1,26 = 9,19 g (aprovado). 
 
2˚ Critério:  para tamanho de amostra = 20  =>  c = 1 unidade  com  massa  abaixo  de  Qn – T 
                    (Tabela 3.3 - Critério de aceitação individual).  

Resultado:   T = 9% Qn + 0,1 =  0,09 x 10 + 0,1 = 1,0 g   (Tabela 3.1  –  Valores de tolerância 
                    individual, T). 
                    Qn – T = 10,0 – 1,0 = 9,0 g. 
                    Quantidade de pacotes com massa menor que 9,0 g = 5 > c = 1 (reprovado). 
  

No tocante à qualidade intrínseca, o produto apresentou visualmente uma 
granulometria regular e graúda. Na hipótese de ter sido embalado em uma única máquina, tais 
características poderiam ter contribuído para uma menor variabilidade da massa, o que 
certamente teria reduzido o desvio padrão da pesagem e auxiliado na aprovação do lote, com 
a utilização de mínima sobremassa. Isto não ocorreu, no entanto, por motivo ligado a outros 
fatores. Um deles pode estar associado ao fato das máquinas utilizadas na embalagem de 
pipoca serem, via de regra, do tipo volumétrica, em que a massa do produto é medida de 
forma indireta a partir da expressão da densidade. Por este processo, duas grandezas físicas, 
em vez de apenas uma, são utilizadas na determinação de uma terceira, conforme mostra a 
Equação 1.1 a seguir. 
 
 
 

(1.1) 
 
 

Onde: 
• M = Massa, medida em (g); 
• D = Densidade, medida em (g/dm3); 
• V = Volume, medido em (dm3). 

 

M = D x V 
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 A medida, obviamente, é mais imprecisa, pois resulta do produto de duas outras que já 
estão afetadas de seus próprios erros de medição. Além disto, conforme mencionado 
anteriormente, a densidade está sempre sujeita à variação. Isto ocorrendo, o volume precisa 
ser alterado na proporção inversa para manter o produto constante, isto é, a massa inalterada.  

   Quadro 1.2: Qualidade intrínseca da pipoca de cinco fabricantes.  

FABRICANTE Qn (g) CARACTERÍSTICAS DE QUALIDADE DO PRODUTO 

A 10 
• Granulometria uniforme e graúda; 
• Cor clara; 
• Sabor agradável, crocante e textura macia (dissolve na saliva). 

A 45 
• Granulometria variável e graúda; 
• Cor clara; 
• Sabor agradável, crocante e textura macia. 

B 45 
• Granulometria irregular e média, presença de flocos quebrados;  
• Cor média, presença de flocos queimados; 
• Tempero muito marcante (salgada), crocante, textura granular. 

C 10 
• Granulometria uniforme e miúda, presença de flocos quebrados; 
• Cor clara; 
• Sabor agradável, crocante, textura granular. 

D 10 
• Granulometria regular e graúda; 
• Cor clara; 
• Sabor agradável, crocante e textura macia. 

E 20 
• Granulometria irregular e miúda, presença de flocos quebrados; 
• Cor escura, presença de flocos queimados ou com pontos queimados;  
• Sabor com a presença do amargo, crocante, textura granular.  

 Por outro lado, esta alteração requerida do volume não ocorre automaticamente. Exige 
a intervenção direta do homem sobre a máquina de empacotar. Esta é uma tarefa simples, mas 
implica a parada da máquina, regulagem do dosador, recolocação da máquina em operação e 
checagem da massa dos pacotes em uma balança separada. Evidentemente esta intervenção 
pode não levar ao resultado desejado da primeira vez e precisar ser repetida uma ou mais 
vezes. Isto interfere com a produtividade do processo de embalagem.  
 
 Quando o operador é remunerado com base em sua produção diária e precisa intervir 
muitas vezes na máquina, em conseqüência de uma variação freqüente da densidade, um 
grande impasse é criado. O que ele decidirá? Não há dúvida de que tenderá a tomar a decisão 
que privilegie o lado que lhe seja mais sensível.  
 
 É necessário ainda observar o problema do ponto de vista do consumidor. Conforme 
mencionado na introdução, é certo que as pessoas são mais sensíveis a alteração do volume do 
que da massa de um pacote contendo poucas gramas de um produto de baixa densidade.  
 
 O volume do produto, objeto de exame, é visto e tocado pelo consumidor, mesmo 
através da embalagem. Este é, talvez, o único referencial que ele tem às mãos para avaliar a 
quantidade do produto que compra. Um grande espaço vazio indica que há pouco produto na 
embalagem e vice-versa. 
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 A variação de massa, ao contrário, é difícil de detectar, já que o consumidor não 
dispõe de um meio tão imediato como no caso anterior. Além disso, sendo a massa muito 
pequena e o produto volumoso, uma variação de apenas duas ou três gramas não é perceptível 
sem o uso de uma balança com escala apropriada. 
  
 Mesmo que a quantidade de pipoca, em gramas, esteja acima do conteúdo nominal, o 
consumidor reagirá se o volume estiver pequeno em relação às dimensões da embalagem, 
sendo este o caso quando o produto está mais denso. 
 
 Nesta circunstância, a tentativa de preencher mais a embalagem para atender a 
expectativa do consumidor, significa adicionar uma sobremassa acima daquela que o 
fabricante está disposto a assumir, por já tê-la previsto em sua planilha de custo. O resultado é 
a perda de parte significativa do lucro em cada pacote que produz. Por outro lado, não é 
cabível imaginar um aumento no preço do produto para cobrir a sobremassa, pois isto pode 
implicar perda de competitividade. 
 
 Uma posição mais firme do fabricante no controle de sobremassa pode levá-lo a 
esbarrar com a Portaria Inmetro n° 74, de 25/05/95, caso a amostra não passe no teste de 
verificação do conteúdo líquido por ela estabelecido.  
 
 Esta é, de fato, uma situação bizarra, porém real. O fabricante de pipoca adquire 
matéria-prima, embalagem e outros insumos, levanta seus custos e vende o produto final em 
unidade de massa (kg ou g) e o consumidor, por sua vez, não dispondo de um padrão ou meio 
de verificação desta massa, utiliza as dimensões da embalagem como referencial para 
verificar o volume contido no pacote, ignorando a indicação do conteúdo nominal líquido.  
 
 Uma “Carta de Controle de Sobremassa”, criada como instrumento de auxílio no 
controle de sobremassa da operação de embalagem e aplicada continuamente em cada turno 
de trabalho, pode parecer, à primeira vista, uma ferramenta interessante, pois cria uma rotina 
de verificação. Contudo, avaliando mais detidamente sua utilidade, pode-se indagar se o 
objeto de controle é, de fato, aquele que deveria estar sendo focado ou se é ele apenas o efeito 
de causas instaladas ao longo do processo produtivo. 
 
 Esta parece ser uma questão que precisa ser efetivamente respondida, pois não faz 
sentido, dentro de uma perspectiva da qualidade, controlar um efeito, ainda que de forma 
bastante eficaz, enquanto as causas permanecem instaladas e desconhecidas.  
 
 Se este é o caso, é razoável imaginar que recursos escassos estão sendo mal aplicados 
no controle de algo que poderia ser eliminado na sua origem. Além do mais, a ação de 
controle reduz a produtividade da operação de embalagem, pois implica a parada das 
máquinas. É indubitável que os recursos devam ser empregados em operações que adicionem 
valor ao produto e não naquelas que o reduzam. 
 
 Fica então a dúvida se a parcela de lucro que está sendo preservada, compensa, 
efetivamente, o custo de controlar a sobremassa de pipoca na operação de embalagem.  
 
 Diante deste cenário, coloca-se a questão chave que deve ser respondida neste trabalho 
de pesquisa:  

 



 31

Através da aplicação de ferramentas da qualidade, que fatores, dentro e fora 
do processo produtivo, podem ser identificados como responsáveis pela 
ocorrência ou pela necessidade de adoção de sobremassa na embalagem da 
pipoca? 

1.3. Objetivo geral e objetivos específicos 

1.3.1. Objetivo geral: 

Identificar fatores, dentro e fora do processo produtivo, que influenciam a adoção de 
sobremassa na operação de embalagem da pipoca. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Identificar falhas da função produção na empresa pesquisada (projeto, processo, 
controle, procedimento ou operacionais) que propiciam o afloramento de tais fatores. 

 
b) Identificar as ferramentas da qualidade mais indicadas no controle dos estágios críticos 

do processo. 
 

c) Identificar fatores ligados à matéria-prima e mostrar a relação da umidade e da 
granulometria com a densidade da pipoca.  

1.4. Suposição 

Na introdução deste trabalho e ao longo da apresentação do cenário para a formulação 
do problema, foi colocado que a sobremassa observada no processo de embalagem tem uma 
importante relação com a variação da densidade da pipoca, em razão do sistema volumétrico 
de pesagem utilizado nas máquinas de embalar. 

 
 Com base nesta afirmação, a suposição aqui considerada é a de que a sobremassa é 
motivada por dois tipos de fatores: 
 

a) os que interferem diretamente com a densidade da pipoca; e 
 

b) os que não interferem com a densidade da pipoca, mas causam a sobremassa, de forma 
direta ou indireta. 

 
E que tais fatores estão instalados em todas as etapas do processo produtivo, desde o 

estouramento da pipoca até a embalagem do produto acabado, assim como fora dele.  
 
Supõe-se, ainda, que a qualidade da matéria-prima tem papel importante na questão da 

sobremassa, contribuindo com vários fatores, dentre os quais a umidade tem influência 
relevante. 

1.5. Delimitação do estudo 

Diversas são as variáveis, dentro de um processo produtivo, que influenciam a 
qualidade intrínseca de um produto. Estudar todas elas e suas inter-relações é uma tarefa 
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efetivamente complexa e de difícil execução, tendo em vista a extensão do problema e o 
tempo necessário para levar a efeito o projeto.  
 
 Assim sendo, o estudo ficou circunscrito às variáveis que influenciam a sobremassa do 
produto no processo de embalagem, embora algumas delas possam influenciar ou ser 
influenciadas, direta ou indiretamente, por outras características da qualidade.  
 
 Além disto, apesar do estudo ter sido realizado dentro de uma fábrica de alimentos e 
manipular um produto alimentício, onde a qualidade tem a ver com o controle de vários 
aspectos ligados à saúde, higiene e segurança, considerações não foram feitas a este respeito, 
a não ser, exclusivamente, em pontos que as exigiram. Exceção se fez também em relação ao 
referencial teórico, com o propósito único de contextualizar o trabalho nesse ramo específico 
de indústria. 

1.6. Relevância do estudo 

A era da globalização tem exigido das empresas, em todos os recantos do mundo, uma 
postura audaciosa com relação à qualidade dos produtos e serviços, no sentido de atender às 
expectativas dos clientes e consumidores, a um custo suportável.  
 
 A pressão dos custos fixos crescentes em contraposição à perda de rentabilidade dos 
negócios, em virtude da grande concorrência e da elevação dos preços dos insumos, promove 
entre as empresas uma verdadeira operação de guerra para se manterem no mercado. O 
pequeno não concorre mais com os pequenos, mas com todos aqueles que estejam no mesmo 
ramo de negócio, independentemente de seus tamanhos. 
 

Neste cenário atual, não há mais como operar sem um rígido sistema de controle das 
despesas e dos custos industriais, como fora no passado. Por outro lado, é igualmente 
impossível sobreviver sem que se faça uso de novas tecnologias, sem que se busque a 
melhoria contínua das instalações e dos processos industriais, não obstante envolver novas 
inversões em aquisição e implementação. 
 
 Assim, a relevância deste estudo está no fato dele se constituir numa ferramenta que 
poderá auxiliar os fabricantes de pipoca e os de outros produtos congêneres de maior valor 
agregado, como os snacks, por exemplo, a enfrentar este desafio. E o fará identificando e 
buscando formas de atuar sobre os fatores que acarretam a sobremassa ou implicam a 
necessidade de sua adoção. Ao mesmo tempo em que estará dando consistência à qualidade 
do produto, no que tange à exatidão na medição de massa, com conseqüente eliminação de 
queixas dos consumidores, estará melhorando a margem de contribuição do produto através 
da redução de seus custos variáveis. 
 
 Ressalte-se que os salgadinhos de milho, os chamados snacks, e a pipoca industrial são 
produtos da mesma família. Além da semelhança entre seus processos produtivos, o que leva 
muitos fabricantes de pipoca a fabricar também salgadinhos, ambos são obtidos a partir da 
expansão do amido dos derivados de milho que lhe dão origem. A diferença básica entre os 
recursos utilizados reside em dois pontos: 

• granulometria da matéria-prima: enquanto o salgadinho é produzido com o gritz, um 
tipo de xerém de milho, a pipoca industrial é obtida a partir do canjicão de milho; 
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• tipo de expansor: a expansão do gritz (umedecido) acontece numa extrusora de rosca, 
sob as ações combinadas da pressão, exercida pelo fuso, e da temperatura, obtida por 
resistência elétrica; No caso da pipoca industrial, a expansão do canjicão ocorre no 
canhão industrial, também pela ação da pressão e da temperatura. 

 
Assim, conforme mencionado anteriormente, a relevância deste trabalho extrapola a 

indústria de pipoca. Seus resultados poderão ser perfeitamente aplicados à industria de snacks,  
cujas falhas de processo, decorrentes da falta de controle, levam sabidamente aos mesmos 
problemas de variação de densidade do produto e de elevação dos custos industriais, causando 
perdas financeiras e de imagem para a empresa.   
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Capítulo II 
 
 

A FUNÇÃO QUALIDADE 
 
 
 
 
 
2.1. Definição de qualidade 

Definir qualidade não é uma tarefa fácil, uma vez que seu significado implica tanto 
aspectos objetivos como subjetivos. O vocábulo qualidade tem sua origem etimológica na 
palavra latina qualitate e, conforme Holanda Filho (1977), significa:  
 

“1. Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas que as distingue das outras e 
lhes determina a natureza. 2. Superioridade, excelência de algo. 3. Dote, virtude. 4. Condição 
social, civil, jurídica, etc.” 

 
Amora (1997), em seu minidicionário da língua portuguesa, atribui igualmente vários 

significados à palavra qualidade: “1. Aquilo que caracteriza uma coisa; 2. modo de ser; 
disposição moral; 3. predicado; nobreza; 4. espécie; casta; 5. aptidão.”  

 
Pode-se observar que todos estes sinônimos têm, como traço comum, a tendência de 

definir a qualidade como uma característica ou atributo da própria essência ou natureza 
individual dos seres ou das coisas, lhe dando um sentido estático e, de certa forma, absoluto.  

 
Embora não descarte o aspecto da essencialidade dos seres ou das coisas, a visão 

moderna de qualidade, e que vem se modificando ao longo das últimas cinco décadas, lhe 
atribui um sentido dinâmico e relativo. Dentro desta nova perspectiva, entender a qualidade 
sob o ponto de vista dos vários referenciais e tentar conciliar os seus significados ou 
dimensões, torna-se uma tarefa imperativa para as operações de produção de bens e de 
prestação de serviços, afirma Slack (2002). 

 
A idéia de utilidade e, portanto, de valor de um bem ou serviço é um atributo de 

qualidade de fora para dentro, ou seja, é um aspecto subjetivo que depende do julgamento ou 
motivação psicológica das pessoas. Assim sendo, conforme Paladini (2002), independe das 
características intrínsecas do bem ou do serviço avaliado. 

 
Depreende-se daí, segundo Paladini (2002), que a qualidade de um bem ou serviço 

pode ser medida e comparada com a qualidade de outro bem ou serviço que lhe sirva de 
parâmetro, não obstante os atributos de qualidade deste possam mudar ao longo do tempo, já 
que dependem da percepção mutável do consumidor, influenciada por inúmeros fatores 
dinâmicos. 



 35

Assim, a qualidade admite gradação ou escala de valor, podendo um bem ou serviço 
possuir maior ou menor qualidade em relação aquele tomado como padrão pelo usuário. Esta 
medição, contudo, tanto pode focar atributos ou características mensuráveis da qualidade, 
como pode recair sobre aspectos puramente subjetivos, cujo valor está relacionado à 
percepção da pessoa que avalia. 
 

O caráter dinâmico do conceito de qualidade ou sua dependência em relação ao tempo, 
conforme Paladini (2002), aflige quem atua em mercados altamente competitivos, como o das 
empresas de base tecnológica, por exemplo, onde a sobrevivência do empreendimento 
depende fortemente da busca incessante e persistente pela inovação. O que é novo, moderno 
ou atual, hoje, será ultrapassado, velho ou obsoleto em pouquíssimo tempo. 
 

Saliente-se também, ainda segundo Paladini (2002), que qualidade não é um termo 
privativo de uma determinada disciplina ou ciência, mas uma palavra de uso comum, 
empregada no dia-a-dia em contextos quase sempre mal definidos. Por isto, não é razoável 
acreditar que certa definição de qualidade seja aceita de forma inconteste por todos. 

 
Sob esta perspectiva, é natural que a palavra qualidade admita inúmeras definições, 

em função dos aspectos enfocados ou do ponto de vista do observador. De acordo com 
Paladini (2002), definir qualidade a partir de um ou vários conceitos não implica que seja bom 
ou ruim, pois isto não é o aspecto crucial para a operação no que tange à gestão da qualidade. 

 
Segundo Slack (2002), a operação deve, isto sim, como será visto na seção relativa às 

abordagens da qualidade, tentar conciliar todos os conceitos, de forma que a qualidade possa 
ser tratada sob a mais ampla perspectiva. Encarar a qualidade sob um único enfoque, pode 
constituir um grave equívoco, com reflexo sobre própria sobrevivência da empresa. 

 
Seja qual for a decisão tomada quanto à definição a ser adotada, e que esta consista na 

que melhor subsidie os gerentes na escolha dos rumos de suas ações, é imprescindível que a 
mesma permeie uniformemente toda a organização, no interesse de uma comunicação precisa 
e consistente, conforme ensina Juran (1990).   

 
Saliente-se ainda que, do ponto de vista prático, o conceito de qualidade não está 

circunscrito apenas ao objeto da qualidade, ou seja, não se restringe ao bem ou serviço 
focado. De fato, ela envolve tudo o que está relacionado a este objeto. De acordo com Deming 
(1990), a qualidade de um produto não é suficientemente descrita por suas características 
construtivas ou testes a que é submetido, mas pela interação de três componentes 
interdependentes, que formam o chamado triângulo de interações. Tais elementos são: 1) o 
produto em si, com todas as suas características e especificações, incluindo testes de 
desempenho; 2) o usuário e sua relação com o produto, ou seja, como o utiliza, o que espera 
dele etc.; e 3) o serviço, englobando instruções de uso, treinamento do cliente e da assistência 
técnica, disponibilidade de peças, rede de serviços, garantia etc. 

 
Segundo Slack (2002), essa visão é particularmente importante nas operações de 

serviço em que o próprio consumidor é o elemento processado, como em serviços hospitalares 
e educacionais, por exemplo. Além de ampliar as possibilidades de atendimento das 
expectativas do usuário, facilita a retro-alimentação ou feedback, tão importante para o 
aperfeiçoamento da qualidade. 
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2.2. Origem e evolução histórica da função qualidade 

O conceito de qualidade é muito antigo, perdendo-se no tempo com a própria história 
das civilizações. Desde a Idade Média até o século XVII, início da revolução industrial, as 
atividades de produção de bens eram tarefa dos artesãos.  

 
À época, só os estabelecimentos comerciais eram constituídos como empresa. Os 

artesãos, ao contrário, organizavam-se em associações de ofício, cuja finalidade assemelhava-
se aos sindicatos e conselhos profissionais de hoje. Segundo Oliveira (1993), para ser aceito 
como membro dessas associações, o artesão era submetido a um criterioso exame para 
avaliação de suas habilidades. 

 
Durante a fabricação e depois de acabados, os bens eram cuidadosamente 

inspecionados pelo mestre artesão, tanto para assegurar sua qualidade, como para aferir o 
desenvolvimento profissional dos aprendizes, que lhe auxiliavam em seu trabalho na oficina. 

    
Ainda segundo Oliveira (1993), como não existia a divisão de tarefas, o artesão 

participava de todo o ciclo produtivo do bem, desde a seleção da matéria-prima até a entrega 
do produto acabado ao cliente. Isto lhe conferia total domínio do processo produtivo e das 
melhores técnicas de operação, bem como grande habilidade em criar e desenvolver 
dispositivos e ferramentas de trabalho.  

 
Assim, o artesão era senhor absoluto de seu ofício e de seu trabalho, o que assegurava 

plena satisfação do cliente em termos da qualidade do produto e de sua variedade. Em contra 
partida, a produtividade do trabalho era baixa e os preços dos bens pouco acessíveis à grande 
maioria da população.  

 
Conforme Deane (1979), a partir da segunda metade do século XVII, o crescimento do 

comércio em toda a Europa e, em particular, no Reino Unido, estimulou o aumento da 
produção e, conseqüentemente, o aparecimento das primeiras fábricas, cujos proprietários 
eram abastados comerciantes. 

 
Com o surgimento da indústria tem início a produção em massa, cuja principal 

característica foi a queda geral dos preços, permitindo a uma parcela substantiva da população 
consumir uma grande variedade de produtos, antes acessíveis apenas às classes privilegiadas, 
registra Deane (1979). 

 
O aumento do consumo acelerou a industrialização. Ainda segundo Deane (1979), os 

artesãos, não podendo competir em volume e preço com os produtos manufaturados, 
passaram a trabalhar como assalariados para os proprietários das fábricas.  

 
A partir deste momento, o artesão perde sua identidade. Conforme Martins (2005), de 

dono de sua própria oficina, de seu ofício e deu trabalho, ele passa a executar apenas uma 
fração rotineira do trabalho, sob as ordens de outra pessoa. O choque cultural seria inevitável 
e mais tarde daria origem a várias reações que ensejariam transformações gerenciais 
profundas na nova maneira de produzir e na própria relação capital-trabalho. 

 
Mas, segundo Chiavenato (2004), o que caracterizou, de fato, a nova organização do 

trabalho foi a divisão das tarefas, o que permitiu elevar à produtividade e, conseqüentemente, 
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aumentar a produção. A racionalização do trabalhou levou também à padronização dos 
produtos, resultando uma menor oferta de opções.  
 

A qualidade também passou por mudanças conceptuais e na forma de tratamento. A 
ênfase no volume de produção implicava grande desperdício de materiais e defeitos diversos 
de fabricação, o que levou à implantação da inspeção final do produto. Nos séculos XVIII e 
XIX começaram a surgir na França e Inglaterra as normas técnicas e os sistemas formais de 
medida baseados em princípios físicos, levando ao aperfeiçoamento da inspeção de qualidade. 
 

Conforme Chiavenato (2004), no final do século XIX e início do século XX, a partir 
dos trabalhos pioneiros sobre administração, que ficaram conhecidos como abordagem 
clássica ou tradicional da administração, dos engenheiros Frederick Winslow Taylor e Henri 
Fayol, de nacionalidades americana e francesa, respectivamente, profundas mudanças 
ocorreram na forma de organização e gerenciamento das empresas, com reflexos importantes 
sobre a visão de qualidade. 

 
Taylor, dando ênfase às tarefas, procurava melhorar a produtividade dos operários e a 

eficiência industrial, fragmentando o trabalho em suas frações mais elementares, para 
observar cada uma delas, estudar-lhes os movimentos, analisar sua efetiva necessidade para o 
contexto geral do trabalho e efetuar medições dos tempos de execução. Essa racionalização do 
trabalho operário, segundo Taylor, deveria ser suportada concomitantemente por uma 
reestruturação geral da empresa.  

 
Taylor rejeitava o empirismo, método de trabalho vigente até então, em favor do 

planejamento e da ciência. Assim, por tentar aplicar métodos científicos aos problemas 
administrativos objeto de suas pesquisas, sua abordagem ficou conhecida como Escola da 
Administração Científica.  

 
No tocante à melhoria da qualidade, foram decisivos os seguintes princípios da 

Administração Científica, dentre aqueles propostos por Taylor: 

a. estudo de tempo e padrões de produção, com especialização e treinamento do pessoal; 

b. supervisão funcional; 

c. padronização de ferramentas e instrumentos; 

d. planejamento das tarefas e cargos; 

e. princípio da execução; 

f. sistemas para classificação dos produtos e dos materiais utilizados na manufatura. 
 
A inspeção, que já vinha assumindo importante papel na indústria com o refinamento 

dos sistemas de medição, foi legitimada por Taylor quando a separou como tarefa a ser 
atribuída a um dos oito chefes funcionais necessários ao bom gerenciamento da fábrica. 
Assim, o inspetor passou a ser responsável pela qualidade do trabalho realizado pelos 
operários. 

 
 A obra de Henry Fayol, chamada Teoria Clássica da Administração, dava ênfase à 

estrutura da organização para buscar sua eficiência. Fayol, ainda conforme Chiavenato 
(2004), partindo de uma abordagem sintética, global e universal da empresa, formulou uma 
teoria anatômica e estrutural que rapidamente sobrepujou a abordagem analítica e concreta de 
Taylor. 
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Fayol estabeleceu as seis funções básicas da empresa, destacando que as funções 
administrativas, colocando-se numa posição proeminente, coordenam e sincronizam todas as 
demais. Para esclarecer o papel das funções administrativas, Fayol definiu o ato de 
administrar como sendo as ações de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. 

 
Semelhantemente à Administração Científica, alguns dos Princípios Gerais da 

Administração propostos por Fayol tiveram forte influência na evolução da qualidade, 
destacando-se entre eles:  

a. divisão do trabalho; 

b. disciplina; 

c. unidade de comando; 

d. subordinação dos interesses pessoais aos interesses gerais; 

e. ordem; 

f. eqüidade; 

g. estabilidade e duração do pessoal; 

h. iniciativa; 

i. espírito de equipe. 
 

Vivendo na mesma época, Henry Ford foi considerado como um dos seguidores da 
Escola Clássica, porque defendia e aplicava seus princípios na produção de automóveis em 
suas fábricas, nos Estados Unidos. Utilizando os princípios da estandardização, da divisão de 
tarefas e da especialização do trabalho, desenvolveu a linha de produção, cujo impacto sobre 
os custos foi decisivo para o aumento substancial nos volumes produzidos e nas vendas, o que 
levou à massificação do consumo de automóveis em todo o país. 

 
Ford foi incansável na busca do aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos 

materiais, bem como na padronização e na melhoria contínua de peças, sempre pensando na 
economia e na qualidade dos produtos finais para a plena satisfação dos consumidores. Em 
seu laboratório técnico em Dearborn, possuía uma equipe permanente de pesquisadores 
realizando os mais diversos experimentos. Não foi à toa, portanto, que assumiu uma posição 
de liderança no cenário da indústria automobilística mundial.  
 

Ele não admitia que um automóvel produzido em sua fábrica falhasse nas mãos do 
cliente e este ficasse a mercê de sua própria sorte em busca de uma solução para o problema, 
o que, na época, era comum ocorrer com produtos de outros fabricantes. Ford tinha plena 
convicção de que o defeito surgido estava diretamente relacionado à qualidade do produto e 
isto não era um problema do cliente, mas do fabricante. Daí sua preocupação obsessiva com o 
melhoramento contínuo de peças e componentes e a decisão de criar, em todo o país, uma 
grande rede de agentes de serviços, com pessoal treinado e qualificado para o pronto 
atendimento aos clientes que os procurassem com problemas em seus automóveis. 

 
Foi, também, um defensor imbatível da luta pela eliminação de todo tipo de 

desperdício: material, tempo, pessoas, dinheiro etc. Nesta área, sua cruzada proporcionou-lhe 
grandes conquistas no tocante à redução dos custos industriais e na melhoria contínua da 
qualidade dos produtos. O seu vertiginoso sucesso nos negócios sempre esteve, sem dúvida, 
associado a estes dois importantes aspectos.    
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Salto importante na evolução da qualidade foi dado com a publicação, em 1922, do 
livro The Control of Quality in Manufacturing, de G. S. Radford, o qual deu um caráter mais 
formal à relação entre o controle da qualidade e as atividades de inspeção. Embora tenha 
tratado de muitos princípios centrais do controle da qualidade, tais como, preocupação com a 
qualidade desde o projeto e melhoria da qualidade para redução de custos e o aumento da 
produção, foi na inspeção que o autor deu maior ênfase. Assim, grande parte dos capítulos 
discorreu sobre temas, como: finalidade, evolução e tipos de inspeção; métodos de 
amostragem aleatória e de 100 por cento, porém sem tratamento estatístico; técnicas de 
medição; e, organização do departamento de inspeção. Para Radford, portanto, a qualidade 
consistia na conformidade do produto às especificações técnicas estabelecidas. 
 

Dez anos após este último salto evolutivo, um novo acontecimento viria mudar 
consistentemente a metodologia do controle da qualidade e o papel do profissional desta área. 
O estatístico Walter A. Shewhart do Bell Telephone Laboratories, trabalhando na década de 
20 com um grupo de ilustres pesquisadores envolvidos com problemas da qualidade, 
estabelece as bases científicas do moderno controle estatístico da qualidade. O resultado de 
suas pesquisas foi publicado, em 1931, na obra intitulada Economic Control of Quality of 
Manufectured Product.  
 

Neste livro, Shewhart definiu precisamente o que seria controle de fabricação e a 
forma de mensurá-lo, apresentou as técnicas de avaliação e acompanhamento estatístico da 
produção diária e sugeriu o ciclo de melhoria continua da qualidade, conhecido como ciclo 
PDCA. 

 
Shewhart reconheceu que todo processo, como uma combinação complexa de 

máquinas, pessoas, matérias-primas, ferramentas, procedimentos e metodologias, está sujeito 
a variabilidades decorrentes de causas classificadas como aleatórias e especiais. Ambas são 
estatisticamente controláveis, mas as da primeira categoria são inevitáveis e, 
conseqüentemente, não passíveis de eliminação. As da segunda categoria, no entanto, quando 
instaladas, podem ser eliminadas e o processo colocado novamente sob controle.  

 
Para isto, Shewhart criou cartas e gráficos nos quais são plotados, pelo próprio 

operário, valores do parâmetro de controle medidos em amostras retiradas do processo, e que 
indicam se este está ou não sob controle. 
 

Numa outra ponta das pesquisas no Bell Laboratories sobre o desenvolvimento do 
controle estatístico da qualidade, estavam os pesquisadores Harold Dodge e Harry Romig, 
fazendo importantes progressos com a prática da amostragem. Partindo da premissa de que a 
inspeção de 100 por cento do lote, para separação dos produtos defeituosos dos bons, é uma 
prática ineficiente, os dois pesquisadores criaram a técnica da amostragem, que consistia em 
inspecionar apenas uma amostra do total da população e, a partir daí, decidir se o lote 
completo seria ou não aceitável. 

 
Como tal técnica implicava um risco, tanto para o consumidor como para o produtor, 

já que um lote poderia ser aceito mesmo estando com uma grande quantidade de defeitos e 
vice-versa, Dodge e Romig criaram planos e tabelas de amostragem que indicavam a 
probabilidade de se aceitar um lote com determinado nível de defeito, quando se 
inspecionasse um determinado número de produtos retirados de uma população de tamanho 
específico. 
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Devido à limitação deste método, embora tenha representado um passo importante no 
avanço da técnica da amostragem, os pesquisadores criaram um novo conceito, denominado 
Average Obtained Quality Level2 (AOQL), que indicava o limite máximo percentual de 
produtos defeituosos, a partir da inspeção por amostragem do lote e da separação individual 
dos produtos bons dos defeituosos, dos lotes rejeitados com base na amostragem.   

    
O controle estatístico de processo (CEP) e a técnica da amostragem, apesar de terem 

contribuído para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços telefônicos, para a redução 
dos custos de inspeção e para o aumento da produtividade operacional, ficaram restritos à Bell 
durante toda uma década. Só a partir da Segunda Guerra Mundial, em razão da necessidade de 
produzir armamento em larga escala, é que estas técnicas despertaram maior interesse.  

 
Novas pesquisas se seguiram com a criação da seção de controle da qualidade do 

Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América, cujos estatísticos eram, em sua 
maioria, procedentes da Bell Laboratories. Assim, novas tabelas de amostragem foram 
concebidas com base no conceito de Acceptable Quality Levels3 (AQL). Tais técnicas 
lograram enorme sucesso, tanto em termos de melhoria da qualidade dos armamentos 
produzidos, como na redução do tempo de inspeção e do contingente de inspetores da 
qualidade. 

 
A partir de então, os métodos do controle estatístico de processo e amostragem foram 

rapidamente difundidos e aplicados por um número crescente de fábricas, à medida que seus 
engenheiros, inspetores e outros empregados eram treinados e que os ganhos obtidos eram 
relatados em seminários nos quatro cantos dos EUA. 

 
No início da década de 50, surge o conceito da garantia da qualidade. Antes restrita às 

atividades de manufatura, a qualidade assume agora uma posição mais abrangente nos 
negócios, com reflexos importantes para o gerenciamento. Além de sua função tradicional, 
consolidada ao longo das décadas anteriores, a qualidade incorporou outros quatro elementos:  

a. custos da qualidade, 

b. controle total da qualidade; 

c. engenharia da confiabilidade; e 

d. zero defeito. 
 
A partir dos anos 50, o custo relativo à qualidade deixou de ser tratado como um dado 

implícito, para ser abordado com clareza e objetividade. Joseph Juran, em seu livro Quality 
Control Handbook, lançado em 1951, observou que os custos incorridos na obtenção de um 
certo grau da qualidade poderiam ser divididos em dois grupos: custos evitáveis, relacionados 
aos defeitos e falhas dos produtos, e os custos inevitáveis, ligados à prevenção. Ele sustentava 
que a economia obtida e os resultados alcançados com a eliminação dos custos evitáveis, a 
partir da melhoria da qualidade dos produtos, eram, de fato, significativos e chegou a 
quantificá-los. 

 
O controle total da qualidade foi proposto por Armand V. Feigenbaum, outro grande 

expoente da era da qualidade. Ele argumentava que o princípio que está por trás da concepção 
global da qualidade e que a distingue de todos os demais conceitos, é que a eficiência só será 

                                                 
2 Nível médio de qualidade obtida – Tradução do autor. 
3 Níveis aceitáveis de qualidade – Tradução do autor. 
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efetivamente atingida, quando o controle for iniciado pela identificação das exigências do 
consumidor quanto à qualidade e concluído somente quando o produto entregue satisfizer o 
cliente. Isto decorre do fato, segundo Feigenbaum (1994), da qualidade abranger todos os oito 
estágios do ciclo industrial do produto, quais sejam: marketing, engenharia de projeto, 
compras, engenharia industrial, supervisão industrial e operários, inspeção mecânica e ensaio 
funcional, expedição e instalação e assistência técnica. Esta é a razão pela qual o controle da 
qualidade não pode concentrar-se somente em alguns poucos aspectos, como: inspeção, 
projeto do produto, análise estatística ou confiabilidade. Ele conclui afirmando que, a 
qualidade é uma tarefa de toda a organização.  
 

Mas, para se cumprir esta nova e extensa tarefa, deveria ser criada a função de 
engenharia de controle da qualidade, cuja missão envolveria o planejamento global da 
qualidade, a coordenação das atividades de outros departamentos, bem como o 
estabelecimento de padrões e a determinação das medidas da qualidade. Estas atividades, 
entretanto, demandariam um profissional dotado de amplas habilidades gerenciais, além da 
formação estatística. Tal opinião era compartilhada, na mesma época, por Juran (1951).      

 
A qualidade deu mais um importante passo evolutivo com o desenvolvimento do 

conceito de engenharia da confiabilidade, fortemente baseado na teoria das probabilidades e 
na estatística. As pesquisas iniciaram em 1950, a partir da criação, pelo Departamento de 
Defesa dos EUA, de um grupo de estudo da confiabilidade de componentes eletrônicos e de 
sistemas militares, que vinham apresentando elevados índices de falhas.  

 
Uma vez que o surgimento de falhas é função do tempo, a confiabilidade foi então 

definida como a probabilidade de um produto desempenhar sua função sem apresentar falhas, 
durante um determinado período de tempo e sob certas condições operacionais 
preestabelecidas.  

 
Além de preocupar-se com a previsão, o que se depreende da definição acima, a 

engenharia da confiabilidade tinha como principal objetivo o aumento da confiabilidade do 
produto, através da redução das taxas de falhas ao longo do tempo. Uma das técnicas 
utilizadas para esse fim foi a failure mode and effect analysis4 (FMEA), que consistia em 
examinar, de forma sistemática, como um produto poderia falhar e, a partir dos resultados, 
propor alterações em seu projeto. Logo, a engenharia da confiabilidade tinha um papel 
preventivo desde o projeto do produto. 

 
A partir da década de 60, surgiu na Maritn Company, indústria de mísseis no estado da 

Flórida, o conceito do zero defeito. Sua origem também está associada ao esforço de melhoria 
da qualidade da indústria bélica norte-americana. Ao invés de fundamentar-se na estatística e 
na teoria das probabilidades, como o fizera a maior parte dos movimentos anteriores, o zero 
defeito teve como pilar de sustentação os aspectos humanos do trabalho.  

 
A premissa básica defendida por Philip B. Crosby, então empregado da Martin, era a 

de que seria técnica e economicamente possível fabricar um produto isento de defeitos. A 
direção da empresa, após assumir o desafio de fornecer ao governo um lote de mísseis 
absolutamente conforme em termos de prazo, documentação e especificação técnica, e o ter 
cumprido, concluiu que o motivo pelo qual a perfeição fora alcançada foi a crença de que a 
mesma seria possível (Crosby, 1980).  

                                                 
4 Análise de modo e efeito de falhas - Tradução do autor.  
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O objetivo era fazer o trabalho certo da primeira vez, e este fora alcançado graças ao 
empenho da equipe, motivada pelo desafio assumido e pelas metas claras que lhe foram 
comunicadas pela administração. Isto resultou na criação de um programa, denominado zero 
defeito, que tinha por objetivo desenvolver nos empregados uma atitude permanente e 
consciente de fazer o trabalho certo da primeira vez, baseado em técnicas de motivação e 
conscientização. Portanto, o problema da qualidade seria tratado na origem e acompanhado de 
ações corretivas para eliminação das causas. 

 
Agora, o padrão de qualidade requerido era o do zero defeito, o da perfeição, e não 

mais o dos níveis aceitáveis de qualidade, vigente até então, baseado nas técnicas de 
amostragem e na estatística.  

2.3. O movimento da qualidade no Japão  

Foi o Japão do pós-guerra, mergulhado em profundas dificuldades econômicas, que 
conseguiu potencializar, de fato, a nível nacional, os movimentos da qualidade nascidos nos 
EUA. A partir das visitas, nos anos 50, de especialistas norte-americanos, como Deming, 
Juran e outros, aquele país, os empresários japoneses deflagraram uma verdadeira revolução 
na qualidade de seus produtos e na maneira de produzi-los, única possibilidade que 
vislumbravam para tornarem-se competitivos no mercado internacional e obterem as divisas 
de que tanto necessitavam para soerguer a indústria e a economia nacionais, destroçadas pela 
guerra. Assim, com a ajuda dos consultores estrangeiros, desenvolveram técnicas e sistemas 
produtivos que permitiram alcançar elevado grau de qualidade, com redução significativa dos 
níveis de falhas e perdas, o que correspondeu, na prática, à produção com zero defeito. 

 
A grande quantidade de seminários e treinamentos ministrados em todo o país e a 

rápida difusão dos ótimos resultados seguidamente obtidos em diversas empresas, fizeram 
com que a qualidade se tornasse uma obsessão nacional. Com extrema determinação e 
disciplina os japoneses aprenderam rapidamente a lição. Em pouco tempo, cientistas e 
engenheiros japoneses introduziram importantes inovações no campo da qualidade. 

 
A primeira contribuição importante foi a criação dos Círculos de Controle da 

Qualidade (CCQ), sendo Kaoru Ishikawa considerado o pai do movimento. Os círculos 
tinham como filosofia a participação voluntária dos membros, que se reuniam para estudar e 
solucionar problemas da qualidade. Todavia, o objetivo principal dos CCQ era o 
autodesenvolvimento de seus membros, que neles tinham a oportunidade de aplicar 
efetivamente os métodos estatísticos nos quais haviam sido treinados. A idéia original de sua 
criação estava voltada à necessidade de desenvolver nos encarregados e supervisores o hábito 
do estudo. Com o passar do tempo, no entanto, foi aberto à participação de todas as funções. 

 
O Total Quality Control5 (TQC) foi outro movimento da qualidade em que os 

japoneses revolucionaram. Enquanto Feigenbaum, pai do conceito, defendia a idéia de 
entregar a coordenação dos departamentos envolvidos no controle total da qualidade aos 
especialistas da qualidade, no Japão, o esforço conjunto foi disseminado por todos os escalões 
da empresa, como afirma Ishikawa (1986). Esta foi  a  razão pela qual, em 1968, adotou-se  a 
denominação Company Wide Quality Control6 (CWQC) para o conjunto de atividades 
envolvendo CCQ e TQC com a participação de todos, evidenciando a distinção em relação ao  
TQC ao estilo ocidental. 
                                                 
5 Controle Total da Qualidade – Tradução do autor. 
6 Controle da Qualidade Por Toda a Companhia – Tradução do autor. 
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A diferença, porém, não ficou limitada a este ponto. Outros aspectos importantes 
justificaram tal distinção, podendo ser citados:  

a. estudo do controle da qualidade por todos os empregados de todos os departamentos, 
sendo a participação e realização preconizada como atividade de gestão; 

b. controle da qualidade com participação de todos os funcionários, incluindo presidente, 
diretores, gerência, staff e demais integrantes da empresa; 

c. controle da qualidade disseminado por toda a cadeia produtiva; 

d. controle da qualidade concomitante com a gestão de custos, de inventários e dos 
prazos de entrega. 

 
Esta concepção baseou-se, desde o início, na filosofia de promover a plena satisfação 

do consumidor, através do desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos compatíveis 
com suas necessidade e aspirações.    
 

Outra excepcional contribuição dos japoneses para a qualidade foi o Toyota 
Production System7 (TPS), criado e aperfeiçoado pelo engenheiro Taiichi Ohno, então gerente 
de produção da fábrica de automóveis Toyota. 

 
O sistema surgiu de forma circunstancial. Sua concepção e aperfeiçoamento se 

fizeram em quatro fases, cada qual com suas próprias especificidades. A primeira, 
materializada na segunda metade da década de 40, correspondeu à transferência para indústria 
automobilística do know-how da autonomação trazido da indústria têxtil, atividade inicial da 
sociedade Toyota. Tal inovação tinha como objetivo aumentar a produtividade da fábrica, à 
época muito baixa quando comparada à da indústria automobilística americana.    
 

A segunda fase, entre os anos de 1949 e 1950, deveu-se à sucessão de três eventos 
decisivos para a indústria automobilística japonesa. O primeiro, ocorrido em 1949, foi uma 
grave crise financeira vivida pela Toyota, decorrente de uma forte retração da demanda 
devida à política de austeridade conduzida pelo governo japonês no ano anterior. O grupo 
financeiro chamado a socorrê-la, liderado pelo Banco do Japão, impôs um severíssimo plano 
de saneamento, que teve como principais pontos:  

a. criação de uma empresa de distribuição, autônoma e independente da empresa de 
manufatura; 

b. redução significativa do quadro de pessoal da empresa; 

c. compatibilização dos volumes de produção às quantidades efetivamente vendidas. 
 

Este último ponto foi, na verdade, a origem do sistema just-in-time de produção, que 
veio para eliminar a grande quantidade de desperdício verificada no interior da fábrica 
Toyota, à época da crise.  
 

O segundo evento correspondeu à greve de grande proporção, ocorrida no ano de 
1950, seguida da demissão de cerca de 1.600 operários e do afastamento do próprio 
presidente-fundador da empresa, Kiichiro Toyota. Esta greve foi originada, em parte, pelo 
programa de ajustamento imposto pelo grupo de bancos. 
 

                                                 
7 Sistema Toyota de Produção – Tradução do autor. 
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O terceiro evento foi o início da Guerra da Coréia, deflagrada logo após o término da 
greve, que ensejou a entrada na fábrica de um grande volume de encomendas. Além da 
cláusula de multa por atraso nas entregas, a empresa teve que assumir o desafio de produzir 
pequenos lotes de uma grande massa de produtos, sem recorrer à recontratação de pessoal. 
 

A terceira fase, ocorrida na década de 50, correspondeu à criação do método Kan-Ban, 
inspirada nas modernas técnicas de reabastecimento das prateleiras dos supermercados norte-
americanos. Este novo método de gestão dos estoques e reabastecimento dos postos de 
trabalho das linhas de produção seria feito através de cartões, sinônimo da expressão kan-ban 
no idioma nipônico (Ohno, 1997). 
 

A quarta e última fase, que se estendeu de 1962 a 1973, correspondeu ao 
aperfeiçoamento do método Kan-Ban no interior das fábricas, agora já adotado por vários 
departamentos e unidades da Toyota, bem como sua extensão aos fornecedores e sub-
contratados da empresa. 
 

Cada uma dessas fases ocorreu num ambiente econômico de extrema limitação de 
recursos materiais e financeiros e de baixa demanda por bens duráveis, como é o caso 
particular dos automóveis. Assim, o Sistema Toyota de Produção, concebido para melhorar o 
nível de produtividade em meio a uma situação de baixo ou nenhum crescimento econômico, 
ajudou a Toyota a atravessar incólume o choque do petróleo que abateu o mundo em 1973 
(Coriat, 1994). 
 

Outro também importante movimento japonês em torno da qualidade, foi o Total 
Productive Maintenence8 (TPM), lançado oficialmente em 1971. O TPM nada mais é do que a 
combinação do estilo de gestão japonês, isto é, a manutenção com a participação de todos da 
empresa, com as modernas técnicas de manutenção desenvolvidas nos Estados Unidos e 
importadas para o Japão a partir de 1950, como Manutenção Preventiva (MP), que evoluiu 
para Manutenção do Sistema de Produção (MSP), Prevenção da Manutenção (PM), 
Manutenção Preditiva e Engenharia da Confiabilidade.  
 

Pode-se afirmar que o TPM é o quarto estágio da evolução da manutenção no Japão, 
iniciada com a Manutenção Corretiva, primeiro estágio, passando pela Manutenção 
Preventiva, segundo estágio, e evoluindo para a Manutenção do Sistema de Produção, terceiro 
estágio. 
 

Conforme definição proposta em 1971, o TPM compreende:  

a. a busca da maximização da eficiência operacional de máquinas e equipamentos; 

b. um sistema total, englobando todo o ciclo de vida de máquinas e equipamentos;  

c. um sistema total onde todos participam, desde o staff, passando pela produção, até a 
manutenção; 

d. um movimento motivacional sob a forma de trabalho em grupo, através da condução 
de atividades voluntárias. 
 
O TPM está em total consonância com o movimento do Zero Defeito (ZD). Enquanto 

Crosby defendia o zero defeito do produto como condição para a conquista das metas de 
qualidade, o TPM enfoca a Quebra Zero ou Falha Zero das máquinas e equipamentos como 
                                                 
8 Manutenção Produtiva Total – Tradução do autor. 
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condição para atingir o mesmo fim. De fato, o TPM constituiu-se nas condições gerenciais e 
materiais para a consecução do objetivo do Zero Defeito. 
 

Do mesmo modo, o TPM tornou-se uma ferramenta indispensável ao TPS. Este 
sistema, conforme mencionado anteriormente, preconiza, como princípio básico, a eliminação 
total de todo e qualquer tipo de desperdício na produção, isto é, o zero desperdício. Desta 
forma, o primeiro passo para a introdução do TPS, seria identificar os sete tipos de 
desperdícios existentes: 

• de superprodução; 

• de tempo disponível ou espera; 

• em transporte; 

• do processamento propriamente dito; 

• do estoque disponível; 

• de movimento; 

• de produzir produtos defeituosos. 
 

O TPM, por sua vez, procura maximizar a performance operacional através da 
eliminação das seis grandes perdas:  

• por parada acidental; 

• por mudança de linha ou set-up; 

• por pequenas paradas; 

• por queda de velocidade; 

• resultante de produtos defeituosos; 

• por queda de rendimento. 
 

Assim, o TPM ao tentar eliminar as seis grandes perdas, veio de encontro à filosofia 
do TPS de alcançar o zero desperdício. 

 
 Finalmente, no final da década de 60, os japoneses desenvolveram o Quality Function 

Deployment9 (QFD), técnica associada à qualidade, aplicada no desenvolvimento de produtos 
e serviços. O QFD foi iniciado por Mizuno e Akao, num ambiente de TQM, com o objetivo 
de criar um método de garantia da qualidade que incorporasse a satisfação dos clientes em 
relação ao produto, antes que este fosse produzido. 
 

O QFD pode ser conceituado, então, como um processo sistemático, através do qual as 
necessidades e expectativas dos clientes são transferidas para todas as etapas de 
desenvolvimento e projeto do produto ou serviço. Em outras palavras, é o processo de ouvir 
antecipadamente a voz dos clientes e traduzi-la em termos de características mensuráveis do 
produto ou serviço. 
 
 O instrumento utilizado pelo QFD para análise dos requisitos dos clientes é conhecido 
como “Casa da Qualidade” ou matriz da qualidade, que relaciona a qualidade exigida com as 

                                                 
9 Desdobramento da Função Qualidade – Tradução do autor. 
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características mensuráveis ou especificações de projeto do produto, denominadas voz da 
engenharia. 

2.4. Abordagens da qualidade 

Garvin (2002), classificou as diversas definições de qualidade existentes em cinco 
abordagens, a saber: abordagem transcendental, abordagem baseada-em-manufatura, 
abordagem baseada-no-usuário, abordagem baseada-no-produto e abordagem baseada-no-
valor. 

 
A abordagem transcendental concebe a qualidade como uma característica de 

excelência inata do produto, seja este um bem ou serviço. Assim é que, algumas marcas como 
Rolls Royce, Rolex, IBM e outras, são sinônimos de qualidade absoluta, uma vez que os 
respectivos produtos atendem as melhores especificações técnicas. Nesta abordagem, aspectos 
tais como luxo e suntuosidade podem estar também implícitos. 

 
A abordagem baseada-em-manufatura preocupa-se em produzir bens e serviços 

isentos de falhas e que atendam precisamente às especificações de projeto. Dentro desta visão, 
o produto não precisa ser necessariamente o melhor para ter qualidade, basta que apresente 
bom desempenho funcional e atenda às especificações técnicas de projeto. 

 
A abordagem baseada-no-usuário procura assegurar que o bem ou serviço esteja 

adequado ao uso ou propósito a que foi concebido. Deste modo, deve ser assegurada não só a 
conformidade do produto às especificações de projeto, como também a adequação destas ao 
consumidor. Um serviço que seja prestado exatamente dentro das especificações, mas, ao 
invés de promover a satisfação do consumidor, causa-lhe transtornos e dissabores, como o 
serviço público de um modo geral, não atende os requisitos de qualidade sob o ponto de vista 
desta abordagem, uma vez que as especificações não estão adequadas ao usuário.   

 
A abordagem baseada-no-produto percebe a qualidade como um conjunto mensurável 

e preciso de características presentes no produto, que são indispensáveis para satisfazer as 
necessidades do consumidor. Assim, um automóvel, por exemplo, deve atender a exigências 
básicas tais como: segurança, durabilidade, confiabilidade, desempenho, economia etc.  

 
A abordagem baseada-no-valor define qualidade em termos de custo e preço, isto é, 

defende a idéia de que qualidade deve ser percebida em relação ao preço. Sob esta visão, um 
bem de menor preço e de mais baixa especificação que apresente bom desempenho por um 
período razoável, possui qualidade. Neste caso, o valor do bem ou serviço não está associado 
a especificações técnicas refinadas, mas a sua utilidade. 

 
Slack (2002), tenta conciliar as cinco abordagens precedentes em sua definição de 

qualidade, sob o ponto de vista da operação: “Qualidade é a consistente conformidade com as 
expectativas dos consumidores”. 

 
Um problema decorrente desta definição é que cada consumidor, além de possuir suas 

próprias expectativas, devido a influência de diversos fatores, tais como: experiências 
passadas, preferência e conhecimento individuais, percebe o produto ou serviço de forma 
diferente.  
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Outro aspecto importante relacionado a esta definição, é que, em algumas situações, os 
consumidores não são capazes de julgar adequadamente as especificações técnicas ou 
operacionais de um bem ou serviço, casos que podem levá-los a usar medidas substitutivas 
como base para suas percepções de qualidade. Um exemplo típico seria a qualidade do 
produto percebida pelos consumidores de pipoca, quando comparam o conteúdo embalado 
com o volume ou capacidade da embalagem. 
 

De qualquer modo, ainda segundo Slack (2002), a visão da qualidade do consumidor é 
o que ele percebe ser o produto ou serviço, enquanto a da operação é a de tentar atingir a 
expectativa deste consumidor. Assim, para tentar unificar essas duas visões, pode-se definir 
qualidade como o grau de adequação das expectativas dos consumidores a sua percepção do 
produto ou serviço. Por esta definição, fica implícito que o produto ou serviço pode possuir 
maior ou menor qualidade, dependendo do grau da adequação. 

 
Quando a experiência do consumidor em relação ao produto ou serviço superar sua 

expectativa inicial, ele ficará satisfeito e, portanto, a qualidade será percebida como alta. 
Quando expectativas e percepção se igualarem, a qualidade será considerada aceitável e, 
finalmente, quando a expectativa for maior que a percepção, o consumidor não ficará 
satisfeito e a qualidade percebida será baixa.    
 
 Cabe, portanto, à operação fazer com que as expectativas coincidam ou sejam 
superadas pela percepção do consumidor em relação ao produto ou serviço. É evidente que 
atingir este objetivo não é tarefa fácil, tendo em vista que a operação não possui controle 
efetivo dos fatores que influenciam tais percepções e expectativas, podendo, quando muito, 
gerenciar alguns deles. 

2.5. Dimensões da qualidade 

Na seção dedicada à definição da qualidade, foi visto que a idéia de qualidade assume 
significados diferentes, dependendo do ponto de vista sob o qual está sendo analisada, bem 
como do contexto em que é aplicada. A tentativa, portanto, de unificar este entendimento não 
é tarefa fácil. Na tentativa de diminuir as dificuldades, Garvin (2002) identifica oito 
dimensões ou categorias da qualidade para efeito de análise. São elas: 

• Desempenho 
• Características 
• Confiabilidade 
• Conformidade 
• Durabilidade 
• Atendimento 
• Estética 
• Qualidade percebida 
 

Embora estanques e distintas, essas dimensões podem ou não estar inter-relacionadas, 
conforme o produto ou serviço a que se refiram. Garvin (2002) argumenta que tal inter-
relação parece mostrar a importância dessas categorias para a gestão estratégica da qualidade, 
tendo em vista que esta abordagem admite, como princípio básico, que a qualidade deva ser 
definida sob o ponto de vista do cliente. Neste sentido, portanto, a dissecação da qualidade em 
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suas oito dimensões permite o aprofundamento necessário e indispensável para a 
compreensão do seu significado. 
 
 Será analisada, a seguir, cada uma das oito dimensões acima identificadas.  

2.5.1. Desempenho 

 Esta dimensão está associada a características operacionais básicas de um produto ou 
serviço, como, por exemplo, velocidade de processamento, espaço de armazenamento de 
dados, memória RAM, etc., em um computador; rapidez de atendimento, cortesia e 
pessoalidade, em operações de serviço. 
 

O desempenho apresenta algumas particularidades importantes que devem ser 
reconhecidas. São elas: 

• combina elementos das abordagens baseadas no produto e no usuário; 

• os atributos do produto e do serviço são mensuráveis; 

• as marcas de produtos e serviços podem ser classificadas de forma objetiva com base 
em pelo menos uma dimensão de desempenho; 

• as classificações gerais de desempenho são mais facilmente estabelecidas quando 
envolvem benefícios universalmente reconhecidos; 

• o desempenho é influenciado pela especificidade da aplicação do produto ou serviço; 

• a descrição de desempenho pode incluir ou não termos que se traduzem diretamente 
como um atributo de qualidade. 

2.5.2. Características 

 Enquanto o desempenho corresponde às características básicas do produto, as 
características são os seus “adornos”. Ela complementa secundariamente o funcionamento 
básico do produto, como afirma Garvin (2002). Embora esta dimensão, de modo semelhante 
ao desempenho, envolva atributos objetivos e mensuráveis, seu traço distintivo da qualidade 
depende de preferências pessoais. Assim, enquanto determinada característica pode ser 
considerada decisiva para a escolha de um produto por um usuário, para outro pode passar 
despercebida ou mesmo ser encarada como razão da não escolha. 

2.5.3. Confiabilidade 

 A confiabilidade está associada à probabilidade de um produto não apresentar falhas 
em operação. É aplicável quase que exclusivamente aos bens duráveis, uma vez que, para ser 
avaliada, exige o funcionamento do produto durante certo tempo. Configura-se como uma 
dimensão cada dia mais crítica, em razão dos custos crescentes de manutenção e de 
indisponibilidade do bem, sem mencionar sua decisiva influência sobre a segurança, atributo 
básico de qualidade de qualquer produto. 
 
 A metodologia utilizada para analisar as conseqüências das falhas e o modo como 
estas ocorrem, é conhecida como Análise dos Modos e Efeitos das Falhas ou FMEA, iniciais 
em inglês para a expressão Failure Mode Effects Analysis e foi desenvolvida pela NASA, na 
década de 1960, para conferir maior confiabilidade aos projetos da indústria aeroespacial. 
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Posteriormente estendeu-se a outros setores, como o da indústria aeronáutica e nuclear e, 
finalmente, à indústria em geral, inclusive à de alimentos, já no final da década de 60. As 
principais medidas de confiabilidade utilizadas são: o tempo médio para a primeira falha, 
tempo médio entre falhas e a taxa de falhas por unidade de tempo. 

2.5.4. Conformidade 

A conformidade, dentro de uma perspectiva mais tradicional, indica o grau de 
concordância ou de adequação do produto ou serviço às suas especificações de projeto. Tal 
concepção reflete a dependência da conformidade às técnicas de controle de processo e 
amostragem. Assim, quanto maior a exatidão e menor a variabilidade de um processo, em 
condições operacionais estatisticamente controladas, maior sua capacidade de produzir 
produtos conformes. 

 
Uma segunda visão da conformidade, e que tenta eliminar distorções técnicas 

introduzidas pela abordagem tradicional, foi desenvolvida no Japão pelo estatístico Genichi 
Taguchi. Ele define uma função perda para medir as perdas provocadas por um produto à 
sociedade, desde o instante em que este sai da fábrica, explica Corrêa (2002). Exemplos 
destas perdas incluiriam custos de garantia, insatisfação dos clientes, indisponibilidade do 
produto ao uso, desperdício de tempo e outros problemas decorrentes de falhas de 
desempenho. 

 
Conformidade e confiabilidade estão intrinsecamente relacionadas à abordagem da 

qualidade baseada na produção. Melhorias conseguidas nestas dimensões, implicam ganhos 
imediatos da qualidade do produto ou serviço, uma vez que os defeitos, as falhas após a venda 
e os erros de processamento, como afirma Garvin (2002), são considerados indesejáveis pela 
grande maioria dos consumidores. Assim sendo, pode-se afirmar que são medidas 
relativamente objetivas da qualidade, apresentando menor probabilidade de refletirem 
preferências pessoais. 

2.5.5. Durabilidade 

 A dimensão durabilidade é a medida do tempo de vida útil de um bem, tanto 
sob o ponto de vista técnico como econômico. No aspecto técnico, a durabilidade é o tempo 
de uso do produto antes de sua deterioração física. Assim, por exemplo, no caso da resistência 
elétrica de um chuveiro, quanto maior o número de horas de uso da mesma, antes de sua 
queima, maior sua durabilidade. 

 
O aspecto econômico começa a ter influência quando o produto é passível de reparo. 

Neste caso, questões tais como: qual o custo do conserto?; a que fração corresponde do preço 
de um produto novo?; a sobrevida compensa o gasto?; o produto continuará sendo confiável?; 
o produto continua atualizado ou já está obsoleto em relação a novos modelos?; qual o custo 
da interrupção de seu funcionamento?; quão incômodo é o esforço despendido em seu 
reparo?; e tantas outras, devem ser consideradas. Sob tais circunstâncias, o conceito de 
durabilidade adquire uma conotação mais complexa, pois envolve decisões que exigem uma 
análise econômica da situação. Assim, não basta saber se o bem é reparável. A confiabilidade 
do conserto, os custos nele envolvidos, além de fatores associados ao gosto ou à escolha do 
usuário, devem ser ponderados antes de uma tomada de decisão. Há que se perceber, portanto, 
que durabilidade no sentido técnico não coincide, necessariamente, com o seu conceito no 
sentido econômico. 
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A abordagem econômica da durabilidade está intimamente associada à confiabilidade 
do bem. Esta é a razão pela qual algumas empresas aumentam sobremaneira o prazo de 
garantia de seus produtos para realçar a qualidade dos mesmos em relação aos dos 
concorrentes, como é o caso, por exemplo, da Toshiba em relação a sua linha de televisores. 
A confiança que tem na durabilidade de seus aparelhos, permite-lhe que eleve o prazo de 
garantia para quatro anos. 

 
Outra característica importante relacionada à abordagem econômica, é que o aumento 

da durabilidade de um bem não deve ser interpretado, necessariamente, como decorrente do 
aperfeiçoamento tecnológico ou da aplicação de materiais mais adequados e duráveis, 
conforme destaca Garvin (2002). O ambiente econômico pode ter mudado e, 
conseqüentemente, alterado o hábito dos consumidores. Este é o caso, por exemplo, do 
aumento da expectativa de vida dos automóveis nos últimos dez anos, em razão, dentre outros 
fatores, dos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis; da adoção de legislações 
ambientais mais rigorosas, que desestimulam o uso dos carros de passeio; da implementação 
de novas políticas de transporte de massa das grandes cidades, como medida para reduzir a 
dependência econômica de fontes não renováveis de energia. 

 
Não obstante, consideradas as mesmas condições de uso e de manutenção do bem, a 

durabilidade varia bastante conforme a marca ou fabricante, o que sugere que esta dimensão é 
um diferenciador da qualidade potencialmente fértil. 

2.5.6. Atendimento 

Esta dimensão tem a ver com a qualidade do serviço ligado ao produto. A preocupação 
do usuário não está limitada à possibilidade de o produto vir a falhar, engloba também 
características do serviço, tais como, rapidez, cortesia e facilidade de reparo. Assim, a forma 
de tratamento dada pela empresa às reclamações dos clientes, influencia decididamente a 
avaliação final que estes fazem do produto e do serviço. 

 
 Algumas variáveis associadas ao atendimento dependem de padrões pessoais 

de julgamento do que vem a ser um serviço aceitável, conforme afirma Garvin (2002). Este é 
o caso, por exemplo, da cortesia e da postura profissional. Outras, no entanto, podem ser 
avaliadas de forma mais objetiva, sobretudo aquelas aceitas por senso comum. Menor número 
de chamadas e rapidez do reparo são exemplos deste tipo. 

 
 O atendimento é um importante elemento diferenciador da empresa em relação 

à concorrência. A estratégia que utilizará para atender esta dimensão da qualidade, dependerá 
da clara compreensão das reações dos clientes com respeito aquilo que avaliam como um bom 
atendimento. 

2.5.7. Estética 

Esta dimensão da qualidade é talvez a mais subjetiva. Ela está diretamente relacionada 
com a abordagem da qualidade baseada no usuário e reflete as preferências e julgamentos 
pessoais de cada indivíduo. Isto não quer dizer, no entanto, que o conceito de estética esteja 
condicionado tão somente a manifestações puramente idiossincráticas. Garvin (2002) sugere 
que há uma relativa uniformidade na classificação que os consumidores dão aos produtos com 
base na estética. Esta característica, por outro lado, leva à conclusão de que a avaliação da 
qualidade baseada na estética está sujeita a constantes mutações. E é neste ponto que as 
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empresas devem concentrar grande parte de seus esforços para oferecer produtos e serviços 
diferenciados a seus clientes. 

2.5.8. Qualidade percebida 

Esta é a última das dimensões da qualidade. À semelhança da estética, a qualidade 
percebida tem caráter subjetivo. Isto decorre do fato de os consumidores não possuírem 
informações completas a respeito de um produto ou serviço, usando, em muitos casos, 
medidas indiretas como base de comparação, como afirma Garvin (2002). Este é o caso, por 
exemplo, da durabilidade, que dificilmente pode ser observada diretamente, levando o 
consumidor a inferir a respeito dessa dimensão da qualidade.  

 
São estas, portanto, as oito dimensões da qualidade propostas por Garvin. Como pôde 

ser visto, juntas envolvem uma gama de conceitos diversos, o que, de alguma forma, explica 
as diferenças existentes entre as abordagens da qualidade apresentadas anteriormente, já que 
cada uma delas concentra-se implicitamente em determinadas dimensões. Assim, por 
exemplo, a abordagem baseada no produto apóia-se no desempenho, nas características e na 
durabilidade; a abordagem baseada no usuário baseia-se na estética e na qualidade percebida; 
e a abordagem baseada na produção concentra-se na conformidade e na durabilidade. 

 
Considerar cada dimensão em separado ajuda a operação no esforço de entender e 

conciliar as diferentes abordagens da qualidade, a fim de alcançar seu propósito de competir 
em qualidade. 
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Capítulo III 
 
 

A QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
3.1. Introdução 

 A qualidade é que determina a vantagem competitiva de uma empresa em relação aos 
agentes do mercado no qual está inserida. Atender às expectativas de uma clientela cada vez 
mais exigente num mercado globalizado exige dos administradores, em qualquer ramo de 
negócio, uma atitude absolutamente voltada para qualidade. Não há mais como sobreviver de 
outra forma. 
 
 Se para qualquer empresa a preocupação com a qualidade é uma condição necessária a 
sua sobrevivência, para a indústria de alimentos esta afirmação assume conotações 
dramáticas, uma vez que ela intervém diretamente em aspectos vitais para o ser humano, 
como a vida, a saúde, o bem-estar físico e psíquico etc. 
 
 Assim, na indústria de alimentos a insatisfação do cliente tem implicações muito mais 
profundas do que aquelas relacionadas com a indústria de bens duráveis. Um consumidor, por 
exemplo, pode descobrir que o automóvel que acabou de adquirir não é, de fato, aquele que 
gostaria de dirigir pelos próximos dois anos, apesar de ser o modelo mais completo da 
categoria. O máximo que isto pode lhe causar é o descontentamento por ter tomado a decisão 
errada. Claro está que a montadora, por sua vez, continuará envidando todos os esforços para 
atender plenamente as expectativas de seus clientes, desenvolvendo modelos mais modernos e 
sofisticados.  
 

No caso de um alimento o transtorno pode transcender à questão da simples escolha ou 
preferência. Na verdade, ele pode causar danos à saúde não só de um, mas de vários 
consumidores, com desfecho imprevisível, além de implicar gastos adicionais com o 
tratamento. Em função desta característica particular dos alimentos e da necessidade de 
garantir sua qualidade em todas as etapas do processo produtivo, sistemas de controle, 
procedimentos, normas e leis foram criados, assim como órgãos especiais, para regulamentar 
as atividades da indústria alimentícia e das empresas de serviço congêneres. 
 

Um dos aspectos mais importantes da qualidade para a indústria de alimentos é a 
segurança. Grandes empresas que atuam neste segmento já utilizam algum sistema para 
exercer esse controle. Neste sentido, segundo Figueiredo (2001), o conceito da Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) ou Hazard Analysis and Critical Control 
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Point (HACCP), é uma abordagem sistemática, baseada em diferentes princípios de detecção 
direta ou indireta de contaminação, com o objetivo de controlar a segurança do alimento 
através da análise dos perigos em potencial, do planejamento do sistema para evitar 
problemas, do envolvimento dos operadores na tomada de decisão e do registro das 
ocorrências. Conforme Figueiredo (2001), o conceito da APPCC deve ser aplicado 
concomitantemente com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), outra abordagem que tem, em 
essência, a mesma finalidade. 
 

Chaves (2004), do mesmo modo, entende que a implementação de um plano APPCC 
deve acontecer em ambientes de produção que já atendam a pré-requisitos como Boas Práticas 
de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais Padrão de Higienização (POPH), pois, do 
contrário, haverá dificuldade na efetivação do projeto.  
 

Segundo Bennet e Steed (1999), o HACCP foi adotado primeiramente pela NASA, 
nos anos 60, com o objetivo de desenvolver um programa de qualidade para os alimentos 
fornecidos aos astronautas. Somente em 1971 é que o sistema foi apresentado ao público nos 
Estados Unidos. 
 
 Conforme Figueiredo (2001), com base no "Codex Alimentarius", o sistema HACCP 
consiste em seguir os seguintes princípios: 

• Identificar os perigos e analisar os riscos de severidade e probabilidade de ocorrência; 

• Determinar os pontos críticos de controle necessários para controlar os perigos 
identificados;  

• Especificar os limites críticos para garantir que a operação esteja sob controle nos 
pontos críticos de controle (PCC);  

• Estabelecer e implementar o monitoramento do sistema; 

• Executar as ações corretivas quando os limites críticos não forem atendidos;  

• Verificar o sistema; e  

• Manter registros.  
 
O objetivo é eliminar ou neutralizar perigos ou condições inaceitáveis que podem 

causar algum efeito nocivo à saúde dos consumidores. Tais condições podem ser provocadas 
por:  

• Presença de agentes contaminantes de natureza química, física ou microbiológica na 
matéria-prima, no produto semi-manufaturado ou no produto acabado.  

• Potencial de crescimento ou de sobrevivência de microorganismos ou de produção de 
substâncias químicas no produto semi-manufaturado, no produto acabado ou no 
ambiente produtivo. 

• Re-contaminação do produto semi-manufaturado ou do produto acabado com 
microorganismos, produtos químicos ou corpos estranhos. 

 
No Brasil, a preocupação do Estado com a qualidade, no tocante à segurança dos 

alimentos, vem sendo tratada por legislação específica do Ministério da Saúde, através da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como das Secretarias Estaduais e 
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Municipais de Saúde, através de seus órgãos de vigilância sanitária. Assim, podem ser citadas 
as seguintes normas legais: 

3.2. Decreto-lei nº 986, de 21 de outubro de 1969 

  Institui normas básicas sobre alimentos. Em suas disposições preliminares, estabelece: 

“Art. 1º A defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no tocante a 
alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo, serão reguladas, em todo 
território nacional, pelas disposições deste Decreto-Lei.” 

 
E dá definições, destacando-se entre elas: 

“Art. 2º Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se:  

I - Alimento: toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, 
líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a fornecer ao 
organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e 
desenvolvimento;  

II - Matéria-prima alimentar: toda substância de origem vegetal ou animal, 
em estado bruto, que para ser utilizada como alimento precisa sofrer 
tratamento e/ou transformação de natureza física, química ou biológica;  

X - Produto alimentício: todo alimento derivado de matéria-prima alimentar 
ou de alimento in natura, adicionado ou não, de outras substâncias 
permitidas, obtido por processo tecnológico adequado;  

XI - Padrão de identidade e qualidade: o estabelecido pelo órgão competente 
do Ministério da Saúde dispondo sobre a denominação, definição e 
composição de alimentos, matérias-primas alimentares, alimentos in natura e 
aditivos intencionais, fixando requisitos de higiene, normas de envasamento 
e rotulagem, métodos de amostragem e análise;  

XII - Rótulo: qualquer identificação impressa ou litografada, bem como os 
dizeres pintados ou gravados a fogo, por pressão ou decalcação, aplicados 
sobre o recipiente, vasilhame, envoltório, cartucho ou qualquer outro tipo de 
embalagem do alimento ou sobre o que acompanha o continente;  

XIII - Embalagem: qualquer forma pela qual o alimento tenha sido 
acondicionado, guardado, empacotado ou envasado;  

XV - Órgão competente: o órgão técnico específico do Ministério da Saúde, 
bem como os órgãos federais, estaduais, municipais, dos Territórios e do 
Distrito Federal, congêneres, devidamente credenciados;  

XVII - Autoridade fiscalizadora competente: o funcionário do órgão 
competente do Ministério da Saúde ou dos demais órgãos fiscalizadores 
federais, estaduais, municipais, dos Territórios e do Distrito Federal;  

XVIII - Análise de controle: aquela que é efetuada imediatamente após o 
registro do alimento, quando da sua entrega ao consumo, e que servirá para 
comprovar a sua conformidade com o respectivo padrão de identidade e 
qualidade;  

XX - Estabelecimento: o local onde se fabrique, produza, manipule, 
beneficie, acondicione, conserve, transporte, armazene, deposite para venda, 
distribua ou venda alimento, matéria-prima alimentar, alimento in natura, 
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aditivos intencionais, materiais, artigos e equipamentos destinados a entrar 
em contato com os mesmos.” 

 
Concernente à rotulagem dos alimentos estabelece, dentre outras medidas: 

“Art. 10. Os alimentos e aditivos intencionais deverão ser rotulados de 
acordo com as disposições deste Decreto-Lei e demais normas que regem o 
assunto.  

Art. 11. Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis:  

I - a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas a definição, a 
descrição e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e 
qualidade ou no rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da 
Saúde, no caso de alimento de fantasia ou artificial, ou de alimento não 
padronizado;  

II - nome e/ou a marca do alimento;  

III - nome do fabricante ou produtor;  

IV - sede da fábrica ou local de produção;  

V - número de registro do alimento no órgão competente do Ministério da 
Saúde;  

VI - indicação do emprego de aditivo intencional, mencionando-o 
expressamente ou indicando o código de identificação correspondente com a 
especificação da classe a que pertencer;  

VII - número de identificação da partida, lote ou data de fabricação, quando 
se tratar de alimento perecível;  

VIII - o peso ou o volume líquido;  

IX - outras indicações que venham a ser fixadas em regulamentos.  

Art. 13. Os rótulos de alimentos que contiverem corantes artificiais deverão 
trazer na rotulagem a declaração “Colorida Artificialmente".   

Art. 14. Os rótulos de alimentos adicionados de essências naturais ou 
artificiais, com o objetivo de reforçar ou reconstituir o sabor natural do 
alimento, deverão trazer a declaração "Contém Aromatizante . . .", seguido 
do código correspondente e da declaração "Aromatizado Artificialmente", no 
caso de ser empregado aroma artificial.  

Art. 15. Os rótulos dos alimentos elaborados com essências naturais deverão 
trazer as indicações "Sabor de . . ." e "Contém Aromatizantes", seguido do 
código correspondente.  

Art. 16. Os rótulos dos alimentos elaborados com essências artificiais 
deverão trazer a indicação "Sabor imitação ou Artificial de . . ." 
seguido da declaração "Aromatizado Artificialmente".” 

 
 Quanto aos padrões de identidade e qualidade dos alimentos, estabelece: 

“Art. 28. Será aprovado para cada tipo ou espécie de alimento um padrão de 
identidade e qualidade dispondo sobre:  
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I - denominação, definição e composição, compreendendo a descrição do 
alimento, citando o nome científico quando houver e os requisitos que 
permitam fixar um critério de qualidade;  

II - requisitos de higiene, compreendendo medidas sanitárias concretas e 
demais disposições necessárias à obtenção de um alimento puro, comestível e 
de qualidade comercial;  

III - aditivos intencionais que podem ser empregados, abrangendo a 
finalidade do emprego e o limite de adição;  

IV - requisitos aplicáveis a peso e medida;  

V - requisitos relativos à rotulagem e apresentação do produto;  

VI - métodos de colheita de amostra, ensaio e análise do alimento.  

§ 1º Os requisitos de higiene abrangerão também o padrão microbiológico do 
alimento e o limite residual de pesticidas e contaminantes tolerados.  

§ 2º Os padrões de identidade e qualidade poderão ser revistos pelo órgão 
competente do Ministério da Saúde, por iniciativa própria ou a requerimento 
da parte interessada, devidamente fundamentado.  

§ 3º Poderão ser aprovados sub-padrões de identidade e qualidade devendo 
os alimentos por ele abrangidos serem embalados e rotulados de forma a 
distingui-los do alimento padronizado correspondente.” 

3.3. Lei n˚ 6437, de 20 de agosto de 1977 

Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e 
dá outras providências.  

 
Dentro dos limites desta lei, destacam-se os seguintes pontos:  

“Art. 4º As infrações sanitárias classificam-se em:  

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância 
atenuante;  

II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;  

III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais 
circunstâncias agravantes.  

Art. 8º São circunstâncias agravantes:  

I - ser o infrator reincidente;  

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária 
decorrente do consumo pelo público do produto elaborado em contrário ao 
disposto na legislação sanitária;  

III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;  

IV - ter a infração conseqüências calamitosas à saúde pública;  
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V - se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de 
tomar as providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo;  

VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé.  

Parágrafo único. A reincidência específica torna o infrator passível de 
enquadramento na penalidade máxima e a caracterização da infração como 
gravíssima. 

 Art. 10. São infrações sanitárias:  

I - construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, 
cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer outros 
estabelecimentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, 
embalagens, saneantes e demais produtos que interessem à saúde pública, 
sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente ou 
contrariando as normas legais pertinentes:  

Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, 
e/ou multa.  

IV - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, 
fracionar, embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, 
transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimentos, produtos alimentícios, 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de 
higiene, cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos 
que interessem à saúde pública ou individual, sem registro, licença, ou 
autorizações do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto na 
legislação sanitária pertinente:  

Pena - advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento do 
registro, e/ou multa.  

XVI - Alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle 
sanitário, modificar os seus componentes básicos, nome, e demais elementos 
objeto do registro, sem a necessária autorização do órgão sanitário 
competente:  

Pena - advertência, interdição, cancelamento do registro, da licença e 
autorização, e/ou multa.  

XXXV - descumprimento de normas legais e regulamentares, medidas, 
formalidades, outras exigências sanitárias relacionadas a estabelecimentos e 
às boas práticas de fabricação de matérias-primas e de produtos sob 
vigilância sanitária:  

pena - advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento da 
autorização de funcionamento, cancelamento do registro do produto e/ou 
multa; (Acréscimo dado pela MP nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001).” 
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3.4. Resolução nº 33, de 09 de novembro de 1977 

Estabelece os princípios gerais de higiene a serem observados na obtenção, 
manipulação, armazenagem, transporte e distribuição de alimento, sem prejuízo de normas 
específicas de higiene a serem estabelecidas para cada espécie de alimento. As normas gerais 
de que trata esta Resolução abrange os alimentos em geral, incluindo a matéria-prima 
alimentar e o alimento in natura conforme definições do Capítulo I, artigo 2º, do Decreto-Lei 
nº 986, de 21 de outubro de 1969. 

3.5. Portaria nº 1428, de 26 de novembro de 1993 

Aprova o "Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos", as "Diretrizes 
para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação de Serviços na Área de 
Alimentos" e o "Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e 
Qualidade (PIQ's) para Serviços e Produtos na Área de Alimentos". Determina que os 
estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem, sob responsabilidade técnica, as 
suas próprias Boas Práticas de Produção e/ou Prestação de Serviços, seus Programas de 
Qualidade, e atendam aos PIQ's para Produtos e Serviços na Área de Alimentos. 

 
Com respeito ao Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos, esta 

portaria tem como objetivo geral: 

“Estabelecer as orientações necessárias que permitam executar as atividades 
de inspeção sanitária, de forma a avaliar as Boas Práticas para a obtenção de 
padrões de identidade e qualidade de produtos e serviços na área de 
alimentos com vistas à proteção da saúde da população.” 

  
E como objetivos específicos: 

“Avaliar a eficácia e efetividade dos processos, meios e instalações, assim 
como dos controles utilizados na produção, armazenamento, transporte, 
distribuição, comercialização e consumo de alimentos através do Sistema de 
Avaliação dos Perigos em Pontos Críticos de Controle (APPCC) de forma a 
proteger a saúde o consumidor;  

Avaliar os projetos da Qualidade das empresas produtoras e prestadores de 
serviços quanto à garantia da qualidade dos alimentos oferecidos à 
população; 

NOTA: O Sistema de Avaliação por análise de Perigos em Pontos Críticos de 
Controle (AC) adotado refere-se à recomendação da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).” 

 
Define a APPCC como uma metodologia sistemática de identificação, avaliação e 

controle de perigos de contaminação dos alimentos e adota este sistema de avaliação como 
uma recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
  
No âmbito das Diretrizes para o Estabelecimento de Boas Práticas de Produção e de Prestação 
de Serviços na Área de Alimentos, a portaria dá a seguinte definição: 
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“Boas Práticas são normas de procedimentos para atingir um determinado 
padrão de identidade e qualidade de um produto e/ou de um serviço na área 
de alimentos, cuja eficácia e efetividade devem ser avaliadas através da 
inspeção e/ou da investigação.” 

 
 A aplicação destas normas abrange todos os estabelecimentos produtores e/ou 
prestadores de serviços na área de alimentos.  
 
 Têm como objetivo geral:  

“- Estabelecer as orientações necessárias para a elaboração das Boas Práticas 
de Produção e Prestação de Serviços de forma a alcançar o Padrão de 
Identidade e Qualidade de produtos e/ou serviços na área de alimentos.” 

 
 E como objetivos específicos: 

“- Definir parâmetros de qualidade e segurança ao longo da cadeia alimentar. 

- Estabelecer procedimentos de obediência aos parâmetros definidos.”  
 

Suas diretrizes implicam:  

“- Informações aos órgãos de Vigilância Sanitária quanto às práticas 
adotadas pelos estabelecimentos produtores e/ou prestadores de serviços na 
área de alimentos. 

- Avaliação das informações ao consumidor apresentadas pelos 
estabelecimentos produtores e/ou prestadores de serviços em relação aos 
aspectos da qualidade dos alimentos, incluindo o controle do teor nutricional, 
e da qualidade dos serviços quanto à proteção da sua saúde. 

- Avaliação dos controles de situações de risco à saúde do trabalhador. 

- Avaliação dos controles de situações de risco a saúde humana decorrente do 
ambiente.” 

 
Quanto ao conteúdo do trabalho, as Boas Práticas de Produção e de Prestação de 

Serviços na Área de Alimentos consiste na apresentação de informações relativas a aspectos 
básicos, dentre eles:  

1- Padrão de Identidade e Qualidade (PIQ): compreende as informações relativas aos padrões 
a serem adotados pelo estabelecimento.  

2- Condições Ambientais: compreende as informações das condições internas e externas do 
ambiente, inclusive as condições de trabalho, de interesse da vigilância sanitária, e os 
procedimentos para controle sanitário de tais condições.  

3- Equipamentos e Utensílios: compreende as informações relativas aos equipamentos e 
utensílios utilizados nos diferentes processos tecnológicos e os respectivos controles 
sanitários.  

4- Recursos Humanos: compreende as informações sobre o processo de seleção, capacitação e 
de ocupação, bem como o controle da saúde do pessoal envolvido com o processo de 
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produção e/ou prestação de serviços na área de alimentos e do responsável técnico pela 
implementação da desta norma.  

5- Tecnologia Empregada: compreende as informações relativas à tecnologia usada para 
obtenção do padrão de identidade e qualidade adotado.  

6- Controle de Qualidade: compreende os métodos e procedimentos utilizados no controle de 
todo o processo.  

7- Garantia de Qualidade: compreende as informações sobre a forma de organização, 
operacionalização e avaliação do sistema de controle de qualidade do estabelecimento. 
 

No tocante ao Regulamento Técnico para o Estabelecimento de Padrão de Identidade e 
Qualidade (PIQ´s) para Produtos na Área de Alimentos, a norma o conceitua como um 
conjunto de atributos que identifica e qualifica um produto na área de alimentos.  
 

Tem como objetivos gerais:  

“Estabelecer a metodologia para elaboração de PIQ's.  

Definir a estratégia para oficializar, após avaliação, as propostas de PIQ's 
encaminhadas pelos estabelecimentos.”  

 
E como objetivos específicos: 

“Definir a forma de: avaliar o Padrão de Identidade e Qualidade do Produto 
com vistas à proteção da saúde do consumidor, avaliar as Normas de Boas 
Práticas de Produção em relação ao PIC, avaliar o Sistema de Garantia da 
Qualidade adotada pelo estabelecimento em relação às Boas Normas de 
Produção e o PIQ. 

Classificar os estabelecimentos produtores na área de alimentos, em relação 
aos perigos à saúde do trabalhador, usuário, consumidor e/ou possibilidade 
de contaminação do alimento.” 

 
Quanto ao conteúdo, os padrões de Identidade e Qualidade para Produtos na Área de 

Alimentos deverão conter, dentre outras coisas:  

1- Designação: denominação do produto e deverá estar associada à classificação/categoria a 
qual pertence.  

2- Classificação: diferenciação entre grupos de características idênticas em função das suas 
particularidades, previamente definidas, com base em conceitos técnicos ou comerciais.  

3- Descrição do processo tecnológico: compreende informações sobre a tecnologia empregada 
nas etapas da cadeia alimentar destacando principalmente os Pontos Críticos de Controle.  

4- Requisitos/Caracterização:  

- Composição: indica a composição característica do produto.  

- Ingredientes obrigatórios: ingredientes que o produto obrigatoriamente deve conter.  

- Ingredientes opcionais: ingredientes que podem ser opcionalmente adicionados ao produto 
sem descaracterizá-lo.  
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- Características sensoriais: características sensoriais próprias do produto (aspecto, sabor, 
odor, textura, etc.).  

- Características físico-químicas: especificação que o produto deve apresentar.  

- Acondicionamento: características que devem apresentar a embalagem do produto para 
assegurar a devida proteção e integridade do alimento.  

5- Contaminantes: compreendendo os orgânicos, inorgânicos e outros.  

6- Pesos e Medidas: exige o cumprimento das normas específicas do INMETRO.  

7- Rotulagem: implica o cumprimento das normas específicas.  

8- Informação para o Consumidor: compreende informações básicas relativas a:  

- Teor nutricional;  

- Prazo de validade; 

- Condições ideais de utilização e conservação;  

- Cuidados na reutilização;  

- Impropriedades para o consumo.  

3.6. Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 

Aprova o Regulamento Técnico sobre “Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas 
Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de alimentos”. 

 
O citado Regulamento estabelece os requisitos essenciais de higiene e de boas práticas 

de fabricação para os alimentos produzidos ou fabricados para o consumo humano.  
 

Dentre as definições adotadas neste Regulamento, inserem-se as seguintes: 

1- Boas Práticas: os procedimentos necessários para assegurar a qualidade dos alimentos. 

2- Limpeza: o processo de eliminação de terra, restos de alimentos, pó e outras matérias 
indesejáveis. 

3- Pessoal Tecnicamente Competente/Responsabilidade Técnica: o profissional habilitado a 
exercer atividade na área de produção de alimentos e respectivos controles de contaminantes 
que possam intervir, visando à proteção da saúde.  

4- Produção de Alimentos: o conjunto de operações e processos efetuados para obtenção de 
um alimento acabado. 
  

Em seu Parágrafo 4.5.2, o Regulamento estabelece que os equipamentos e recipientes 
utilizados nos diversos processos produtivos não devem constituir um risco à saúde das 
pessoas.  
 

E no Parágrafo 5.4.2, relativo a projetos e construção, acrescenta que “todos os 
equipamentos e utensílios devem ser desenhados e construídos de modo a assegurar a higiene 
e permitir uma fácil e completa limpeza e desinfecção e, quando possível, devem ser 
instalados de modo a permitir um acesso fácil e uma limpeza adequada, além disto, devem ser 
utilizados exclusivamente para os fins a que foram projetados”.  
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O Parágrafo 5.3.4, da Seção relativa a edifícios e inalações deste Regulamento, 
determina que os edifícios e instalações devam ser projetados de modo a permitir a separação 
por área, setores e outros meios eficazes, do fluxo de pessoas e alimentos, a fim de evitar as 
operações susceptíveis de causar contaminação cruzada. 

 
Com respeito à prevenção da contaminação cruzada, o Parágrafo 8.2.4 determina que 

“todo equipamento e utensílios que tenham entrado em contato com matérias-primas ou com 
material contaminado devem ser limpos e desinfetados cuidadosamente antes de serem 
utilizados para entrar em contato com produtos acabados”. 

3.7. Resolução nº 17, de 30 de abril de 1999 

Aprova o Regulamento Técnico que estabelece as Diretrizes Básicas para a Avaliação 
de Risco e Segurança dos Alimentos. 
 

Para seu efeito, este Regulamento considera as seguintes definições e classificações: 

“2.1. Perigo: agente biológico, químico ou físico, ou propriedade de um 
alimento, capaz de provocar um efeito nocivo à saúde.  

2.2. Risco: função da probabilidade de ocorrência de um efeito adverso à 
saúde e da gravidade de tal efeito, como conseqüência de um perigo ou 
perigos nos alimentos.  

2.3. Análise de risco: processo que consta de três componentes: avaliação de 
Risco, gerenciamento de risco e comunicação de risco.  

2.4. Avaliação de risco: processo fundamentado em conhecimentos 
científicos, envolvendo as seguintes fases: identificação do perigo, 
caracterização do perigo, avaliação da exposição e caracterização do risco.  

2.5. Identificação do perigo: identificação dos agentes biológicos, químicos e 
físicos que podem causar efeitos adversos à saúde e que podem estar 
presentes em um determinado alimento ou grupo de alimentos.  

2.6. Caracterização do perigo: avaliação qualitativa e ou quantitativa da 
natureza dos efeitos adversos à saúde associados com agentes biológicos, 
químicos e físicos que podem estar presentes nos alimentos.  

2.7. Avaliação da exposição: avaliação qualitativa e ou quantitativa da 
ingestão provável de agentes biológicos, químicos e físicos através dos 
alimentos, assim como as exposições que derivam de outras fontes, caso 
sejam relevantes.  

2.8. Caracterização do risco: estimativa qualitativa e ou quantitativa, 
incluídas as incertezas inerentes, da probabilidade de ocorrência de um efeito 
adverso, conhecido ou potencial, e de sua gravidade para a saúde de uma 
determinada população, com base na identificação do perigo, sua 
caracterização e a avaliação da exposição.  

2.9. Gerenciamento de risco: processo de ponderação das distintas opções 
normativas à luz dos resultados da avaliação de risco e, caso necessário, da 
seleção e aplicação de possíveis medidas de controle apropriadas, incluídas 
as medidas de regulamentação.  

2.10. Comunicação de risco: intercâmbio interativo de informações e 
opiniões sobre risco, entre as pessoas responsáveis pela avaliação de risco, 
pelo gerenciamento de risco, os consumidores e outras partes interessadas.” 
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3.8. Resolução nº 23, de 15 de março de 2000 

Dispõe sobre “O Manual de Procedimentos Básicos para Registro e Dispensa da 
Obrigatoriedade de Registro de Produtos Pertinentes à Área de Alimentos”. 

3.9. Medida Provisória nº 2190-34, de 23 de agosto de 2001 

Altera dispositivos das Leis nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e nº 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as 
sanções respectivas, e dá outras providências. 

3.10. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados 
aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de 
Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos. 
 

Este Regulamento tem por objetivo “estabelecer Procedimentos Operacionais 
Padronizados que contribuam para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias 
ao processamento/industrialização de alimentos, complementando as Boas Práticas de 
Fabricação.” 
 
 Dá as seguintes definições, dentre outras: 

“2.1. Procedimento Operacional Padronizado (POP): documento escrito de 
forma objetiva que estabelece instruções seqüenciais para a realização de 
operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte 
de alimentos, podendo apresentar outras nomenclaturas desde que obedeça ao 
conteúdo estabelecido nesta Resolução.”  

“2.3. Desinfecção: operação de redução, por meio físico e ou agente químico, 
do número de microrganismos a um nível que não comprometa a segurança 
do alimento.” 

“2.4. Higienização: operação realizada em duas etapas: limpeza e 
desinfecção.” 

“2.5. Anti-sepsia: operação destinada à redução de microrganismos presentes 
na pele, por meio de agente químico, após lavagem, enxágüe e secagem das 
mãos.”  

“2.6. Controle Integrado de Pragas: sistema de controle que inclui ações 
preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e 
ou proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a segurança 
do alimento.” 

“2.9. Manual de Boas Práticas de Fabricação: documento descritivo das 
operações realizadas pelo estabelecimento, contendo, no mínimo, os 
requisitos sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das 
instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de 
abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle da 
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higiene e saúde dos manipuladores e o controle e garantia de qualidade do 
produto final.” 

 
O Regulamento apresenta os requisitos gerais para elaboração dos POPs, os quais são 

transcritos a seguir:  

“4.1. Requisitos Gerais  

4.1.1. Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem 
desenvolver, implementar e manter para cada item relacionado abaixo, 
Procedimentos Operacionais Padronizados - POPs.  

a) Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios.  

b) Controle da potabilidade da água.  

c) Higiene e saúde dos manipuladores.  

d) Manejo dos resíduos.  

e) Manutenção preventiva e calibração de equipamentos.  

f) Controle integrado de vetores e pragas urbanas.  

g) Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens.  

h) Programa de recolhimento de alimentos.  

4.1.2. Os POPs devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável 
técnico, responsável pela operação, responsável legal e ou proprietário do 
estabelecimento, firmando o compromisso de implementação, 
monitoramento, avaliação, registro e manutenção dos mesmos.  

4.1.3. A freqüência das operações e nome, cargo e ou função dos 
responsáveis por sua execução devem estar especificados em cada POP. 

4.1.4. Os funcionários devem estar devidamente capacitados para execução 
dos POPs.  

4.1.5. Quando aplicável, os POPs devem relacionar os materiais necessários 
para a realização das operações assim como os Equipamentos de Proteção 
Individual.  

4.1.6. Os POPs devem estar acessíveis aos responsáveis pela execução das 
operações e às autoridades sanitárias.  

4.1.7. Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas 
Práticas de Fabricação do estabelecimento.”  

 
 E apresenta os requisitos específicos, cujos mais relevantes são transcritos a seguir: 

“4.2.1. Os POPs referentes às operações de higienização de instalações, 
equipamentos, móveis e utensílios devem conter informações sobre: natureza 
da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo 
selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou 
físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras 
informações que se fizerem necessárias. Quando aplicável o desmonte dos 
equipamentos, os POPs devem contemplar esta operação.” 
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“4.2.5. Os estabelecimentos devem dispor dos Procedimentos Operacionais 
Padronizados que especifiquem a periodicidade e responsáveis pela 
manutenção dos equipamentos envolvidos no processo produtivo do 
alimento. Esses POPs devem também contemplar a operação de higienização 
adotada após a manutenção dos equipamentos. Devem ser apresentados os 
POPs relativos à calibração dos instrumentos e equipamentos de medição ou 
comprovante da execução do serviço quando a calibração for realizada por 
empresas terceirizadas.” 

“4.2.7. O estabelecimento deve dispor de procedimentos operacionais 
especificando os critérios utilizados para a seleção e recebimento da matéria-
prima, embalagens e ingredientes, e, quando aplicável, o tempo de 
quarentena necessário. Esses procedimentos devem prever o destino dado às 
matérias-primas, embalagens e ingredientes reprovados no controle 
efetuado.”  

 
 No que diz respeito ao monitoramento, avaliação e registro dos POPs, o Regulamento 
estabelece:  

“5.1. A implementação dos POPs deve ser monitorada periodicamente de 
forma a garantir a finalidade pretendida, sendo adotadas medidas corretivas 
em casos de desvios destes procedimentos. As ações corretivas devem 
contemplar o destino do produto, a restauração das condições sanitárias e a 
reavaliação dos Procedimentos Operacionais Padronizados.  

5.2. Deve-se prever registros periódicos suficientes para documentar a 
execução e o monitoramento dos Procedimentos Operacionais Padronizados, 
bem como a adoção de medidas corretivas. Esses registros consistem de 
anotação em planilhas e ou documentos e devem ser datados, assinados pelo 
responsável pela execução da operação e mantidos por um período superior 
ao tempo de vida de prateleira do produto.  

5.3. Deve-se avaliar, regularmente, a efetividade dos POPs implementados 
pelo estabelecimento e, de acordo com os resultados, deve-se fazer os ajustes 
necessários.  

5.4. Os Procedimentos Operacionais Padronizados devem ser revistos em 
caso de modificação que implique em alterações nas operações 
documentadas.”  

3.11. Resolução RDC nº 175, de 08 de julho de 2003 

Aprova o Regulamento Técnico de Avaliação de Matérias Macroscópicas e 
Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos Embalados. 

3.12. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 

Estabelece o importante CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, que dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Dentre seus inúmeros artigos, 
merece destaque especial o Artigo 18, da Seção III, que trata da responsabilidade por vício do 
produto e do serviço:  
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“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o 
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas os variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor 
exigir a substituição das partes viciadas.” 

3.13. Portaria INMETRO nº 74, de 25 de maio de 1995 

 Inserida, também, no acervo de normas, esta Portaria aprova o Regulamento Técnico 
Metrológico, cujo objetivo é estabelecer os critérios para a verificação do conteúdo líquido de 
produtos pré-medidos com conteúdo nominal igual, e que são comercializados nas grandezas 
de massa e volume.  
 

O Regulamento dá as seguintes definições: 

1- Produtos Pré-Medidos: produto embalado e/ou medido sem a presença do consumidor e em 
condições de comercialização. 

2- Produto Pré-Medido de conteúdo nominal igual: todo produto embalado e/ou medido sem a 
presença do consumidor, com conteúdo nominal igual e predeterminado na embalagem 
durante o processo de fabricação. 

3- Conteúdo Líquido ou Efetivo: quantidade de produto efetivamente contida na embalagem. 

4- Conteúdo Efetivo Drenado: é a quantidade de produto contido na embalagem, já 
descontado o líquido, solução ou caldo. 

5- Conteúdo Nominal (Qn): é a quantidade líquida indicada na embalagem do produto. 

6- Erro para menos em relação ao conteúdo nominal: é a diferença para menos entre o 
conteúdo efetivo e o conteúdo nominal. 

7- Incerteza de medição do conteúdo líquido: é o erro inserido na medição, o qual deve estar 
no intervalo de ± 0,2 T. 

8- Lote na fábrica: conjunto de produtos de um mesmo tipo, processados por um mesmo 
fabricante ou fracionados em um espaço de tempo determinado, em condições essencialmente 
iguais. Considera-se espaço de tempo determinado a produção de uma hora, sempre que a 
quantidade de produtos for igual ou superior a 150 unidades. Na hipótese da quantidade 
superar as 10.000 unidades, o excedente poderá formar novo(s) lotes(s). 

9- Lote no depósito: é a quantidade igual ou superior a 150 unidades de produtos do mesmo 
tipo, marca e conteúdo nominal. Ultrapassando a quantidade de 10.000 unidades, o excedente 
poderá formar novo(s) lotes(s). 

10- Lote no ponto de venda: é a quantidade igual ou superior a 50 unidades de produtos do 
mesmo tipo, marca e conteúdo nominal. Se esta quantidade superar as 10.000 unidades, o 
excedente poderá formar novos(s) lotes(s). 

11. Controle destrutivo: aquele no qual é necessário abrir ou destruir as embalagens do 
produto sob verificação. 
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12- Controle não destrutivo: aquele no qual não é necessário abrir ou destruir as embalagens 
do produto a verificar. 

13- Tolerância individual (T): é a diferença permitida, para menos, entre o conteúdo líquido e 
o conteúdo nominal. Os valores de T são mostrados na Tabela 3.1, a seguir. 

  Tabela 3.1: Valores de tolerância individual, T. 
Conteúdo Nominal Qn Tolerância Individual T 

(g ou ml) % g ou ml 
5 a 50 9 - 

50 a 100 - 4,5 

100 a 200 4,5 - 

200 a 300 - 9 

300 a 500 3 - 

500 a 1.000 - 15 

1.000 a 10.000 1,5 - 

10.000 a 15.000  150 

15.000 a 25.000 1 - 

Notas:  
i) Valores de T para Qn menor ou igual a 1.000g ou ml devem ser arredondados em 0,1g ou 
ml para mais. 

ii) Valores de T para Qn maior do que 1.000g ou ml devem ser arredondados para o inteiro 
superior em g ou ml. 

14- Amostra do lote: quantidade de produtos pré-medidos retirada aleatoriamente do lote e 
que será efetivamente verificada. Os tamanhos das amostras são indicados nas Tabelas 3.2 e 
3.3.  

15- Amostra para determinação da massa da embalagem: amostra retirada para o cálculo da 
massa da embalagem do produto pré-medido. 

16- Massa da embalagem na linha de produção: é obtida do seguinte modo: 

- Se a massa da embalagem for inferior a 5% do conteúdo nominal, será usado o valor médio 
de uma amostra de 25 embalagens. 

- Se a massa da embalagem for maior do que 5% do conteúdo nominal, será usado o valor 
médio das 25 embalagens, desde que, o seu desvio padrão seja menor do que 0,25T. 

- Se a massa da embalagem for maior do que 5% do conteúdo nominal e o seu desvio padrão 
for maior do que 0,25T, será feito ensaio destrutivo individual das embalagens de amostra. 

17- Massa da embalagem no depósito ou no ponto de venda: é obtida do seguinte modo: 

- Se a massa da embalagem for inferior a 5% do conteúdo nominal, será usado o valor médio 
de uma amostra de 6 embalagens. 

- Se a massa da embalagem for maior do que 5% do conteúdo nominal, será usado o valor 
médio das 6 embalagens, desde que, o seu desvio padrão seja menor do que 0,25T. 
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- Se a massa da embalagem for maior do que 5% do conteúdo nominal e o seu desvio padrão 
for maior do que 0,25T, será feito ensaio destrutivo individual das embalagens da amostra. 

18- Média da amostra ( x ): determinada pela Equação 3.1: 
 

                  n 
                                                                  x = (1/n)·Σ xi                                                        (3.1) 

                   i=1 
 
Onde: 
xi = conteúdo efetivo de cada produto; 
n = número de produtos (pacotes). 

19- Desvio padrão da amostra (s): determinado pela Equação 3.2: 
 
 

(3.2) 
 

20- Critérios de aprovação do lote: o lote submetido à verificação é aprovado quando as 
condições a seguir são simultaneamente satisfeitas. 

1) Critério para a média (Tabela 3.2): 

                  Tabela 3.2: Critério de aceitação para a média. 

Tamanho do lote Tamanho da amostra Critério de aceitação para a média 

50 a 149 20                                x > Qn - 0,640 s 

150 a 4.000 32                       x > Qn - 0,485 s 

4.001 a 10.000 80                              x > Qn - 0,295 s 

2) Critério individual (Tabela 3.3): é admitido um máximo de c unidades com conteúdo 
abaixo de Qn-T. 

                    Tabela 3.3 - Critério de aceitação individual (c). 
Tamanho do lote Tamanho da amostra Critério de aceitação individual (c) 

50 a 149 20 1 

150 a 4.000 32 2 

4.001 a 10.000 80 5 

Nota:  
- Para produtos que apresentam falta de homogeneidade, descontinuidade, instabilidade de 
massa ao longo do tempo ou outro fator que aumente de modo considerável a dispersão de seu 
conteúdo efetivo, permanece inalterado o item 1 e admite-se uma exceção ao item 2 para: 

a) produtos com indicação de massa drenada; 

b) produtos cuja massa da menor unidade supera uma vez e meia a tolerância T; 

c) produtos com perda significativa de massa por secagem ou outros efeitos de 
armazenamento, definidos pelo INMETRO; 

d) produtos congelados. 

                     n                   
             s = [∑(xi – x)2/(n – 1)]1/2  
              i=1                                              
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Para tais produtos, admite-se um máximo de c unidades com conteúdo abaixo de Qn-2T. 
 
 Para exemplificar o uso deste Regulamento Técnico, foram simuladas duas amostras 
diferentes submetidas à verificação de massa. A fim de simplificar o problema e permitir a 
comparação dos resultados obtidos, os dados fornecidos abaixo são comuns às duas amostras. 
 
Dados: 

- Produto (Pré-Medido de conteúdo nominal igual): salgadinho de milho (Snack) 

- Embalagem: pacotes de polietileno 

- Conteúdo nominal (Qn): 16 g 

- Tolerância individual (T): p/ Qn = 16 g => T = 9% Qn + 0,1 g = 1,44 g + 0,1 g = 1,54 g 
  (Tabela 3.1) 

- Lote no ponto de venda: 100 pacotes; 

- Massa da embalagem no depósito ou no ponto de venda: 1,8 g  
• Média de 6 embalagens: 1,8 g > 5% Qn = 0,8 g 
• Desvio Padrão: 0,34 g < 0,25T = 0,385 g 

- Tamanho da amostra: 20 pacotes (Tabelas 3.2 e 3.3) 

- Conteúdo líquido (Quadro 3.1): 

       Quadro 3.1: Conteúdo líquido da embalagem. 

AMOSTRA CONTEÚDO MASSAS INDIVIDUAIS (g) 

 Bruto 
21,0      20,7      21,2      20,8      21,0      16,2      23,0      22,0      23,8      23,0 
19,6      19,8      19,5      21,5      16,0      20,5      20,9      23,1      22,8      22,0 

1 
Massa da 

embalagem 1,8 
 

 Líquido 
19,2      18,9      19,4      19,0      19,2      14,4      21,2      20,2      22,0      21,2 
17,8      18,0      17,7      19,7      14,2      18,7      19,1      20,2      21,3      21,0 

 Bruto 
17,2      16,7      18,6      19,4      18,7      18,1      18,4      18,6      18,8      19,4 
16,8      19,0      18,3      19,4      19,1      19,0      18,8      18,9      18,7      18,0 

2 
Massa da 

embalagem 1,8 
 

 Líquido 
15,4      14,9      16,8      17,6      16,9      16,3      16,6      16,8      17,0      17,6 
15,0      17,2      16,5      17,6      17,3      17,2      17,0      17,1      16,9      16,2 

- Critérios de aprovação (Quadro 3.2): 

 Quadro 3.2: Critérios de aprovação do lote. 

 

Amostra 
Média ( x ) 

(1) 
Desvio 

( s ) 

Qn - 0,640 s
(2) 

c (Tab. 3.3) 

(3) 
xi < Qn – T 

(4) 
(1) x (2) (3) x (4) Resultado 

1 19,12 2,05 14,69 1 2 
(1) > (2) 

Passa 
(3) < (4) 
Não passa 

Lote 
reprovado 

2 16,69 0.79 15,49 1 0 
(1) > (2) 

Passa 
(3) > (4) 

Passa 
Lote 

aprovado 
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Observa-se que apesar da média da Amostra 1 apresentar uma sobremassa de 19,5% 
em relação ao conteúdo nominal (Qn), o lote foi reprovado por não atender à segunda 
condição dos critérios de aprovação (critério individual). O lote referente à Amostra 2, ao 
contrário, foi aprovado, pois atendeu a ambos os critérios de aprovação, embora os conteúdos 
de dois pacotes (valores impressos em negrito no Quadro 3.1) estejam abaixo do conteúdo 
nominal, mas acima de Qn – T (16 – 1,54 = 14,46 g), e a sobremassa da média seja de apenas 
4,3% em relação ao conteúdo nominal. 
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Capítulo IV 
 
 

AS FERRAMENTAS DA QUALIDADE 
 
 
 
 
 
4.1. Ferramentas da qualidade 

A compreensão, as decisões e as ações relativas à melhoria contínua dos sistemas de 
produção e ao controle de processo, exigem o uso de um eficiente sistema de informações que 
inclui a coleta, o registro e a apresentação de dados. Para este fim, os sistemas da qualidade 
utilizam um conjunto sistemático de métodos, que Ishikawa (1989) denominou “as sete 
ferramentas básicas da qualidade”, também conhecidos como “métodos estatísticos 
elementares”, embora não sejam todos, de fato, estatísticos. 
 
 Tais ferramentas, que não são apenas sete, podem ser usadas isoladamente ou como 
instrumentos de apoio à implantação de programas da qualidade. Devem ser aplicadas pelo 
pessoal que trabalha efetivamente no processo, com o respaldo inequívoco da alta gerência, 
que deve demonstrar claramente que está interessada e que deseja, de fato, a melhoria da 
qualidade. O uso eficaz destas ferramentas exige uma atitude coerente de toda a organização 
em relação aos objetivos que estão sendo buscados. 
 
 A motivação para a aplicação das ferramentas da qualidade é conseguida com a 
identificação ou reconhecimento de um problema específico, o qual, dentro do domínio da 
qualidade, é denominado “oportunidade de melhoria”, conforme Oakland (1994).  
 
 As oportunidades de melhoria são tratadas dentro dos grupos de trabalho, cujos 
membros são escolhidos de acordo com o conhecimento específico, com a atuação dentro de 
determinado setor e com a capacidade de realizar ações de melhoria no processo.  
 

Esta forma de mobilizar os recursos e de analisar as oportunidades, aliada à utilização 
das ferramentas da qualidade e a existência de um ambiente favorável à atuação dos grupos, 
proporcionado pela alta gerência, cria as condições de melhoramento contínuo na 
organização. Para tanto, é necessário que os dados sejam gerenciados em tempo real e que as 
ações sejam tomadas sobre as causas dos problemas e não sobre os seus efeitos, como afirma 
Oakland (1994). 
  

Dentro deste contexto, as ferramentas da qualidade utilizadas são: 
• Gráficos de fluxo de processo 
• Folha de verificação ou tabela de contagem 
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• Histograma 
• Diagrama de dispersão 
• Estratificação 
• Análise de Pareto 
• Análise de causa e efeito e brainstorming 
• Análise de campo de força 
• Curva de ênfase 
• Gráfico de controle 

4.1.1. Gráficos de fluxo de processo 

 Técnica que assegura uma perfeita compreensão dos inputs do fluxo do processo. A 
elaboração dos gráficos de fluxo só é possível graças à ajuda de várias pessoas, razão pela 
qual esta técnica é um importante exercício de formação de grupos de trabalho. 
 
 Segundo Oakland (1994), os gráficos de processo ajudam a visualizar as seqüências de 
eventos, atividades, estágios ou decisões envolvidas em um processo, sobretudo quando este 
possui um elevado grau de complexidade, facilitando a sua compreensão, a comunicação 
entre as pessoas e o exame crítico do mesmo para a implementação de melhorias. A obtenção 
de um gráfico de fluxo fiel exige a descrição clara e precisa do processo. 
 

Os gráficos de fluxo de processo utilizados como ferramentas de qualidade são: 
• Fluxograma; 
• Gráfico detalhado de fluxo de processo; 
• Diagrama de fluxo de processo. 

4.1.1.1. Fluxograma 

 O fluxograma faz o ordenamento das etapas do processo através de símbolos 
específicos, que descrevem o início, o meio e o fim da seqüência. Estes símbolos são 
representados por figuras geométricas, as quais são apresentadas na Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1: Símbolos usados na construção do fluxograma. 

 
Como pode ser visto, o início do processo é representado por um circulo, o qual é 

colocado no alto do fluxograma. Cada etapa é indicada por um retângulo, que contém a 

Fluxo 
 

Início 

Fim 

Etapa do 
processo 

(operação) 

Bloco de 
informação Decisão 
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descrição sumária da operação correspondente. O losango é o ponto onde o processo se 
subdivide em conseqüência de uma decisão tomada. Um paralelogramo acolhe cada 
informação útil dentro do processo. As setas fazem a ligação dos diversos símbolos, 
mostrando o fluxo e a lógica do processo. Finalmente, a oval oblonga indica o término do 
processo e é posicionada na parte inferior do gráfico de fluxo. 
 

 O fluxograma de um processo simples de pesagem de ingredientes no laboratório de 
uma indústria é apresentado na Figura 4.2 para ilustrar a aplicação desta ferramenta. É 
evidente que o fluxograma de um processo mais complexo não seria tão direto quanto o da 
figura. Apresentaria um maior número de ramais em razão da maior diversidade de atividades 
e de decisões envolvidas. 

 

 
Figura 4.2: Fluxograma de pesagem de ingredientes em um laboratório. 

  Não 

 Sim

Sim

 Não 

 Não   Sim

Início 

Balança 
 livre? 

Pega ingrediente 
no depósito 

Pesa ingrediente 
na balança 

Pesagem 
correta? 

Fim 

Lacra e armazena 
ingrediente 

pesado 

Balança 
funcional? 

Ajusta a balança 
(nivela, calibra) 
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O ato de elaborar o fluxograma aprimora o conhecimento do processo e dá 
oportunidade para que melhorias sejam concebidas e implementadas. É comum que 
movimentos desnecessários de materiais, pessoas e de informações sejam evidenciados, 
permitindo que ações de eliminação de desperdícios sejam adotadas. Nesta tarefa, o 
envolvimento do grupo nivela a compreensão de pontos obscuros do processo e dá a certeza 
de que este é um trabalho essencialmente de equipe. 

É indispensável que o fluxograma seja fiel e, ao mesmo tempo, o mais simples 
possível, de modo a permitir sua perfeita compreensão pelos usuários. Uma figura confusa e 
com muitos ramais pode indicar erro durante a elaboração ou a existência de um processo 
imperfeito e ineficiente, caracterizado por muitos desperdícios. 

4.1.1.2. Gráfico detalhado de fluxo de processo 

 Este gráfico registra fatos detalhados de um processo, através da aplicação de cinco 
símbolos padronizados, os quais representam todos os tipos de atividades ou eventos passíveis 
de ocorrer.  
 

Tais símbolos proporcionam uma linguagem simples e de fácil compreensão, que 
economiza o tempo gasto em descrições e mostra a seqüência correta de eventos. A Figura 4.3 
mostra os cinco símbolos usados. 

 

 
Figura 4.3: Símbolos usados no gráfico de fluxo de processo. 

Um exemplo simples pode facilmente ilustrar a utilidade do gráfico detalhado de fluxo 
de processo. A figura 4.4 mostra o mesmo processo de pesagem de ingredientes do exemplo 
anterior. 

Operação: indica as etapas principais em um processo; 

Inspeção: indica uma verificação no tocante à qualidade e quantidade; 

Transporte: indica movimento de pessoas, materiais, documentos, 
                     informações etc.; 

Demora: indica estocagem temporária, demora ou retenção entre operações  
                sucessivas; 

Armazenagem: indica uma armazenagem controlada, não implicando perda 
                           de tempo (arquivamento). 
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Figura 4.4: Gráfico detalhado de fluxo do processo de pesagem de ingredientes. 

4.1.1.3. Diagrama de fluxo 

 O diagrama de fluxo também utiliza os cinco símbolos representativos das diferentes 
atividades possíveis de ocorrer num processo produtivo. Enquanto o gráfico detalhado de 
fluxo de processo apresenta apenas a seqüência de atividades, o diagrama de fluxo mostra o 
roteiro físico do processo, utilizando o próprio layout do setor. O fluxo é representado por 
uma linha cheia e as atividades envolvidas pelos respectivos símbolos, colocados na posição 
em que as mesmas são realizadas. A Figura 4.5 ilustra o mesmo exemplo do processo de 
pesagem de ingredientes. 

 

 
Figura 4.5: Diagrama de fluxo do processo de pesagem de ingredientes. 
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                                        Atividades 
 

   1- Deslocamento do operador até o depósito 

   2- Transfere o ingrediente até o balcão 

   3- Aguarda desocupação da balança 

   4- Verifica a tara da balança 

   5- Coloca o ingrediente na balança 

   6- Verifica valor de pesagem obtido 

   7- Transfere ingrediente pesado da balança para o balcão 

   8- Lacra contentor com ingrediente pesado  

   9- Armazena ingrediente pesado 



 76

4.1.2. Folha de verificação ou tabela de contagem 

 A folha de verificação (check sheet ou tally sheet) é uma planilha onde um conjunto de 
dados sistematicamente coletados é registrado de forma ordenada, possibilitando uma rápida 
interpretação dos resultados. Além de permitir a verificação do comportamento de parâmetros 
a serem controlados, servindo como ponto de partida para o controle de processo, constitui a 
base de apoio para os esforços direcionados à solução de problemas.  
 

No Quadro 4.1 a seguir é apresentado um exemplo de folha de verificação, mostrando 
a freqüência de ocorrência de defeitos por tipo ou natureza em produtos extrudados. 

 Quadro 4.1: Folha de verificação de defeitos em produtos extrudados. 
OBSERVADOR: J. Silva                     MÁQUINA: 018                     DATA: 08/setembro/2005 

TIPO DE DEFEITO FREQÜÊNCIA TOTAL % 

Ovalização 

Fissura transversal 

Ranhura longitudinal 

Variação dimensional 

Rugosidade superficial 

 

12 

07 

04 

14 

09 

26,1 

15,2 

8,7 

30,4 

19,6 

 Σ 46 100 

Oakland (1994) chama a atenção para a diferença entre dados e números durante o 
processo de registro. Conforme ensina, dados são informações que incluem valores 
numéricos, úteis na solução de problemas ou ao fornecer conhecimento sobre a situação de 
um processo, enquanto que números isolados, procedentes de medições ou contagens sem 
significado, são entes desconexos, não possuindo significado próprio, que levam mais à 
confusão do que ao esclarecimento.  
 

Oakland (1994) tipifica os dados em atributos e variáveis, conforme a natureza dos 
elementos que representam. Atributos são dados resultantes de contagens, sendo, portanto, 
números inteiros ou discretos. É o caso, por exemplo, do número de peças extrudadas que 
apresentam rugosidade superficial ou do número de paradas de uma máquina por defeito 
eletrônico. 
 

Variáveis, por sua vez, são dados resultantes de medições, podendo assumir 
teoricamente qualquer valor de uma escala contínua. Exemplo típico de variável seria o 
diâmetro de um furo numa peça ou a massa dos pacotes de uma embaladora de biscoitos. 
 

Quatro passos devem ser cumpridos na preparação da folha de verificação: 

• Seleção pelo grupo de trabalho do evento a ser observado. 

• Definição do período em que os dados serão coletados, incluindo freqüência de 
obtenção e tempo de duração da coleta. 

• Elaboração de uma folha de verificação simples, de fácil utilização, ajustada à 
necessidade do estudo e que acolha todos os dados a serem coletados. 
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• Coleta dos dados e preenchimento da folha de forma idônea, com observância do 
período de tempo preestabelecido para este fim. 

4.1.3. Histograma 

O histograma ou gráfico de barras é uma ferramenta que mostra claramente a forma de 
distribuição de um conjunto de dados, sejam estes atributos ou variáveis. Com isto, é possível 
visualizar o valor de tendência central da distribuição e a dispersão dos dados em torno deste 
valor.  
 

Conforme Werkema (1995a e 1995b), a confrontação do histograma com os limites 
inferior e superior de especificação, permite avaliar se um processo está ou não centrado em 
relação ao seu valor nominal e, assim, adotar, se necessário, alguma medida visando reduzir a 
variabilidade do mesmo. 
 
 Conway (1996) afirma que o histograma é um poderoso instrumento de comunicação, 
porque ajuda a esclarecer de que maneira o processo varia. Além disso, devido a sua 
simplicidade e auto-explicação, o histograma pode ser usado para comunicar diretamente ao 
pessoal de operação o resultado de suas ações no esforço de melhoria do processo. 
 

O histograma é traçado a partir de uma tabela de contagem, conforme ilustrado no 
Quadro 4.2 a seguir. No exemplo, as contagens dos fardos de produtos re-embalados, para os 
diversos tempos de re-enfardamento, são mostradas na coluna do centro e correspondem às 
freqüências indicadas na coluna da direita. Essas freqüências podem ser expressas em valores 
absolutos, conforme mostrado no quadro, ou em valores relativos (%), sendo esta a forma 
mais usual para dados contínuos.    

Quadro 4.2: Tabela de contagem para construção do histograma. 

Tempos de re-enfardamento de 
produtos embalados (segundos) Registro Quantidade de fardos 

(Freqüência) 

05 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

02 

05 

11 

19 

09 

03 

01 

A Figura 4.6 mostra o histograma dos tempos de re-enfardamento, correspondente aos 
dados da tabela de contagem. Verifica-se que, unindo-se os pontos médios da base superior 
dos diversos retângulos, por meio de segmentos de reta, obtém-se uma figura com a forma 
aproximada de uma curva normal. Conforme Levine (2000), esta curva é típica das medidas 
da maioria das grandezas naturais e industriais, tais como, dimensões de peças, valores de 
corrente elétrica, de massa corpórea ou de altura da população adulta, de determinado sexo, de 
uma cidade, e tantas outras. 
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Figura 4.6: Histograma dos tempos de re-enfardamento de produtos embalados. 

A construção de uma distribuição de freqüência para dados contínuos e do respectivo 
histograma, obedece aos seguintes passos: 

• coleta, ordenamento e registro seqüencial dos dados; 

• cálculo do intervalo total dos dados: R = valor máximo – valor mínimo; 

• escolha do número de classes ou de intervalos: k = √ número de observações (em geral 
k varia de 5 a 15 classes, conforme Stevenson (1981)); 

• cálculo da amplitude de classe ou do intervalo de classe: L = R/k; 

• determinação dos limites de classe ou dos extremos das classes: valores + L (os limites 
devem tocar-se mas não sobrepor-se); 

• contagem e registro em uma tabela do número de elementos contidos em cada classe 
(Quadro 4.3); 

                            Quadro 4.3: Tabela de freqüência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe Identificação 
da classe Freqüência % 

2 a < 7 A 7 13,5 

7 a < 12 B 11 21,2 

12 a < 17 C 17 32,6 
17 a < 22 D 9 17,3 
22 a < 27 E 5 9,6 
27 a < 32 F 3 5,8 

 Σ 52 100 
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• construção do histograma das freqüências de classe (Figura 4.7). 
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Figura 4.7: Histograma de distribuição de freqüência. 

4.1.4. Diagrama de dispersão 

 É uma ferramenta que analisa a possibilidade de associação entre duas variáveis por 
meio de um gráfico X-Y, as quais podem ser duas causas, uma causa e um efeito ou dois 
efeitos de um processo. O tipo de dispersão entre os pontos no diagrama revela se existe ou 
não uma correlação entre as variáveis, se esta é forte ou fraca, positiva ou negativa. 
 
 Os diagramas de dispersão são de construção simples e de fácil interpretação, como 
pode ser observado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8: Diagrama de dispersão. 
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O exemplo acima apresenta uma correlação moderada e crescente entre o teor de 
amido do milho e o volume da pipoca produzida a partir do mesmo. A dispersão pode estar 
sendo influenciada por outras variáveis presentes na matéria-prima, como umidade, teor de 
gordura etc. 

4.1.5. Estratificação 

 Werkema (1995a e 1995b) define a estratificação como uma técnica que consiste no 
reagrupamento de um conjunto de dados de acordo com fatores específicos, denominados 
fatores de estratificação, com o objetivo de focalizar a ação.  
 

Equipamentos (máquinas), insumos (materiais), pessoas (mão-de-obra), métodos, 
medidas e condições ambientais (meio-ambiente), que são as principais causas de variações 
dos processos produtivos, constituem os fatores de estratificação. 

 
Conforme Werkema (1995a e 1995b), a estratificação é uma técnica bastante efetiva 

nas diversas etapas de aplicação do ciclo PDCA10 para melhorar resultados (observação, 
análise, execução, verificação e padronização) e do ciclo PDCA para manter resultados 
(execução e ação corretiva).  
 
 O exemplo, a seguir, apresenta a estratificação na fase de observação do PDCA de 
melhoria, para caracterização do problema de baixo volume da pipoca, numa indústria 
alimentícia. As informações foram estratificadas sob os seguintes aspectos: 

• Tempo: os resultados relacionados ao problema estão concentrados num turno de 
trabalho específico ou num determinado dia da semana? 

• Local: os resultados são diferentes nos diversos estouradores utilizados ou em pontos 
geográficos distintos? 

• Tipo: os resultados variam de acordo com a especificação técnica da matéria-prima 
utilizada ou conforme o fornecedor? 

• Sintoma: os resultados diferem em função dos diferentes defeitos que podem ocorrer 
no produto? 

• Indivíduo: resultados distintos estão associados a diferentes operadores? 

• Ambiente: as condições ambientais, como umidade, temperatura, luminosidade etc. 
estão associadas aos diferentes resultados obtidos? 

• Acondicionamento: os resultados estão relacionados ao tipo de embalagem da matéria-
prima utilizado ou às condições de armazenagem?   

4.1.6. Análise de Pareto 

A análise de Pareto foi desenvolvida no ano de 1897 pelo economista, sociólogo e 
engenheiro italiano Vilfredo Pareto, para explicar a desigualdade da distribuição de renda, à 
época, na Itália e em outros países do Ocidente. Ele observou que cerca de 80% da riqueza da 
nação estava concentrada nas mãos de apenas 20% da população e o restante distribuído na 
proporção inversa (Dias, 2005).  
 
                                                 
10 P de Plan, D de Do, C de Check e A de Action – Nota do autor. 
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Cerca de 50 anos depois, Juran adaptou esta teoria ao campo da qualidade, ao perceber 
que a distribuição dos problemas e de suas causas apresentava semelhante desigualdade. 
 

Na verdade, a análise de Pareto pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, 
sempre que se faça necessária a priorização de ações de conseqüências relevantes para um 
determinado contexto. No campo da administração de materiais ou logística, por exemplo, 
esta análise, conhecida como classificação ABC, é utilizada no controle de estoques. Arnold 
(1999) mostra que a relação entre a porcentagem dos itens em estoque e a dos montantes 
anuais utilizados, segue aproximadamente o padrão abaixo:  

Classe A: 20% dos itens correspondem a 80% do valor do estoque movimentado; 

Classe B: 30% dos itens correspondem a 15% do valor do estoque movimentado; 

Classe C: 50% dos itens correspondem a 5% do valor do estoque movimentado. 
 
 O Princípio de Pareto, conforme Werkema (1995a e 1995b), estabelece que os 
problemas determinantes das perdas relacionadas à qualidade, como percentual de peças 
defeituosas, reclamações de clientes, perda de produção, modos de falhas, número de 
acidentes etc., classificam-se em duas categorias: os “poucos vitais”, que correspondem aos 
poucos problemas mais significativos ou críticos, e os “muitos triviais”, que compreendem à 
maioria dos problemas menos importantes. Segundo este princípio, se forem solucionados os 
poucos vitais, ter-se-á reduzido de 80% a 90% das perdas decorrentes de todos os problemas 
existentes. Assim, num primeiro momento, a atenção deverá ser voltada prioritariamente para 
esta categoria de problemas, ficando os muitos triviais para uma segunda fase.  
 

A análise de Pareto é apresentada através de um gráfico de barras, denominado gráfico 
de Pareto, o qual permite visualizar os problemas que devem ser prioritariamente atacados, de 
modo a se obter os maiores e mais rápidos ganhos com um mínimo de esforço. 
  

A construção do gráfico deve obedecer às etapas seguintes: 

• selecionar o problema a ser analisado; 

• listar os fatores de estratificação ou categorias envolvidas no problema; 

• estabelecer o método e o período de coleta dos dados; 

• elaborar uma lista de verificação apropriada à coleta dos dados; 

• Preencher a lista de verificação e anotar a quantidade de vezes que cada categoria foi 
observada, assim como o número total de observações; 

• Elaborar uma planilha de dados, contendo as colunas: categoria, quantidade, total 
acumulado, porcentagem do total geral e porcentagem acumulada; 

• Construir o gráfico de Pareto a partir da planilha de dados. Nele devem constar 
adicionalmente: o título, o período de coleta dos dados, o número total de itens 
inspecionados e o objetivo do estudo realizado. 

 
O gráfico de Pareto apresenta as barras dispostas na ordem decrescente de altura. A 

curva ascendente traçada a partir da primeira barra, conhecida como curva de Pareto, 
corresponde às porcentagens acumuladas das barras. 
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Na Figura 4.9 é apresentado um exemplo de gráfico de Pareto, mostrando supostas causas da 
alta densidade da pipoca produzida.  
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Figura 4.9: Gráfico de Pareto para baixo volume de pipoca. 

4.1.7. Análise de causa e efeito e brainstorming 

A análise de causa e efeito é uma ferramenta que permite identificar os fatores 
(causas) que afetam os resultados de um processo (efeitos). A análise é realizada através do 
diagrama de cause e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa, em homenagem 
ao seu criador, Dr. Kaoru Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe, em razão de sua forma. 
 

Werkema (1995a e 1995b) atribui ao diagrama de causa e efeito, o papel de guia para 
a identificação da causa fundamental de um problema e para a determinação das ações 
corretivas que deverão ser implementadas. 
 

Conway (1996) considera como o aspecto mais importante desta ferramenta, o fato de 
ela fazer com que as pessoas familiarizadas conjuntamente com um problema, pensem, 
estabeleçam prioridades e desenvolvam um plano de ação para solucioná-lo. 

 
O diagrama de Ishikawa, ensina Oakland (1994), é elaborado por brainstorming, 

técnica usada para geração rápida e volumosa de idéias, podendo ser aplicada a inúmeras 
situações. O brainstorming é empregado em grupo, cujos membros podem expor livre e 
democraticamente suas idéias a respeito do problema em foco. Isto faz com que as pessoas se 
sintam motivadas e encorajadas a dar sua contribuição, sem serem importunadas pela crítica e 
ridicularização. O clima dominante de entusiasmo e liberdade enseja o aprofundamento da 
análise do problema e o surgimento de idéias originais. A sessão seguirá até que todas as 
causas cabíveis sejam contempladas. Através de uma análise de Pareto, são identificadas as 
causas que serão prioritariamente investigadas, em função do maior número de não-
conformidades a elas associadas.  
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Werkema (1995a e 1995b) e Miguel (2001) ao tratarem do diagrama de causa e efeito, 
apresentam os seguintes passos para a sua elaboração: 

• determinar a característica da qualidade ou problema a ser estudado (identificação do 
efeito), registrando-o dentro do retângulo da extremidade direita da espinha dorsal; 

• relacionar, dentro dos retângulos das espinhas grandes, as causas primárias que afetam 
a característica da qualidade ou problema, agrupando-as em “4 M” (mão-de-obra, 
máquina, método e material) ou “6 M” (incluindo medida e meio-ambiente); 

• relacionar, como espinhas médias, as causas secundárias que afetam as causas 
primárias; 

• relacionar, como espinhas pequenas, as causas terciárias que afetam as secundárias; 

• identificar no diagrama as causas que parecem exercer um efeito mais significativo 
sobre a característica da qualidade ou problema. Uma análise de Pareto pode auxiliar 
na identificação das causas que devem ser prioritariamente tratadas, conforme 
mencionado anteriormente; 

• registrar outras informações que devem aparecer no diagrama, como título, data de 
elaboração e grupo responsável pela elaboração.  

  
 Ishikawa (1986) denomina a característica da qualidade almejada de meta, sobre a qual 
recai o efeito das não-conformidades provocadas pelas causas, que ele chama de fatores.  
 

Na Figura 4.10 é apresentado um exemplo simplificado de um diagrama de causa e 
efeito para investigação do problema de baixa produção em uma fábrica de biscoitos. 

 

 
Figura 4.10: Diagrama de Ishikawa para busca das causas raízes da baixa produção. 
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Uma variação do brainstorming apresentada por Oakland (1994) é a Técnica de Grupo 
Nominal (NGT), que é usada para evitar o domínio de determinados indivíduos em grupos 
multiníveis e multidisciplinares, onde falhas de comunicação são freqüentes.  
 

O processo tem início com a descrição detalhada do problema pelo facilitador e segue 
até a classificação final das idéias, conforme mostra a Figura 4.11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11: Técnica de Grupo Nominal. 

 Outra técnica muito usada na investigação das raízes de um problema é “os cinco por 
quês”, surgida na Toyota. Consiste de uma abordagem sistemática de fazer perguntas 
sucessivas, no mínimo cinco, para garantir que a raiz do problema seja efetivamente 
alcançada. Este método pode ser usado como uma poderosa ferramenta de investigação de 
falhas num processo de melhoria contínua, na investigação da causa raiz de acidentes e em 
várias outras situações. 

4.1.8. Análise de campo de força 

 Segundo Oakland (1994), é uma técnica usada para identificar forças que auxiliam ou 
dificultam a realização de uma mudança, sendo semelhante à análise de causa e efeito com 
brainstorming negativo. Tem por objetivo, portanto, superar os obstáculos que impedem a 
mudança e a melhoria dos sistemas. 
 
 Após a definição dos objetivos e a descrição das mudanças necessárias, o grupo 
elabora, por brainstorming, o diagrama de campo de força, o qual consiste de duas regiões 
separadas por uma linha vertical, em que são colocadas, em oposição, as forças acionadoras 
favoráveis ou positivas e as forças contrárias desfavoráveis ou negativas. 
 

A Figura 4.12 apresenta um diagrama de campo de força típico, no qual podem ser 
vistas as duas regiões em oposição, separadas por uma linha vertical que representa os 
objetivos estabelecidos e que deverão ser buscados. 
 

 
Exposição do problema lido e admitido 

 
Esclarecimento do problema 

 
Nova exposição do problema 

 
Geração de idéias em silêncio 

 
Coleta de idéias (rodízio) 
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Uma vez realizada a análise e avaliados os resultados, um plano de ação é elaborado e 
implementado, com o propósito de eliminar ou neutralizar as forças de restrição e 
potencializar as forças favoráveis. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4.12: Diagrama de campo de força. 

4.1.9. A curva de ênfase 

 Esta é uma ferramenta que permite classificar uma determinada quantidade de fatores 
em ordem de importância ou de prioridade, em termos de custo, freqüência de ocorrência, 
risco etc. Usando critérios predeterminados, a técnica realiza a classificação através de uma 
matriz, onde os fatores são anotados e confrontados dois de cada vez. 

4.1.10. Gráfico de controle 

 Criado na década de 20 do século passado pelo estatístico norte-americano Walter 
Shewhart, o gráfico de controle é uma poderosa ferramenta para controlar e melhorar 
processos contínuos. Conway (1996) define sucintamente o gráfico ou carta de controle como 
a combinação do gráfico de tendência, que mostra o comportamento de um evento no tempo, 
e do histograma com fórmulas estatísticas, cuja função é melhorar a compreensão da variação 
de um processo. 
 
 O tratamento estatístico dado distingue as causas da variação do processo em duas 
categorias: as causas comuns ou aleatórias, que são parte do sistema e as causas especiais ou 
assinaláveis, que vêm de fora do sistema. Conforme Deming (1990), as primeiras produzem 
valores que se inserem dentro dos limites de controle do gráfico, enquanto que as últimas, 
uma vez instaladas, produzem valores que extrapolam esses limites. Quando isto ocorre diz-se 
que o processo está instável ou fora de controle, devendo as causas ser investigadas e 
eliminadas para evitar a produção de material ou informação não conforme. 
 
 Os gráficos de controle apóiam-se na constatação de que a variação num processo 
estável segue, via de regra, uma distribuição normal, isto é, maior concentração de valores em 
torno da média e menor concentração distante dela ou nas proximidades dos limites de 
controle. Estes limites, estabelecidos em três desvios padrão (+/-3σ), fazem com que as 
variações aleatórias caiam, na maior parte do tempo, dentro dos mesmos. Deste modo, é 
possível separar as causas aleatórias das especiais. 
 

                                                                       Objetivo 
                Pressão a favor                                                                           Pressão contra 

 
 
 
   Forças acionadoras favoráveis                                                   Forças contrárias desfavoráveis 
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A Figura 4.13 apresenta um gráfico de controle, onde podem ser vistas as linhas 
correspondentes aos limites inferior e superior de controle e à média. 

 

 
Figura 4.13: Gráfico de controle. 

Uma função importante do gráfico de controle é mostrar a amplitude de 
funcionamento do processo, ou seja, a sua capacidade de atender ou não às especificações do 
produto. Se os limites de controle estiverem dentro dos limites de especificação, o processo é 
dito capaz, caso contrário, ele será não capaz. A verificação da capabilidade do processo é 
fundamental no momento de decidir pela compra de uma máquina ou por ocasião do 
desenvolvimento de um novo produto, quando estarão sendo definidos os seus limites de 
especificação. 
 
 Limites de controle e limites de especificação não são a mesma coisa, como alerta 
Conway (1996): “os limites de controle mostram o que o processo está produzindo, enquanto 
que as especificações definem os limites desejados.” Isto quer dizer que, mesmo um processo 
sob controle estatístico, que apresente variabilidade controlada e previsibilidade, pode 
produzir itens defeituosos, se não for capaz de atender às especificações estabelecidas a partir 
das expectativas e necessidades dos consumidores, conforme afirma Werkema (1995a e 
1995b). A Figura 4.14 ilustra claramente essa diferença. Enquanto no processo capaz os 
limites de controle localizam-se dentro do intervalo de valores formado pelos limites inferior 
e superior de especificação, no processo não capaz isto não acontece.  

 

 
Figura 4.14: Limites de controle e limites de especificação. 

Quando o processo é estável e capaz, o gráfico de controle possui duas funções bem 
específicas: 

 LIE LSE  LSELIE

  Processo capaz   Processo não capaz 

 LIC LSC LIC LSC

Limite Superior 
 de Controle (LSC) 

Limite Inferior 
 de Controle (LIC) 

Média (LM) 
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• auxiliar as ações de melhoria contínua; 

• manter o processo sob controle. 
 

Na busca da melhoria contínua, a variação do processo pode ser reduzida conforme os 
objetivos estabelecidos pela organização. Nesta tarefa, o gráfico de controle mostra o 
progresso que está sendo obtido pela equipe. Este esforço, no entanto, não deve ser maior do 
que aquele efetivamente necessário, uma vez que poderia implicar aumento não justificado de 
custo. 
 

Quando o processo é instável ou é não capaz, o esforço deve ser feito no sentido de 
identificar e eliminar as causas especiais, no primeiro caso, e comuns ou aleatórias, no 
segundo. Em ambos os casos, o gráfico de controle é indispensável para mostrar a evolução 
do processo. 
 
 Conway (1996) acrescenta que as causas especiais das variações do processo devem 
ser imediatamente investigadas enquanto as evidências físicas ainda estão disponíveis e o fato 
presente na lembrança das pessoas. Isto favorece o sucesso da investigação, a rápida 
estabilização do processo e evita o desperdício decorrente da fabricação de produtos não 
conformes. 
 
 Os gráficos de controle devem ser elaborados pelos operadores, os verdadeiros 
especialistas do processo, pois eles acompanham os acontecimentos em tempo real e podem 
associar, de imediato, as causas aos efeitos. Cabe, portanto, à gerência motivar e ouvir estas 
pessoas, se de fato pretende descobrir e eliminar as causas dos problemas.  
 

Conforme ressalta Conway (1996), é importante ainda que o operador receba da 
administração a autoridade necessária para tomar alguma providência ou parar a linha de 
produção quando surge um problema. Não há como ter neste operador um parceiro dedicado, 
se não lhe for dada a posse do processo, o qual deve monitorar, controlar e ajudar a solucionar 
os problemas.  
 

 Há dois tipos de gráficos de controle: 

• Gráficos de controle para variáveis. 

• Gráficos de controle para atributos.  

4.1.10.1. Gráficos de controle para variáveis 

Os gráficos de controle para variáveis são aqueles nos quais a característica da 
qualidade que está sendo controlada é expressa quantitativamente por valores dentro de uma 
escala contínua. Podem ser citados como exemplos o gráfico de controle para o peso de 
pacotes de salgadinho, para a espessura de um filme de polietileno. Para esta categoria, os 
gráficos mais usuais são:  

a. Gráfico da média x. 

b. Gráfico da amplitude R. 

c. Gráfico do desvio padrão da amostra s. 

d. Gráfico de medidas individuais x. 
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4.1.10.2. Gráficos de controle para atributos 

Os gráficos de controle para atributos são aqueles cujas medidas neles 
representadas resultam da contagem de itens que apresentam uma determinada característica 
particular de interesse ou atributo. Têm-se como exemplos o gráfico de controle para o 
número de pacotes de pipoca com sobrepeso, gráfico de controle para o número de soldas 
defeituosas. Os Gráficos para atributos mais utilizados, são: 

a. Gráfico da proporção de defeituosos p. 

b. Gráfico do número de defeitos c. 

 
Gráficos de controle de x e R 

  
Os gráficos x e R devem ser utilizados em conjunto. 

 
Supondo que x seja a característica da qualidade de interesse e tenha distribuição 

normal com média μ e desvio padrão σ, então a média x = (x1 + x2 + x3 + ... + xn)/n de uma 
amostra x1, x2,  x3, ... , xn de tamanho n da distribuição, também tem distribuição normal com 
média μ e desvio padrão σx = σ/√ n . 
 
 Conhecendo-se os valores de μ e σ, os limites de controle para o gráfico da média x 
podem ser calculados através da Equação 4.1, a seguir. 

                                                                     ± zα/2 σ/√ n                                                               (4.1) 

Usando-se o chamado sistema 3σ, no qual zα/2 = 3, os limites passam a ser calculados 
por meio da Equação 4.2, abaixo. Neste caso, 99,73% das observações de x ficam dentro dos 
limites de controle. 

                                                                    μ ± 3σ/√ n                                                                 (4.2) 

 Como na prática os parâmetros μ e σ não são conhecidos, os mesmos deverão ser 
estimados a partir de dados amostrais retirados da população. O procedimento consiste em 
tomar m amostras, denominadas subgrupos racionais, cada uma das quais contendo n 
observações da característica da qualidade de interesse. Segundo Werkema (1995a e 1995b), a 
retirada das amostras deverá acontecer quando as condições de operação forem as mais 
uniformes possíveis e quando houver a confiança de que o processo esteja sob controle. 
Normalmente são adotados os seguintes valores para m e n: 

• m = 20 a 25, no mínimo; 
• n = 4, 5 ou 6. 

 
Assim sendo, a média populacional μ é estimada através da média global da amostra 

(x), dada pela Equação 4.3, a seguir.  
 

                      m 
                                                                (x) = (1/m)·Σ xi                                                       (4.3) 

                       i=1 
 
 O desvio padrão populacional σ, por sua vez, é estimado por meio da Equação 4.4.  
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σ = R/d2                                                              (4.4) 
 

onde R, a amplitude média, é dada pela Equação 4.5. 
 
                                                                                                                        m 

R = (1/m)·Σ Ri                                                         (4.5) 
                                                                                                                       i=1 
 
sendo Ri = valor máximo – valor mínimo, a amplitude da i-ésima amostra, i = 1, 2, 3, ..., m. 
 

A partir das equações acima são calculados os limites de controle de x e R. 
 

• Para o gráfico de x: 
 

                                                            σ                      3 
                                    LSC = x + 3           = x + R               = x + A2R                            (4.6) 
                                                         √ n                 √ n · d2 

 
                                    LM = x                                                                                         (4.7) 
 
                                                            σ                      3 
                                    LSC = x − 3           = x − R               = x − A2R                            (4.8) 
                                                         √ n                 √ n · d2 

 
• Para o gráfico de R: 
 
                                          LSC = R + 3σR = R + 3 R d3/d2 = D4R                                   (4.8) 

 
                                          LM = R                                                                                   (4.9) 
 
                                          LSC = R − 3σR = R − 3 R d3/d2 = D3R                                 (4.10) 

 
onde σR é a estimação do desvio  padrão  da  distribuição da amplitude amostral e d2,  d3,  A2,  
D3 = 1 − 3d3/d2 e D4 = 1 + 3d3/d2 são fatores constantes em função do tamanho n da amostra, 
sendo seus valores tabelados – Ver Vieira (1999), Tabela 2; Werkema (1995b), Tabela C.2; 
Siqueira (1997), Tabela D. 
 
 Os limites de controle de x e R acima obtidos são experimentais e permitem 
determinar se o processo estava sob controle quando as m amostras foram extraídas. Para 
avaliar esta hipótese, as observações xi e Ri, i = 1, 2, 3, ..., m, devem ser representadas nos 
respectivos gráficos. Caso os pontos locados caiam dentro dos limites de controle e nenhuma 
tendência de configuração não aleatória seja observada, o processo estava sob controle na 
ocasião em que as m amostras foram extraídas e, neste caso, os referidos limites de controle 
estarão adequados ao controle da produção. 
   

Na hipótese de um ou mais pontos caírem fora, os limites de controle experimentais 
devem ser revisados. Neste caso, ensina Werkema (1995a e 1995b), deve ser procedido o 
exame de cada um destes pontos em busca de uma “causa de variação assinalável”. Uma vez 
encontrada esta causa, o correspondente ponto deve ser descartado e os limites de controle 
experimentais recalculados apenas com os pontos remanescentes. Este procedimento é 
repetido até que todos os pontos caiam dentro dos novos limites de controle, quando 
finalmente estes serão consagrados definitivos. 
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Destaque-se que o processo somente estará sob controle estatístico se a estabilidade 
for verificada tanto no gráfico da média quanto no da variabilidade da característica da 
qualidade de interesse (amplitude), razão pela qual ambos são utilizados concomitantemente. 
 
 É aconselhável, entretanto, que o gráfico de R seja construído e analisado antes do de 
x, já que o cálculo dos limites de controle deste depende da estimativa do desvio padrão do 
processo σ, que é obtida a partir da amplitude média R. Portanto, enquanto o processo não 
estiver sob controle quanto à variabilidade R, o de x não deve ser construído e analisado. 
 
 Ressalte-se, finalmente, que os gráficos de x e R são válidos apenas para condições 
idênticas de funcionamento do processo. Mudando-se tais condições, como a substituição ou a 
adição de uma máquina, por exemplo, os limites de controle devem ser recalculados e 
reavaliados. 

Interpretação dos gráficos de controle de x e R 

 Apesar de excelentes ferramentas para controlar processos, os gráficos de controle não 
falam sempre por si sós. É necessário que sejam interpretados segundo alguns critérios 
indicativos da falta de controle de um processo. Isto decorre do fato de que, estando o 
processo sob controle, as variações nele ocorridas são variações naturais, não admitindo, 
portanto, qualquer tipo de comportamento que não seja o da aleatoriedade. 
 
 Werkema (1995a e 1995b) relaciona seis critérios indicativos, os quais serão 
apresentados a seguir. Antes, porém, é importante atentar para o fato de que plotagens erradas 
de dados, assim como cálculos ou medições incorretos, podem indicar um resultado adverso 
daquele que seria o real, o que pode levar à intervenção num processo sob controle ou vice-
versa.  
 

Em ambos os casos o erro é crítico, tendo em vista que pode implicar conseqüências 
desastrosas para a qualidade do produto, para os custos industriais e para a eficiência do 
processo. 
 
 Os critérios indicativos da falta de controle de um processo, são: 

• Pontos fora dos Limites de Controle 

• Periodicidade 

• Seqüência 

• Tendência 

• Aproximação dos Limites de Controle 

• Aproximação da Linha Média 

Pontos fora dos Limites de Controle 

 Esta é a indicação mais fácil de ser verificada e exige a imediata investigação das 
causas da variação, seguida das ações corretivas pertinentes. Pode decorrer de falhas 
operacionais, erros de medição, cálculos e de registro de dados, defeitos em máquinas ou 
equipamentos, uso de instrumentos descalibrados, defeituosos ou gastos. 
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Periodicidade 

 Manifesta-se, no gráfico, pela repetitividade do comportamento da curva para cima e 
para baixo em intervalos de tempo aproximadamente iguais.  
 

Este tipo de indicação da falta de controle do processo pode advir de mudanças 
sistemáticas nas condições ambientais, como temperatura e umidade, da fadiga do operador, 
da rotatividade constante de operadores ou máquinas, de flutuações na tensão da rede, na 
pressão de ar-comprimido ou em outras utilidades, de mudanças nos parâmetros do 
equipamento, bem como de alterações sistemáticas na qualidade da matéria-prima e de outros 
insumos. 

Seqüência 

 A seqüência indica mudanças ocorridas a nível de processo, as quais podem ser 
traduzidas, por exemplo, pela inserção de novos operadores, matérias-primas ou máquinas, 
por alterações nos métodos de inspeção, nos padrões operacionais ou em fatores humanos. É 
caracterizada pela presença de vários pontos consecutivos em um único lado da carta de 
controle em relação à linha média.  
 

Denomina-se comprimento da seqüência a quantidade de pontos dispostos na forma 
seqüencial. Assim, se oito pontos consecutivos estão posicionados em seqüência, o 
comprimento da seqüência é igual a oito. 
 
 Kume (1993) apresenta dois tipos de seqüências considerados anormais:  

• Seqüência de sete ou oito pontos 

• Seqüência com menos de sete pontos, em que pelo menos 10 de 11 pontos ou 12 de 14 
pontos ou 16 de 20 pontos consecutivos aparecem do mesmo lado da linha média do 
gráfico.  

Tendência 

 A tendência é caracterizada pela disposição de sete ou mais pontos consecutivos numa 
seqüência crescente ou decrescente. É geralmente devida ao desgaste gradativo de máquinas, 
ferramentas ou instrumentos, a alterações graduais nas condições ambientais ou, ainda, a 
fatores humanos, tais como, o cansaço, o stress, entre outros. 

Aproximação dos Limites de Controle 

 Ocorre quando dois de três pontos consecutivos posicionam-se entre os limites 2σ e 3σ 
(LSC ou LIC) ou quando os pontos plotados tendem a distribuir-se próximos aos limites de 
controle superior e inferior e distantes da média. Este último pode caracterizar a ocorrência de 
duas distribuições sobrepostas, resultantes, por exemplo, de duas máquinas com parâmetros 
diferentes. 
 
A aproximação dos limites de controle pode resultar, também, de ajustes freqüentes no 
processo, em resposta a variações decorrentes de causas aleatórias, em vez de focar apenas as 
resultantes de causas especiais. 
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Aproximação da Linha Média 

 Evidencia-se este tipo de configuração quando a maioria dos pontos plotados situa-se 
no entorno da linha média e dentro dos limites definidos pelas linhas +1,5σ e −1,5σ. Pode 
decorrer de erros nos cálculos dos limites de controle ou da seleção inadequada dos subgrupos 
racionais ou amostras. Assim, a pequena variabilidade e a proximidade da linha média, não 
são indicações de que o processo esteja sob controle. Ao contrário, pode indicar exatamente 
um estado de descontrole. A Figura 4.15 mostra os seis critérios indicativos da falta de 
controle de um processo. 

 

 
Figura 4.15: Critérios indicativos da falta de controle de processo. 

Werkema (1995a e 1995b) chama a atenção para o cuidado que se deve tomar durante 
a obtenção dos subgrupos racionais, a fim de que a carta de controle possa cumprir 
efetivamente o seu papel de controle do processo. A homogeneidade dos subgrupos é o 
principal aspecto a ser observado nesta tarefa. As observações devem ser colhidas sob 
condições operacionais estáveis e inalteradas, para que a variabilidade dentro de cada 
subgrupo seja atribuída a causas aleatórias e não a causas especiais, embora estas possam 
estar presentes entre os subgrupos. 
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LM 
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Ela apresenta duas abordagens que podem ser adotadas para a formação dos subgrupos 
racionais, dependendo da finalidade a que se destina o gráfico de controle: 1) cada amostra é 
constituída de unidades produzidas no mesmo instante ou em momentos muito próximos – 
deve ser usada quando o principal objetivo do gráfico é detectar alterações ocorridas no 
processo; 2) cada amostra é formada por unidades que representam toda a produção a partir da 
retirada da última amostra – deve ser aplicada quando o gráfico de controle envolve a tomada 
de decisão sobre a aceitação deste lote de produção. 
 
 Quando se tem um processo cuja produção é obtida a partir do trabalho de várias 
máquinas ou de vários operadores em conjunto e os subgrupos racionais são formados a partir 
de observações retiradas de todo o lote, não é possível detectar qual unidade produtiva está 
fora de controle. Neste caso, é necessário adotar um gráfico de controle para cada máquina ou 
para cada operador individualmente. 

4.2. O ciclo PDCA de controle de processos 

 Criado e proposto por Shewhart como um instrumento de melhoria contínua da 
qualidade, o ciclo PDCA ficou conhecido no Japão como “Ciclo de Deming”, por ter este 
autor demonstrado sua aplicação como um procedimento a ser seguido para se obter melhoria 
em um estágio evolutivo qualquer da qualidade, bem como para identificar uma causa 
especial detectada nas cartas de controle.     
 
 Para Deming (1990), conhecer os resultados de uma mudança através do ciclo PDCA 
permite aumentar a confiança na previsão para uma nova rodada de planejamento, com vistas 
à melhoria contínua dos produtos e, consequentemente, o aumento do grau de satisfação do 
consumidor. 
 
 Além dos mentores e grandes expoentes da qualidade do século XX, muitos outros 
autores trataram em suas obras do ciclo PDCA. Para Rodrigues (2004), “o ciclo PDCA busca 
monitorar com eficácia a gestão dos processos produtivos, através do diagnóstico das 
situações indesejáveis e da conseqüente busca de soluções, que devem ser precedidas de uma 
definição e de um planejamento adequados do processo”.  
 

Werkema (1995a e 1995b), por seu turno, afirma que “o ciclo PDCA é um método 
gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência 
de uma organização”. 
 
 Falconi Campos (1999), importante especialista brasileiro da qualidade, define o ciclo 
PDCA como um método para a “prática do controle”. No aspecto específico, o controle de 
processo é exercido através do “Ciclo PDCA de Controle de Processos”. 
 
 O Ciclo é composto das quatro etapas básicas do controle, que são: planejar (Plan – 
P), executar (Do – D), verificar (Check – C) e agir corretivamente (Action – A), cada uma das 
quais com seu significado próprio.  
 

Assim, conforme Falconi Campos (1999), o planejamento é a etapa de 
estabelecimento da “diretriz de controle”, que pode ser traduzida como a fase de definição das 
metas sobre os itens de controle e do método ou caminho para alcançá-las; a execução é a 
etapa de cumprimento destas metas conforme o planejado, bem como de coleta de dados para 
a etapa seguinte; a verificação é a fase de confrontação do resultado obtido com as metas 
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estabelecidas no planejamento; finalmente, a ação corretiva é a fase de eliminação definitiva 
dos desvios detectados na verificação, de modo que os mesmos não mais ocorram. 
  

É importante destacar que o ciclo PDCA pode ser iniciado por qualquer uma de suas 
quatro fases, sem prejuízo para o controle do processo. Uma vez fechado o ciclo, ele deverá 
ser repetido. A Figura 4.16 mostra a representação gráfica do ciclo PDCA. 

 

      
Figura 4.16: Ciclo PDCA de controle de processo. 

4.3. O ciclo PDCA de melhorias 

Conforme mencionado anteriormente, o ciclo PDCA foi criado por Shewhart como um 
instrumento de melhoria contínua da qualidade. Ao longo do tempo, vários especialistas 
reconheceram o grande potencial desta ferramenta e a adotaram em seus programas de gestão 
da qualidade ou como método de solução de problemas. Conway (1996), por exemplo, trata o 
ciclo PDCA como uma forma simplificada e de fácil memorização da sua metodologia de 12 
pontos de melhoria do processo ou de eliminação de desperdícios. 
 
 O Ciclo PDCA de Melhorias, utilizando técnicas estatísticas para a coleta, o 
processamento e a disposição das informações, consiste em uma seqüência lógica de 
procedimentos, cujo objetivo é identificar a causa raiz de um problema para sua posterior 
eliminação. Werkema (1995a e 1995b) apresenta o Ciclo PDCA de Melhorias como uma 
seqüência de oito sub-etapas, cada uma envolvendo um conjunto de atividades, a saber: 
 
Etapa P (Plan): 

a. Identificação do problema: definição do problema e gradação de sua importância.  

C 
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D 
(DO) 

P 
(PLAN) 

A 
(ACTION) 
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              Definir os  
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     permitirão atingir  
as metas propostas 

Educar e 
treinar  
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tarefa e coletar 

os dados 

Promover ações 
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Verificar os 
resultados da 

tarefa executada 
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• Escolha do problema: seleção do problema dentre os vários existentes, em função da 
importância e extensão das perdas a ele imputadas. 

• Elaboração do histórico do problema: coleta de dados históricos que ajudem a 
identificar o modo de ocorrência do problema, bem como sua freqüência e evolução. 

• Demonstração das perdas atuais e ganhos viáveis: discriminação das perdas e 
deficiências existentes em contraposição às melhorias que seriam esperadas com a 
eliminação do problema. 

• Priorização de temas: definição de prioridades e estabelecimento de metas numéricas 
viáveis, através da aplicação da análise de Pareto. 

• Designação de responsáveis: escolha da pessoa ou grupo de trabalho responsável 
pela solução do problema dentro de um prazo pré-estabelecido.    

b. Observação: é a fase de perscrutação dos aspectos particulares do problema sob enfoques 
diversos. 

• Identificação das características do problema através da estratificação de dados: 
coleta de dados por meio da estratificação para observação do problema sob diferentes 
pontos de vista.  

• Identificação das características do problema através da observação in lócus: 
coleta de informações adicionais no próprio local de ocorrência do problema, através 
da entrevista, fotografia, filmagem etc. 

• Elaboração de um cronograma e de um orçamento: elaboração de um cronograma 
de acompanhamento das tarefas, com atualização periódica, e de um orçamento 
estimativo dos custos que serão incorridos nas melhorias.  

c. Análise: é a etapa de busca das causas fundamentais do problema. 

• Definição das causas influentes: elaboração de diagrama de causa e efeito utilizando 
a técnica do brainstorming com as pessoas que possam contribuir para a identificação 
das causas básicas do problema.  

• Escolha das causas mais prováveis (hipóteses): análise do diagrama de causa e 
efeito com propósito de selecionar os elementos com maiores chances de constituírem 
as causas principais do problema. 

• Verificação das hipóteses: coleta e integração de dados relacionados às causas mais 
prováveis com o intuito de avaliar a influência que exercem sobre o problema, seguida 
de teste de hipótese através da aplicação de técnicas estatísticas. 

• Teste de consistência da causa fundamental: busca da evidência técnica que indique 
a possibilidade de bloqueio da causa definida como principal, sem que efeitos 
indesejáveis sejam gerados. Caso tal possibilidade não se confirme é provável que a 
causa fundamental não tenha sido encontrada, devendo-se, então, retornar à etapa de 
identificação do problema. 

d. Planejamento da ação: é a etapa de elaboração do plano de bloqueio das causas 
fundamentais. 

• Elaboração da estratégia de ação: implica o estudo das soluções possíveis para o 
problema, a avaliação ampla das vantagens e desvantagens relacionadas a cada uma 
delas e a escolha daquela que se configure como a melhor ou a mais adequada. Esta 
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tarefa exige o trabalho conjunto e cuidadoso das pessoas envolvidas com a solução do 
problema, a fim de assegurar que as ações corretivas recaiam efetivamente sobre as 
causas fundamentais e não sobre os seus efeitos. 

• Elaboração do plano de ação e revisão do cronograma e orçamento finais: esta 
tarefa implica a definição da meta e da quantidade a serem alcançadas, bem como dos 
itens de controle e verificação dos diversos níveis envolvidos. Exige a definição de: 

 O que será feito (What)? 

 Quando será feito (When)? 

 Quem irá fazer (Who)? 

 Onde será feito (Where)? 

 Por que será feito (Why)? 

 Como será feito (How)? 

Etapa D (Do): 

a. Ação: é a etapa de execução do plano de ação traçado. 

• Treinamento das pessoas envolvidas na execução do plano: define as necessidades 
de nivelamento do grupo em função do plano de ação estabelecido, o conteúdo a ser 
abordado, a metodologia e os recursos a serem aplicados e a forma de avaliação do 
resultado alcançado no treinamento. 

• Execução do plano de ação: é a etapa de execução efetiva do plano traçado, em 
conformidade com o cronograma proposto. Deve ser acompanhada de perto no próprio 
local de execução para verificação do cumprimento do cronograma e dos resultados 
que estão sendo obtidos. 

Etapa C (Check): 

a. Verificação: é a etapa de verificação da efetividade das ações de bloqueio. 

• Comparação dos resultados: compreende a confrontação dos dados coletados antes e 
depois da execução do plano, com o objetivo de medir o grau de eficácia das ações de 
bloqueio. Exige a uniformidade de aplicação das ferramentas da qualidade. 

• Listagem dos efeitos secundários: implica a identificação e listagem dos efeitos 
secundários das ações de bloqueio, sejam eles favoráveis ou não. 

• Verificação da continuidade ou não do problema: consiste em verificar se as ações 
de bloqueio foram implementadas segundo o plano de ação estabelecido, em função 
dos resultados alcançados. Caso o problema persista, deve-se retornar á etapa de 
observação. 

Etapa A (Action): 

b. Padronização: tem a função de prevenir contra o reaparecimento do problema ou o 
surgimento de problemas novos. 

• Elaboração ou alteração do padrão: compreende o estabelecimento de novo 
procedimento operacional ou a reavaliação do procedimento original, identificando 
claramente os “5W1H”. 
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• Comunicação da renovação do padrão: corresponde à ampla divulgação do novo 
padrão estabelecido, através dos meios internos de comunicação. A definição da data 
de implantação, dos setores e pessoas afetados e a simultaneidade do processo são 
providências necessárias para evitar eventual confusão. 

• Educação e treinamento: é o processo sistemático de capacitação dos funcionários 
quanto à aplicação do novo procedimento padrão. Pode ser promovido através de 
palestras, reuniões e treinamento no próprio local de trabalho.  

• Acompanhamento da utilização do padrão: é a verificação do cumprimento do 
padrão adotado. 

b. Conclusão: implica a recapitulação de todo o processo de solução do problema e o 
planejamento do trabalho futuro. 

• Elaboração de uma relação dos problemas remanescentes: consiste na elaboração 
de uma lista dos problemas não contemplados.  

• Planejamento do ataque aos problemas remanescentes: é o planejamento da 
aplicação futura do Ciclo PDCA de melhorias aos problemas remanescentes. 

• Reflexão sobre a atividade de solução de problemas: é a análise das etapas de 
execução do Ciclo PDCA de melhorias, quanto ao cumprimento do cronograma, à 
elaboração do diagrama de causa e efeito, à participação dos membros do grupo, à 
distribuição de tarefas etc. 

 
A Figura 4.17 mostra a representação gráfica, apresentada por Falconi Campos (1999), 

do Ciclo PDCA de solução de problemas descrito acima. 

 

  
Figura 4.17: Representação gráfica do Ciclo PDCA de melhorias. 
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4.4. As normas do sistema ISO 

Segundo Mello et al. (2002), a ISO 9000 é uma série de normas e diretrizes 
internacionais para sistemas de gestão da qualidade. Ela foi criada em 1987 pela International 
Organization for Standardization, organismo internacional com sede em Genebra, na Suíça, a 
partir do esforço de representantes de vários países com assento no Comitê Técnico TC 176, 
que “buscaram interpretar e dar forma ao conceito de Sistema de Gestão da Qualidade”, 
informa Rodrigues (2004). 
 

Ainda de acordo com Mello et al. (2002), as normas da série ISO 9000 proporcionam à 
organização um modelo a ser seguido na preparação e operação de seu sistema de gestão. E 
esse modelo incorpora, reconhecidamente, características que representam o “estado-da-arte” 
das práticas organizacionais. 
 
 Segundo Rodrigues (2004), a versão mais atualizada da norma, de 15 de dezembro de 
2000, adquire grande importância, uma vez que “aprofunda a compreensão sobre diversas 
dimensões que impactam a gestão das organizações com foco na satisfação dos clientes”. E 
não só destes, acrescenta Rodrigues (2004), as normas da série ISO 9000:2000 devem 
considerar as expectativas de todas as partes interessadas no negócio da empresa, os 
chamados stakeholders, como clientes externos, sociedade, fornecedores, acionistas e outros. 
 

A série ISO 9000:2000, conforme Rodrigues (2004), é composta pelas seguintes 
normas: 

• ISO 9000:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocábulos: 
descreve as bases de sistemas de gestão da qualidade e estabelece a terminologia 
pertinente a esses sistemas. 

• ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos: fornece os 
requisitos para o estabelecimento de um sistema de gestão da qualidade, no qual uma 
organização deve demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam aos 
requisitos dos clientes, com o propósito de aumentar-lhes a satisfação. 

• ISO 9004:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Diretrizes para Melhoria de 
Desempenho: fornece as diretrizes necessárias à melhoria sistemática da eficiência e 
da eficácia do sistema de gestão da qualidade, com vistas ao aumento do desempenho 
da organização e na satisfação de seus stakeholders. 

 
Ressalte-se que, ao serem formuladas, essas três normas consignaram a necessidade de 

que a alta administração deve inserir na gestão dos negócios, oito princípios que levam à 
melhoria de desempenho. São eles: 

• Foco no cliente 

• Liderança 

• Envolvimento de pessoas 

• Abordagem de processo 

• Abordagem sistêmica 

• Melhoria contínua 

• Abordagem factual para a tomada de decisão 
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• Parceria com os fornecedores 
 

Oliveira et al. (2004), afirma que o novo formato da ISO 9001:2000, direcionado a um 
enfoque de processo unificado, classifica as atividades de uma organização em cinco 
requisitos básicos, cada um dos quais correspondendo a uma seção da norma: 

• Sistema da qualidade 

• Responsabilidade da administração 

• Gestão de recursos 

• Realização do produto 

• Medição, análise e melhoria. 
 

A Figura 4.18 apresenta, de forma esquemática, a maneira como tais requisitos se 
relacionam. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 4.18: Requisitos genéricos de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

Cada uma das seções é desdobrada em subseções, que correspondem aos requisitos 
básicos propriamente ditos. Assim: 

Seção 4. Sistema de Gestão da Qualidade 

• Requisitos gerais 

• Requisitos de documentação 
 

Lança as bases para a busca da eficácia do sistema através da melhoria contínua dos 
processos, bem como da documentação mínima necessária, indicando suas características 
principais e requisitos de controle. 

                                                                                                                        Comunicação. 
                                                                                                                       Atividade que 
                                                                                                                               agrega valor. 
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Seção 5. Responsabilidade da Direção 

• Comprometimento da direção 

• Foco no cliente 

• Política da qualidade 

• Planejamento 

• Responsabilidade, autoridade e comunicação 
 

Esta seção estabelece, como requisito principal, o comportamento ativo da direção em 
relação ao sistema de gestão da qualidade. A alta administração deve dar prova diária de seu 
comprometimento com o desenvolvimento, implantação e melhoria contínua do sistema de 
gestão, tendo como principais tarefas:  

• assegurar que os requisitos do cliente sejam cumpridos;  

• estabelecer e fazer cumprir a política da qualidade;  

• estabelecer os objetivos da qualidade relativos às funções da organização e assegurar 
que eles sejam mensuráveis e estejam sintonizados com a política da qualidade;  

• criar as condições para a elaboração do planejamento das atividades do sistema de 
gestão da qualidade e garantir que ele seja executado;  

• definir as responsabilidades e autoridades para o sistema de gestão da qualidade e 
comunicar aos colaboradores;  

• definir os processos e meios adequados de comunicação interna e fazer cumprir seu 
uso por toda a organização.  

Seção 6. Administração dos Recursos  

• Provisão dos recursos 

• Recursos humanos 

• Infra-estrutura 

• Ambiente de trabalho 
 

Esta seção trata dos recursos requeridos pela organização para implementar, manter e 
melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, bem como para aumentar 
satisfação do cliente. Insere-se neste contexto a qualificação sistemática do pessoal, 
entendendo-se como tal, a promoção da educação, treinamento, habilitação e experiência da 
equipe. A organização deve ainda definir, prover e manter os recursos necessários para 
alcançar a conformidade com os requisitos do produto e oferecer um ambiente de trabalho 
seguro, saudável e de bem-estar, para alcançar a máxima produtividade.   

Seção 7. Realização do produto 

• Planejamento da realização do produto 

• Processos relacionados a cliente 

• Projeto e desenvolvimento 

• Aquisição 
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• Produção e fornecimento de serviço 

• Controle de dispositivos de medição e monitoramento 
 

Esta seção estabelece os requisitos necessários aos processos de: projeto e 
desenvolvimento do produto; planejamento do processo produtivo; planejamento, 
programação e controle da produção; realização do produto; suprimento; controle dos 
dispositivos de medição e monitoramento.   

Seção 8. Medição, análise e monitoramento 

• Planejamento 

• Medição e monitoramento 

• Controle de produto não conforme 

• Análise de dados 

• Melhoria 
 

Esta seção indica os requisitos necessários para planejar e implementar os processos 
de medição, análise, monitoramento e melhoria, visando à conformidade do produto e a 
eficácia do sistema de gestão da qualidade, através da adoção de métodos adequados. Trata 
também das auditorias internas, poderosa ferramenta para a identificação e controle de 
produtos não conformes, para a coleta e análise de dados e para a melhoria contínua. 
 

Segundo Rodrigues (2004), podem ser seguidos os seguintes passos para a 
implantação e implementação do sistema de gestão da qualidade: 

• Análise do sistema de gestão vigente. 

• Proposta e validação da nova estrutura para atender à norma ISO 9001:2000. 

• Treinamento da equipe sobre os conceitos da norma. 

• Documentação dos processos, conforme estrutura proposta na norma. 

• Formação de auditores internos, quando pertinente. 

• Realização da auditoria interna. 

• Realização da análise crítica pela direção. 

• Implementação de ações corretivas e/ou preventivas. 
 

O esforço de implantação, como afirma Rodrigues (2004), não é pequeno, mas é 
gradativamente compensado pela maior transparência e previsibilidade das operações. 
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Capítulo V 
 
 

A PIPOCA: UM PRODUTO ALIMENTÍCIO 
 
 
 
 
 
5.1. A pipoca como produto da indústria alimentícia 

Segundo a coleção Campo & Cidade (1986), a pipoca surgiu na América há mais de 
mil anos, mas não se sabe ao certo como isto ocorreu. Possivelmente por um processo 
acidental. Quando os primeiros europeus chegaram ao Novo Mundo, a pipoca de milho já era 
usada pelos indígenas como alimento e adorno para o corpo. 
 

A pipoca é um produto popular apreciado por adultos e crianças de todas as idades e 
níveis sócio-econômicos, podendo ser consumida a qualquer hora e em qualquer lugar. Possui 
um longo prazo de validade ou shelf-life11, desde que bem acondicionada e conservada 
adequadamente. Os principais canais de distribuição são as redes de supermercados e os 
atacadistas do ramo de produtos alimentícios, que a repassam para uma extensa rede de 
pequenos comerciantes de produtos populares. 
 

Conforme mencionado na introdução do Capítulo I, há dois tipos de pipoca de milho: 
a pipoca artesanal, produzida em panela comum ou em forno de microondas e a pipoca 
industrial, produzida industrialmente. 

5.1.1. Pipoca original 

A pipoca original é um produto alimentício fabricado a partir de uma variedade 
especial de milho, denominada milho-pipoca. Pode ser produzida em uma panela comum com 
tampa, contendo ou não gordura vegetal, onde os grãos de milho são mantidos em constante 
movimento, por meio das pás de um mexedor ou por oscilação, e aquecidos à temperatura de 
cerca de 180° C. Outro meio de obtenção, conforme mencionado anteriormente, é o forno de 
microondas. Neste caso, o milho-pipoca é levado ao forno já temperado e acondicionado em 
uma embalagem especial, inflável e lacrada, de papel Kraft, dentro da qual ocorre o 
estouramento e onde a pipoca fica retida. A Foto 5.1 apresenta (a) grãos de milho-pipoca e (b) 
flocos de pipoca artesanal. 
 

O milho-pipoca é usado na forma in natura. Quando os grãos são aquecidos 
rapidamente a umidade interna do mesmo é convertida em vapor, cuja pressão, ao atingir 

                                                 
11 Vida de prateleira – Tradução do autor. 
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determinado limite, estoura a casca externa, transformando o endosperma em um floco pouco 
consistente de amido e fibras, de volume maior do que o do grão original. Segundo Silva 
(1993), a pressão interna do grão atige a magnitude de 930,8 kPa. 
 

Decorre desse fenômeno o cuidado que deve ser dispensado à debulha da espiga, a fim 
de assegurar a integridade dos grãos, pois, do contrário, seu estouramento não acontece. 

 

 
Foto 5.1: (a) Grãos de milho-pipoca; (b) Flocos de pipoca artesanal. 

Fonte: o autor 

Ainda segundo os mesmos pesquisadores, o estouro do milho-pipoca depende, 
também, da resistência da película externa do grão. Essa parte, denominada pericarpo, 
funciona como uma panela de pressão, impedindo a saída da água do interior do grão durante 
o aquecimento.  
 

Conforme Sawazaki (2001a), o milho-pipoca se caracteriza por possuir grãos 
pequenos e duros, diferentemente do milho comum. Para ser comercializado é fundamental 
que os grãos tenham qualidade visual e alta capacidade de expansão. A qualidade visual é 
determinada pela limpeza, brilho, uniformidade no tamanho e cor, ausência de grãos com 
danos mecânicos, com ataque de pragas ou de fungos e de grãos ardidos. Daí a importância de 
uma boa classificação do milho-pipoca. 
 
 De acordo com o mesmo autor, a capacidade de expansão (CE) dos grãos de milho-
pipoca é o parâmetro que melhor avalia a qualidade da pipoca, o qual pode ser estimado de 
dois modos: CE = Volume da Pipoca/Massa da Amostra de Grãos (ml/g) ou CE = Volume da 
Pipoca/Volume da Amostra de Grãos (ml/ml). 
 

Zinsly e Machado (1978) também afirmam que a avaliação da qualidade do milho-
pipoca é realizada através da análise do índice de capacidade de expansão. Segundo eles, 
quanto maior a CE maior o valor comercial do milho-pipoca, uma vez que esta propriedade 
está associada à maciez da pipoca. Valores abaixo de 15 tornam o milho sem valor comercial, 
pois a pipoca apresenta-se muito rígida e com muitos grãos não estourados.  
 

Segundo Pípolo et al. (2005), o consumo da pipoca fabricada em microondas, no 
Brasil, vem crescendo a cada ano, o que tem demandado importações anuais de cerca de 61 

a b
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mil toneladas de milho-pipoca da Argentina e dos Estados Unidos, já que a produção 
nacional, de aproximadamente 20 mil toneladas/ano, não é suficiente para suprir esta 
necessidade.  
 

Este aumento de consumo dá idéia do potencial de crescimento da produção de milho-
pipoca no país. Isto está associado, de alguma forma, ao crescimento da indústria de 
entretenimento, à manutenção do baixo poder aquisitivo de uma grande parcela da população, 
à popularização dos fornos de microondas e à aceitação universal do produto.  
 

Segundo o artigo “Pipoca Hingh Tech!” da Revista Rural nº 09 (junho/98), as Regiões 
Nordeste e Centro-Oeste e mais as cidades do interior dos estados brasileiros, respondem por 
50% do consumo anual de milho-pipoca no Brasil, adquirindo o produto a granel em 
mercearias e quitandas. Conforme o mesmo artigo, o pico das vendas do produto, cerca de 
40% do volume consumido anualmente, ocorre no período das festas juninas ou nos meses de 
maio, junho e julho.   
 

Há diversos fornecedores de milho-pipoca no Brasil, que oferecem o produto em 
embalagens plásticas, com conteúdo de 500 g, ou em pacotes especiais de papel Kraft, com 
conteúdo de 100 g, para microondas. Nesta última apresentação, o milho já é fornecido 
temperado, bastando ser levado ao forno. 
 
 A informação nutricional do produto é apresentada nas embalagens das diversas 
marcas comercializadas. Embora os valores variem de fornecedor para fornecedor, 
dependendo da origem e da variedade do milho-pipoca que cada um adquire, uma composição 
característica é apresentada no Quadro 5.1, a seguir. 

                                    Quadro 5.1: Milho para pipoca de microondas. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

NUTRIENTES QUANTIDADE POR 
PORÇÃO DE 100g % VD (*) 

Valor calórico 80kcal 3 

Carboidratos 16g 4 

Proteínas 2g 4 

Gorduras totais 1g 1 

Gorduras saturadas 0g 0 

Colesterol 0mg 0 

Fibra alimentar 3g 10 

Cálcio ** 0 

Ferro 0,63mg 5 

Sódio 0mg 0 

(*)   Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 kcal. 
(**) Quantidade não significativa. 
Ingredientes: 
Milho de pipoca. 

         Fonte: YOKI ALIMENTOS S.A. 
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 A pipoca de microondas pode ser preparada doce, nos sabores de chocolate e 
caramelo, ou salgada, nos sabores de bacon, manteiga, queijo e natural. É um produto rico em 
carboidratos, proteínas e fibra alimentar, uma vez que é produzida a partir do milho-pipoca 
integral. É rica, também, em gordura e outros elementos, devido o tempero que lhe é 
adicionado durante o envasamento do milho. O Quadro 5.2, a seguir, mostra, como exemplo, 
os valores nutricionais da pipoca sabor queijo de um fornecedor no país. 

                              Quadro 5.2: Pipoca de microondas sabor queijo. 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL 

NUTRIENTES QUANTIDADE POR 
PORÇÃO DE 25g % VD (*) 

Valor calórico 90kcal 4 

Carboidratos 11g 3 

Proteínas 2g 4 

Gorduras totais 4g 5 

Gorduras saturadas 2g 8 

Colesterol 0mg 0 

Fibra alimentar 2g 7 

Cálcio ** 0 

Ferro 0,34mg 2 

Sódio 170mg 7 

(*)   Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 kcal. 
(**) Quantidade não significativa. 
Ingredientes: 
Milho de pipoca para microondas, gordura vegetal hidrogenada, sal 
refinado, aroma natural de queijo, realçador de sabor: Glutamato 
monossódico. 

                                     Fonte: YOKI ALIMENTOS S.A. 

5.1.2. Pipoca industrial 

 A pipoca industrial é produzida a partir do canjicão, que é um produto obtido do 
processamento, por via seca, de variedades dos milhos comuns duro e semi-duro. O canjicão 
nada mais é do que o endosperma inteiro, livre do pericarpo e do gérmen. 
 
 O processo de intumescimento ou gelatinização do amido para formar a pipoca 
industrial ocorre, também, por aquecimento. A diferença básica entre o processo de obtenção 
da pipoca de microondas e o de produção da pipoca industrial, está no elemento que exerce a 
contrapressão sobre o endosperma do grão. No primeiro, essa contrapressão é exercida pelo 
pericarpo do milho-pipoca que mantém-se íntegro até o limite de sua resistência, quando 
ocorre o estouro.  
 

No segundo, como o endosperma é desprovido dessa película, a contrapressão é 
exercida externamente ao mesmo. Em outras palavras, é usado um equipamento de 
pressurização, denominado canhão industrial ou panela de pressão com boca de abertura 
rápida, dentro do qual é acondicionado o canjicão. O canhão, portanto, exerce a mesma 
função do pericarpo.  
 



 106

A transformação do amido do endosperma em pipoca se dá com a despressurização 
instantânea do sistema, quando se procede a abertura da panela. A pressão desenvolvida no 
interior desta atinge a faixa de 980,7 kPa a 1.372,9 kPa e é gerada pelo vapor formado a partir 
da umidade presente no endosperma. 

 
A pipoca industrial, assim como a de microondas, pode ser produzida em dois sabores 

básicos, doce e salgado, podendo cada um deles ser associado a diferentes aromas, 
dependendo do costume da região em que estiver sendo comercializada. Assim, a pipoca 
salgada, por exemplo, pode ser temperada com o aroma de manteiga, bacon ou presunto. A 
pipoca doce, por sua vez, pode ser produzida com o sabor de chocolate, maçã, canela ou 
caramelo. 
 

A pipoca industrial salgada, sabor manteiga, tem como ingredientes básicos: canjicão 
de milho (estourado), gordura vegetal hidrogenada, sal e aroma artificial de manteiga. Já os 
ingredientes da pipoca doce comum (caramelo), são: canjicão de milho (estourado) e açúcar. 
 

O valor nutricional da pipoca industrial é função, naturalmente, dos ingredientes que 
entram em sua composição. No caso das pipocas doce e salgada fabricadas pela empresa 
pesquisada, os valores nutricionais informados nas próprias embalagens dos produtos, são 
mostrados no Quadro 5.3, a seguir. 

     Quadro 5.3: Informação nutricional das pipocas doce e salgada. 
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS 

PIPOCA SALGADA PIPOCA DOCE 

NUTRIENTES POR PORÇÃO DE 
(20g) %VD (*) NUTRIENTES POR PORÇÃO DE 

(15g) %VD (*) 

Valor calórico 50 kcal  2 Valor calórico  77,60 kcal 3 

Carboidratos 7 g 1 Carboidratos 17,88 g 5 

Proteínas 1 g 1 Proteínas 1,00 g 2 

Gorduras totais 2 g 2 Gorduras totais 0,28 g 0 

Gorduras saturadas 0 g 0 Gorduras saturadas 0,00 g 0 

Colesterol 0 mg 0 Colesterol 0,00 mg 0 

Fibra alimentar 1 g 1 Fibra alimentar < 1 g < 1 

Cálcio ** mg 0 Cálcio 0,61 mg 0 

Ferro 0 mg 0 Ferro 0,17 mg 1 

Sódio 110 mg 4 Sódio 7,98 mg 0 

(*)   Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.500 kcal. 
(**) Quantidade não significativa. 

 De maneira semelhante à pipoca de microondas, a maciez e o volume da pipoca 
industrial estão diretamente associados à capacidade de expansão do canjicão. Quanto maior 
essa capacidade de expansão, mais macia e volumosa é a pipoca industrial. 
  

A pipoca volumosa, além de possuir uma aparência agradável, reduz a necessidade do 
uso de sobremassa uma vez que seu conteúdo ocupa toda a embalagem, dando a idéia de 
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quantidade. Uma pipoca miúda, densa, ao contrário, por ter menor volume, exige que seja 
adotada uma sobremassa para garantir o preenchimento de todo o pacote. 
 
 Uma pipoca industrial de boa qualidade, deve possuir as seguintes características: 

• textura crocante e macia; 
• granulometria uniforme e volumosa; 
• cor clara e homogênea; 
• superfície lisa e isenta de pontos escuros; 
• sabor característico, sem tendência para o amargo; 
• aparência de grão de milho; 
• livre de impurezas como palha, material carbonizado etc.; 
• tempero equilibrado e uniformemente distribuído. 

 
Estas características de qualidade são atributos do produto e, assim sendo, não podem 

manifestar-se de forma episódica, mas ser mantidos consistentemente, quaisquer que sejam os 
lotes produzidos. Como dependem tanto do processo produtivo quanto da qualidade do 
canjicão, infere-se que um controle eficiente de processo e o estabelecimento de uma 
especificação adequada para a matéria-prima, são ações indispensáveis à obtenção de uma 
pipoca industrial com alto nível de qualidade. 
 
 Um canjicão com elevado percentual de grãos inteiros e com granulometria uniforme, 
isento de impurezas e bem escarificado, isto é, sem resquícios de película e gérmen aderidos 
ao endosperma, já oferece uma excelente chance de produzir uma pipoca de ótima qualidade. 
 

A pipoca industrial é também um produto alimentício bastante apreciado por todos, 
embora apresente algumas diferenças marcantes em relação à de microondas. A diferenciação 
de forma, por exemplo, é bem característica, conforme apresenta a Foto 5.2. Enquanto a de 
microondas possui um floco irregular, sugerindo uma expansão aleatória do amido devido a 
diferenciais de pressão e à interferência da casca aderida ao endosperma, a pipoca industrial 
apresenta um floco regular, cuja forma corresponde a do grão que lhe deu origem. 

 

 
Foto 5.2: Tipos de pipocas: (a) pipoca industrial e (b) pipoca artesanal. 

Fonte: o autor. 

a b



 108

  Outra diferença está na textura. Embora ambas sejam crocantes, a pipoca de 
microondas apresenta-se mais seca e não dissolve tão rapidamente na boca quanto a pipoca 
industrial, que também é mais macia. 
 
 A ausência de casca na pipoca industrial proporciona uma mastigação mais agradável 
que a de microondas, embora a presença de fibra alimentar nesta última lhe confira maior 
qualidade nutricional. 

5.2. A pipoca e o mercado dos snacks 

De acordo com a ABIMILHO, a produção de milho no Brasil no ano de 2004 foi de 
31,1 milhões de toneladas na primeira safra e de 10,8 milhões de toneladas na segunda safra, 
perfazendo um total de 41,9 milhões de toneladas para uma área plantada (previsão de 
setembro/2004) de 12.811.600 hectares (ha.). 
 

A estimativa de produção, feita em abril/2005, para o período 2004/05, foi de 31,8 
milhões de toneladas na primeira safra e de 9,3 a 9,8 milhões de toneladas na segunda, 
perfazendo um total de 41,1 a 41,6 milhões de toneladas. Já a FNP Consultoria & Comércio 
Ltda., consultoria ligada ao agronegócio, projetou, para o mesmo período, uma área plantada 
de 12.375.475 ha. e uma produção de 40,6 milhões de toneladas, na qual considerou, para a 
segunda safra, uma quebra de produção maior do que a prevista pela ABIMILHO, de 1,0 a 1,5 
milhão de toneladas. 

  
O Quadro 5.4, a seguir, apresenta a estimativa de consumo de milho no Brasil por tipo 

de atividade, no período de 1999/2004. 

       Quadro 5.4: Consumo estimado de milho no Brasil, por atividade, em mil toneladas. 

TIPOS DE ANOS 

ATIVIDADE 1999 2000 2001 2002 2003* 2004** 

Avicultura 12.529 12.786 13.479 14.500 15.427 16.162 

Suinocultura 7.677 8.329 8.587 8.930 8.471 8.852 

Pecuária 2.652 2.691 2.772 2.841 1.911 2.198 

Outros animais 1.480 1.498 1.528 1.543 1.550 1.581 

Consumo industrial 4.150 4.000 4.050 4.090 4.152 4.256 

Consumo humano 1.458 1.476 1.505 1.514 1.530 1.568 

Perdas/Sementes 859 850 998 913 1.660 1.429 

Exportação 0 0 2.550 1.583 3.988 5.000 

Outros 4.495 3.570 3.622 3.550 4.809 4.132 

TOTAL 35.300 35.200 39.091 39.464 43.498 45.178 

         Fonte: FNP Consultoria Ltda.  * Projeções: Setembro/2003   ** Estimativa 2004. 

 O segmento industrial, conforme apresentado no Capítulo 7, utiliza o milho como 
matéria-prima para a produção de vários produtos ou derivados por meio de dois processos 
distintos: por via úmida e por via seca. 
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 No processamento industrial do milho por via seca, são extraídos produtos para 
inúmeras aplicações, desde mineração e indústria de cerveja, até indústrias de salgadinhos 
(snacks) e pipoca. O Quadro 5.5 apresenta o consumo industrial de milho, por atividade, 
através do processo de moagem por via seca, segundo a Associação Brasileira dos Moageiros 
de Milho – ABIMILHO.  

  Quadro 5.5: Consumo industrial de milho (moagem a seco). 

ITEM DESTINO CONSUMO (%) CONSUMO (mil t) 

01 Cervejaria 9,5 350,0 

02 Salgadinhos 5,7 210,0 

03 Mineração 2,2 81,0 

04 Empacotados 28,5 1.050,0 

05 Pré-cozidos 20,3 747,9 

06 Canjicão 2,2 81,0 

07 Corn Flakes 1,4 51,6 

08 Massas e Biscoitos 2,2 81,0 

09 Gérmen 25,0 921,0 

10 Quebra 3,0 110,5 

TOTAL 100,0 3.684,0 
                 Fonte: Abimilho (1995). 

Esta mesma entidade estima que a indústria de snacks consome cerca de 210 mil 
toneladas de milho por ano. Considerando que este volume corresponde a 5,7% do consumo 
de milho no processo por via seca, conforme apresentado no Quadro 5.5, o consumo de 
canjicão, que representa 2,2% do total, seria estimado em 81 mil toneladas. Este volume 
corresponde a 38,6% da produção anual de snacks, o que é um percentual razoável. 
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Capítulo VI 
 
 

O MILHO 
 
 
 
 
 
6.1. Origem 

 O milho é uma plantada da família Gramineae e da espécie Zea mays. Segundo a 
coleção Campo & Cidade (1986), o milho é um vegetal originário das Américas e já era 
cultivado pelos povos indígenas muito antes da chegada de Colombo. As variedades milho-
doce, milho-pipoca, duro e dente-de-cavalo foram desenvolvidas pelos próprios nativos, que 
selecionavam as melhores sementes de cada espécie visando o plantio anual da cultura. 
 

Jugenheimer (1990) restringe a origem do milho à América Central ou do Norte, 
afirmando que há indícios de que o milho seja originário do México, América Central ou 
Sudoeste dos Estados Unidos. Segundo ele, o milho é uma das culturas mais antigas do 
mundo, havendo inclusive provas, através de escavações arqueológicas e geológicas, e através 
de medições por desintegração radioativa, de que é cultivado há pelo menos 5.000 anos.  
 

Logo após o descobrimento da América, o milho foi levado para a Europa, onde era 
plantado em jardins, até que seu valor alimentício tornou-se conhecido. A partir de então, 
passou a ser cultivado em escala comercial, espalhando-se desde a União Soviética até a 
Argentina. 
 

No Brasil, como em toda a América, o cultivo do milho vem desde antes da chegada 
dos europeus. Os índios, especialmente os Guaranis, tinham o cereal como o principal 
ingrediente de sua dieta. Com a chegada dos portugueses, seu consumo aumentou e novos 
produtos à base de milho foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros. 

6.2. Aspectos econômicos 

A importância econômica do milho baseia-se no fato dele poder ser utilizado sob 
diversas formas, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. Como 
ração animal, sua utilização gira em torno de 70% do consumo mundial. Nos Estados Unidos, 
cerca de 50% da produção é destinada a esse fim, segundo a Ohio Corn Growers 
Association12, enquanto que no Brasil varia de 60 a 80%, dependendo da fonte da estimativa e 
do ano. O Quadro 6.1 mostra os diversos usos do milho no Brasil e suas respectivas 

                                                 
12 Associação dos Produtores de Milho de Ohio – Tradução do autor. 
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participações percentuais, segundo informações da Abimilho, MB Associados13 e Safras & 
Mercado14.  

 Quadro 6.1: Usos do milho no Brasil. 
ANO: 2001 

USO 
1000 t % 

1. Consumo Animal: 26.366 63,5 

• Avicultura 13.479 32,4 

• Suinocultura 8.587 20,7 

• Pecuária 2.772 6,7 

• Outros Animais 1.528 3,7 

2. Industrial 4.163 10,0 

3. Consumo Humano 1.505 3,6 

4. Perdas e Sementes 263 0,6 

5. Exportação 5.629 13,6 

6. Outros 3.613 8,7 

Total 41.541 - 

 Fontes: Abimilho, MB Associados e Safras & Mercado. 

 O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, ficando atrás somente dos 
Estados Unidos e da China, não obstante sua produção ter sido em 2004 de apenas 14% do 
total produzido pelo primeiro colocado. Nos últimos anos a produção desses três países vem 
superando a marca dos 60% de toda a produção mundial. O Quadro 6.2 apresenta o ranking 
dos oito maiores produtores mundiais de milho, de acordo com a FAO. 

Quadro 6.2: Milho: principais países produtores (milhões de toneladas). 
Produção Mundo USA China Brasil México França Argentina Romênia Índia 

Ranking - 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

1997 585,3 233,9 104,6 32,9 17,7 16,8 15,5 12,7 10,8 

1998 615,6 247,9 133,2 29,6 18,5 15,2 19,4 8,6 11,1 

1999 607,5 239,5 128,3 32,0 17,7 15,4 13,5 10,9 11,5 

2000 592,6 251,9 106,2 31,9 17,6 16,0 16,8 4,9 12,0 

2001 614,7 241,5 114,3 42,0 20,1 16,4 15,4 9,1 13,2 

2002 602,1 228,8 121,5 35,9 19,3 16,4 15,0 8,4 10,3 

2003 641,3 256,9 116,0 48,0 19,7 12,0 15,0 9,6 14,7 

2004 721,4 299,9 132,2 41,9 20,0 16,4 15,0 14,5 14,0 

Fonte: FAO – Food and Agriculture Organization. 

                                                 
13 Empresa de consultoria, especializada em análises macroeconômica e setorial e na elaboração de cenários econômicos de   
curto e longo prazos. (site: www. mbassociados.com.br). 
14 Divisão de Agribusiness do Grupo SAFRAS, que atua como um centro de informações, análises e assessoramento de 
mercados de commodities e do complexo Agribusiness no Brasil e na América do Sul. (site: www.safras.com.br). 
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 O Quadro 6.3 apresenta a produção e área plantada dos cinco maiores Estados 
produtores de milho no Brasil, no período de 1997 a 2004, segundo dados do IBGE.  

Quadro 6.3: Brasil: Milho – produção, área colhida e rendimento médio – 1997 a 2004. 

BRASIL MAIORES ESTADOS PRODUTORES 

Paraná Minas Gerais São Paulo Goiás Mato Grosso ANO 
Prod. Área 

colhida 

Rend. 
médio 

(kg/ha.) Prod. Área 
colhida Prod. Área 

colhida Prod. Área 
colhida Prod. Área 

colhida Prod. Área 
colhida 

1997 32,9 12,6 2,6 7,8 2,4 3,9 1,3 3,9 1,2 3,8 1,0 1,5 0,6 

1998 29,6 10,6 2,8 7,9 2,2 3,7 1,3 3,6 1,1 2,5 0,7 0,9 0,4 

1999 32,2 11,6 2,8 8,8 2,5 3,9 1,3 3,8 1,2 3,5 0,8 1,1 0,4 

2000 32,3 11,9 2,7 7,4 2,2 4,2 1,2 3,0 1,1 3,6 0,8 1,4 0,5 

2001 42,0 12,3 3,4 12,6 2,8 4,0 1,2 4,2 1,1 4,2 0,9 1,7 0,5 

2002 35,9 11,8 3,0 9,8 2,4 4,8 1,2 3,9 1,1 3,4 0,7 2,3 0,7 

2003 48,3 13,0 3,7 14,4 2,8 5,3 1,2 4,7 1,1 3,6 0,7 3,2 0,9 

20041 41,8 12,4 3,4 11,0 2,5 6,0 1,3 4,6 1,1 3,5 0,7 3,4 0,9 

 Nota: 1 Preliminar.   Milhões de toneladas e milhões de hectares. 
 Fonte: Produção, área e rendimento médio: IBGE – Produção Agrícola Municipal. 

O Nordeste brasileiro, apesar de ser o maior consumidor de derivados diretos do 
milho, apresenta uma produção modesta em relação às Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
do país, como pode ser visto no Quadro 6.4. 

Quadro 6.4: Milho - produção por regiões (toneladas). 

REGIÕES 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04* 2004/05** 

NORTE 1.050.800 916.200 855.100 979.200 1.059.000 1.091.100 

NORDESTE 2.953.800 1.988.300 2.068.400 3.277.500 3.159.900 2.830.900 

MA 313.600 310.000 324.500 414.200 430.400 313.600 

PI 231.200 144.600 83.700 287.300 151.900 161.200 

CE 636.300 245.100 622.600 749.400 354.400 636.300 

RN 58.900 8.000 69.600 71.000 58.300 58.900 

PB 149.700 8.400 74.400 123.200 135.300 149.700 

PE 139.800 43.200 78.700 82.100 112.300 139.800 

AL 22.400 116.900 51.700 18.000 41.000 22.400 

SE 95.700 99.000 48.200 133.100 173.000 95.700 

BA 1.306.200 1.013.100 715.000 1.399.200 1.703.300 1.253.300 

SUDESTE 7.191.200 8.591.900 8.894.400 10.047.700 10.649.100 10.702.600 
CENTRO-OESTE 6.383.000 8.234.300 7.088.200 9.931.400 9.257.800 8.196.400 

SUL 14.061.700 22.559.000 16.374.600 23.175.100 18.032.100 17.766.200 

BRASIL 31.640.500 42.289.700 35.280.700 47.410.900 42.157.900 40.587.200 

 Fonte: CONAB/FNP      *Previsão Julho/2004      **Projeções FNP 

Um levantamento realizado, em março/2005, pela CONAB, empresa pública, 
vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e apresentado no Quadro 
6.5, mostra que o balanço entre a oferta e a demanda de milho no Brasil tem ficado favorável 
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à produção desde a safra de 2000/2001, razão pela qual as importações vêm sendo reduzidas e 
as exportações ampliadas ao longo dos últimos cinco anos.  
 

Enquanto a produção vem crescendo a uma taxa acelerada de 1977 a 2004, a demanda 
cresceu, no mesmo período, apenas 14,6%. Isto deve-se, em parte, ao ganho de produtividade 
que vem ocorrendo no campo ao longo desse período, sem que um aumento de área plantada 
tenha efetivamente ocorrido, conforme apresentado no Quadro 6.3. 

         Quadro 6.5: Brasil – Balanço de oferta e demanda de milho (em 103 toneladas). 

SAFRA ESTOQUE 
INICIAL PRODUÇÃO IMPOR-

TAÇÃO 
SUPRI-
MENTO CONSUMO EXPOR- 

TAÇÃO 
ESTOQUE

FINAL 

1997/98 9.548,6 30.187,8 1.765,1 41.501,5 35.000,0 3,5 6.498,0 

1998/99 6.498,0 32.393,4 796,9 39.688,3 35.000,0 8,3 4.680,0 

1999/00 4.680,0 31.640,9 1.759,2 38.080,1 34.480,0 62,1 3.538,0 

2000/01 3.538,0 42.289,3 548,8 46.376,1 36.135,5 5.917,7 4.322,9 

2001/02 4.322,9 35.280,7 362,4 39.966,0 36.410,0 2.509,0 1.047,0 

2002/03 1.047,0 47.410,9 806,6 49.264,5 38.700,0 3.969,3 6.595,2 

2003/04 6.595,2 42.191,5 299,4 49.086,1 39.400,0 4.769,4 4.916,7 

2004/05 4.916,7 39.039,5 300,0 44.256,2 40.100,0 2.000,0 2.156,2 

            Fonte: CONAB - Levantamento: Mar/2005. 

Apesar do milho em grão não ter uma participação significativa na alimentação 
humana, os seus derivados constituem fator importante de uso em regiões com baixo nível de 
renda. Assim, por exemplo, o milho constitui a alimentação básica da população que vive no 
semi-árido nordestino. 
 

Do milho tudo se aproveita: o caule, as palhas e folhas e o sabugo podem ser usados 
como ração animal e como combustível. Seus grãos são fontes de fibra, amido, glicose, óleo e 
proteína. Quando industrializados para fins alimentícios, fornecem o creme, a farinha, a 
canjiquinha, a canjica, o canjicão e a maisena, que são transformados em vários pratos da 
culinária afro-brasileira, muito populares em todas as regiões do Brasil, sobretudo no 
Nordeste. 

6.3. Aspectos botânicos 

Sendo um cereal pertencente à família das gramíneas, a planta do milho possui um 
aspecto morfológico bem característico. Sua altura pode atingir os 2,5 metros, não obstante 
existam variedades bem mais baixas, como a do milho-pipoca, por exemplo. O caule tem a 
aparência de bambu e suas juntas estão separadas umas das outras da distância de, 
aproximadamente, 50 centímetros. 
 

De acordo com a coleção Campo & Cidade (1986), o milho é uma espécie vegetal 
hermafrodita, cujos órgãos reprodutores são formados pelo pendão, flor masculina produtora 
do pólen, e pela espiga, que contém os ovários ou grãos implantados em torno do sabugo. Na 
base do sabugo fixam-se as palhas, em camadas concêntricas, cuja função é proteger a espiga. 
A Foto 6.1 ilustra o que acaba de ser explicado. 
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A polinização do milho é realizada pelo vento que, agitando o pendão, libera o pólen e 
o transporta até os cabelos das espigas. Para assegurar uma polinização perfeita, que resulte 
numa espiga bem formada e completa, é necessário que cada fio de cabelo receba um pólen. 
A maneira correta de promover isto é adotar o espaçamento adequado entre as plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

Foto 6.1: Espigas de milho. 
Fonte: Enciclopédia Wikipédia. 

Como pode ser visto na Figura 6.1, o grão de milho é constituído fundamentalmente 
de quatro partes: o embrião ou gérmen, constituindo a semente propriamente dita, o 
endosperma, parte dura do grão situada em torno do embrião e responsável pela nutrição 
deste, o pericarpo, película de revestimento do grão e que serve para sua proteção, e o 
pedúnculo, estrutura de fixação do grão ao sabugo e por onde ocorre a transferência de 
nutrientes. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.1: O grão de milho. 
Fonte: Prof. MSc. Alex A. Gonçalves – ITA 02213 

O endosperma é a principal reserva de energia do grão e ocupa cerca de 80% de seu 
peso total. É constituído de aproximadamente 90% de amido, 7% de proteínas e 3% de óleo, 
sais minerais e outros constituintes. Em geral, o grão de milho apresenta um teor de umidade 
que varia entre 11 e 20% e possui a constituição nutricional média apresentada no Quadro 6.6. 

 
 

Pericarpo

Endosperma 

Pedúnculo 

Gérmen 
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                             Quadro 6.6: Constituição média do milho. 

CONSTITUINTE % 
Amido 61,0 
Umidade 16,0 
Proteínas 9,0 
Pentosanas 5,3 
Óleos 3,8 
Fibras 2,0 
Açúcares 1,6 
Cinzas 1,3 

       Fonte: Corn Refiners Association U.S. 

 A fertilização da semente do milho se processa de forma diferente das de outras 
espécies que, como ela, são realizadas através da polinização cruzada. No milho, conforme 
Campo & Cidade (1986), cada partícula de pólen libera dois semens: um destinado à 
fertilização do embrião e o outro que, juntando-se ao endosperma do grão, determina a 
natureza da matéria armazenada no mesmo. Assim, a polinização cruzada entre variedades 
diferentes, resulta em sementes de uma espécie com características de outra, como dureza, 
teor de amido, doçura etc. Esta variabilidade potencial do milho produzido em cada safra 
afeta, indubitavelmente, a qualidade dos produtos fabricados a partir desta matéria-prima. 
 
 A variabilidade genética, no entanto, poderá ser evitada se a polinização acontecer 
exclusivamente entre exemplares da mesma espécie. Isto requer um controle bastante rigoroso 
dos períodos de plantio das diferentes variedades, bem como do espaçamento físico entre elas. 

6.4. O milho como matéria-prima para o fabrico da pipoca 

 Dentre as variedades de milho existentes, incluindo-se aquelas mais recentes 
desenvolvidas com auxílio da engenharia genética, constituem objetos de interesse deste 
trabalho a do milho-pipoca, uma vez que é a matéria-prima utilizada no fabrico da pipoca de 
microondas ou pipoca de panela, e as dos milhos duro e semi-duro, das quais é extraído o 
canjicão, que é a matéria-prima utilizada na produção da pipoca industrializada. 

6.4.1. O milho-pipoca 

  Segundo Zinsly e Machado (1987), o milho-pipoca pertence à espécie botânica Zea 
mays L. e sua principal característica, que o distingue das outras espécies de milho, é o tipo de 
grão duro e pequeno que, quando aquecido a cerca de 180oC, estoura transformando-se em 
pipoca. 
 
 A coleção Campo & Cidade (1986) afirma que boa parte das antigas variedades do 
milho-pipoca ainda subsiste, o que parece ser a razão de cada fornecedor possuir suas próprias 
especialidades de sementes, obtidas através da polinização aberta. Isto implica que a pipoca 
fabricada a partir de grãos de diferentes variedades de milho-pipoca apresenta características 
de qualidade diversas. 
  

A camada externa do milho-pipoca deve ser bastante resistente para reter o estouro 
provocado no interior dos grãos pelo vapor formado durante o aquecimento. Este estado ideal 
de maturação deverá ser atingido ainda no campo, antes e logo após a colheita. Assim, as 
espigas devem permanecer no pé até que os grãos se tornem duros e secos. Depois de 
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colhidas, as espigas devem ser abertas, para a exposição dos grãos, e dependuradas pelas 
palhas num varal em local seco e arejado, durante uma ou duas semanas, para promover sua 
cura completa. 
  

Conforme explica o pesquisador científico Sawazaki (2001a), quando a secagem da 
espiga é realizada por processo rápido, com temperaturas elevadas, acontece o trincamento do 
endosperma, reduzindo a qualidade e capacidade de expansão da pipoca. A secagem artificial 
é recomendada, somente, quando o processo é lento, a temperaturas abaixo de 35° C e 
utilizando-se aquecimento indireto ou a gás para evitar o surgimento de odor nos grãos. 
  

O mesmo pesquisador acrescenta, ainda, que têm sido bastante utilizados silos 
secadores e armazenadores de milho-pipoca, os quais são aerados e dotados de sistemas de 
aquecimento e de injeção de ar e de movimentação contínua dos grãos em seu interior. Além 
de promover a secagem, tais silos têm a função adicional de manter a umidade ideal dos grãos 
que, para a comercialização, deve ficar em torno de 13,5%, assegurando-lhes alta capacidade 
de expansão.  
 
 Miranda et al. (2003) afirmam que a principal característica considerada na avaliação 
da qualidade do milho-pipoca é a capacidade de expansão (CE). Este parâmetro é definido 
como a relação entre o volume de pipoca, em mililitro (ml), e a massa correspondente de 
grãos, em grama (g), ou a relação entre os volumes de pipoca e de grãos, ambos em mililitro.  
 

Em razão desta diferença de definição, não são iguais os valores da CE obtidos pelos 
dois processos, sendo menor na relação volume/volume. Segundo Sawazaki (2001b), esta 
última é mais susceptível a variações, devido à menor exatidão obtida na medição do volume 
das amostras. O equipamento padrão de avaliação da CE é o Pipocador da Cretors, que utiliza 
amostra de grãos de 250g, embora outros pipocadores de menor precisão possam ser 
utilizados.    
 

Gama et al. (1990) propugnam que o valor mínimo da CE de uma variedade comercial 
de milho-pipoca deve ser de 15 ml/ml e uma boa cultivar deve ter uma CE acima de 25 ml/ml. 
Galvão et al. (2000), por sua vez, consideram que uma boa variedade de milho-pipoca deve 
apresentar CE acima de 21 ml/ml. Para Simon et al. (2004), valores acima de 26 ml/ml já são 
considerados excepcionais, conferindo à pipoca uma excelente textura e maciez. 
 

Dalbello e Biagi (1996), trabalhando com milho pipoca da variedade Mays Forte 1001, 
observaram que a CE aumenta com o aumento da massa específica do grão. Verificaram, 
também, que a melhor CE foi obtida para teores de umidade na faixa de 10 a 11% b.u. (bulbo 
úmido). 
 

Machado (1997), afirma que a CE do milho-pipoca é influenciada por diferentes 
fatores, tais como: genéticos, equipamento (pipocador), teor de umidade do grão, processo de 
secagem utilizado, danos no pericarpo ou endosperma e grãos imaturos. 
 

Para Ruffato et al. (1999), a CE do milho-pipoca está associada tanto a fatores 
genéticos quanto a fatores extra-genéticos, como condições de desenvolvimento no campo, 
condições de colheita, pré-processamento e armazenamento. Os mesmos pesquisadores 
afirmam que a massa e o teor de umidade do grão são propriedades que ajudam a estabelecer 
um padrão de qualidade, uma vez que influenciam diretamente a capacidade de expansão. 
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Lyerly (1942) observou que a CE do milho-pipoca está relacionada ao tamanho e à 
forma dos grãos. Segundo o pesquisador, grãos pequenos, curtos e arredondados apresentaram 
maior volume de expansão. Song e Eckahoff (1994) corroboram as conclusões de Lyerly, 
afirmando que o tamanho do grão e o genótipo afetam significativamente o volume de 
expansão e o número de grãos estourados. Para esses autores, grãos pequenos requerem um 
teor de umidade ligeiramente mais elevado para alcançarem máxima expansão. 
 

Song e Eckhoff (1994), ao avaliarem o grau ótimo de umidade para a máxima 
expansão da pipoca de diferentes tamanhos, concluíram que o valor ótimo de umidade em 
amostras, sem separação por tamanho, foi de 13,1%. 
 
 Luz et al. (2005), estudando a influência do teor de umidade em três espécies de 
milho-pipoca, concluíram que o grau ótimo de umidade para a obtenção da máxima expansão 
é de 12,8% para BRS-Ângela, 13,1% para IAC-112 e 12,7% para Zélia, conforme 
apresentado no Quadro 6.7. Acrescentam, ainda, que umidade de 13%, que coincide com o 
teor de água com que o milho é comercializado, é a melhor umidade para embalar sementes 
de milho-pipoca. 

                              Quadro 6.7:  Resultados  médios do índice de capacidade  
                            de expansão (ml·ml-1) das sementes de três genótipos de  
                            milho-pipoca (Maringá, PR. 2002). 

Índice de capacidade de expansão (ml·ml-1) 
Umidade (%) 

BRS-Ângela IAC-112 Zélia 

  8 16,26 b 15,60 b 19,20 a 

12 23,94 a 24,26 a 24,48 a 

15 22,80 b 23,72 b 25,18 a 

18 10,56 c 12,66 b 14,78 a 

21 8,12 a 7,66 a 7,74 a 

Letras diferentes, na mesma linha, indicam diferenças significativas pelo 
teste de Student-Newman-Keuls, em nível de 5% de probabilidade. 

                                      Fonte: Acta Sci. Agron. Maringá, v. 27, n. 3, p. 549-553, July/Sept., 2005. 

Ruffato et al. (1999) concluem, a partir da análise da extensa literatura pertinente ao 
assunto, que a umidade dos grãos, as condições físicas do pericarpo e do endosperma (como 
integridade e ausência de trincas), o método de secagem, o tamanho dos grãos e sua massa 
específica, são os principais fatores que afetam a capacidade de expansão do milho-pipoca. 
 

Por outro lado, segundo Sawazaki (1995) e Coimbra et al. (2001), a CE correlaciona-
se inversamente com a produtividade de grãos. Isto, além de dificultar o ganho de seleção 
simultâneo das duas características no melhoramento populacional, como afirmam os autores, 
pode gerar, de alguma forma, conflito de interesse comercial entre o produtor de grãos e o 
comerciante (envasador) de milho-pipoca. 
 

Assim, uma boa parceria entre eles é decisiva para a qualidade do produto final. E esta 
parceria pode ser entendida como uma relação estreita, duradoura, confiável, de interesses 
recíprocos, e em que ambos ganhem. 
 

No que concerne à comercialização, é fundamental que os grãos também apresentem 
boa qualidade visual, além da alta capacidade de expansão. Esta qualidade pode ser traduzida 
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pela limpeza, brilho, uniformidade de granulometria e cor, ausência de danos mecânicos, por 
ataque de pragas ou de fungos, bem como ausência de impurezas e grãos ardidos. 

  
O ataque de pragas pode ser evitado pelo expurgo dos grãos, antes do armazenamento, 

com fosfeto de alumínio por um período de 5 a 10 dias, dependendo da temperatura ambiente 
em que for realizado. Sawazaki (2001a) afirma que o expurgo deve ser feito periodicamente 
ou sempre que se constate presença de carunchos vivos. 
 

Após a secagem e expurgo, os grãos devem ser armazenados. Tal prática concorre para 
a uniformização do teor de umidade dos grãos, proporcionando um aumento de sua 
capacidade de expansão. Um teor de umidade em torno de 13,5%, pode ser conseguido 
mantendo-se o local de armazenagem à temperatura próxima de 23° C e uma umidade relativa 
de cerca de 75%. 
 

Da análise do texto supra, é possível inferir que a qualidade da pipoca de microondas 
deve ser pensada desde a seleção da semente até o estouramento do grão, o qual é utilizado 
diretamente na forma in natura. 

6.4.2. O canjicão de milho 

A pipoca industrializada é fabricada a partir do canjicão, que é um produto obtido da 
degerminação ou escarificação do milho duro ou semi-duro de diversas variedades. O 
canjicão é, a rigor, o endosperma inteiro do milho, isento do pericarpo (película externa) e do 
gérmen (embrião). 
 
 Os milhos duro e semi-duro, empregados na produção do canjicão, são classificados 
através das “Especificações para a padronização, classificação e comercialização interna do 
milho (Zea mays L.) aprovadas pela Portaria Ministerial nº 845 de 8 de novembro de 1976, 
em observância ao disposto no Artigo 39 Ministério da Agricultura, item VIII, do Decreto-Lei 
nº 200, de 25 de fevereiro de 1976 e tendo em vista o disposto no artigo 1º do decreto nº 
69.502, de 5 de novembro de 1971.”. O documento dá a seguinte classificação: 

DA PADRONIZAÇÃO 

Art. 1º - O milho sob a forma de grãos, destinado a comercialização interna, será 
classificado em grupos, classes e tipos, segundo consistência, coloração e qualidade. 

DOS GRUPOS 

Art. 2º - O milho segundo sua consistência será classificado em 4 (quatro) grupos: 

a) DURO - quanto apresentar o mínimo de 95% (noventa e cinco por cento), em 
peso, com as características de duro; 

b) MOLE - quanto apresentar o mínimo de 90% (noventa por cento), em peso, com 
as características de mole; 

c) SEMI-DURO - quanto apresentar o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento), 
em peso, de consistência semi-dura, intermediária entre duro e mole; 

d) MISTURADO - quando não estiver compreendido nos grupos anteriores, 
especificando-se no Certificado de Classificação as percentagens da mistura de 
outros grupos. 

DAS CLASSES 

Art. 3º - O milho segundo sua coloração, será ordenado em 3 (três) classes: 
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1) AMARELO - constituído de milho que contenha no mínimo 95% (noventa e cinco 
por cento), em peso, de grãos amarelos, amarelo pálido e/ou amarelo/alaranjados. Os 
grãos de milho amarelos com ligeira coloração vermelha ou rósea no pericarpo, serão 
considerados amarelos, não afetando a classificação; 

2) BRANCO - constituído de milho que contenha no mínimo 95% (noventa e cinco 
por cento), em peso, de grãos brancos. Os grãos de milho branco com ligeira 
coloração rósea, marfim e/ou palha, serão considerados como milho branco, não 
afetando a classificação; 

3) MESCLADO - constituído de milho que não se enquadre nas exigências das 
classes de milho branco e amarelo, mencionando-se no “Certificado de 
Classificação” a percentagem das classes que o compõem. 

DOS TIPOS 

Art. 4º - O milho, segundo a sua qualidade, será classificado em 3 (três) tipos: 

Tipo 1 - Constituído de milho seco, são, de grãos regulares e com umidade máxima 
de 14,5%. 

Tolerância: máximo de 1,5% de matérias estranhas, impurezas e fragmentos; 11% de 
grãos avariados, com o máximo de 3% de grãos ardidos e brotados (percentagem em 
peso); 

Tipo 2 - Constituído de milho seco, são, de grãos regulares e com umidade máxima 
de 14,5%. 

Tolerância: máximo de 2% de matérias estranhas e impurezas e fragmentos; 18% de 
grãos avariados, com o máximo de 6% de grãos ardidos e brotados (percentagem em 
peso). 

Tipo 3 - Constituído de milho seco, são, de grãos regulares e com umidade máxima 
de 14,5%. 

Tolerância: máximo de 3% de matérias estranhas, impurezas e fragmentos; 27% de 
grãos avariados, com o máximo de 10% de grãos ardidos e brotados (percentagem 
em peso). 

ABAIXO DO PADRÃO 

Art. 5º - O milho que pelas suas características não se enquadrar em nenhum dos 
tipos descritos no artigo 4º, será classificado como Abaixo do Padrão, desde que se 
apresente em bom estado de conservação. 

Parágrafo 1º - O milho assim classificado poderá, conforme o caso, ser submetido a 
rebeneficiamento, para efeito de se enquadrar num dos tipos do artigo 4º. 

Parágrafo 2º - Deverão constar no Certificado de Classificação os motivos que darão 
lugar à denominação de Abaixo do Padrão. 

DESCLASSIFICADO 

Art. 6º - Será desclassificado todo o milho que apresente: 

a) mau estado de conservação; 

b) aspecto generalizado de mofo ou fermentação; 

c) sementes de mamona ou outras que possam ser prejudiciais à utilização normal do 
produto; 

d) odor estranho, de qualquer natureza, impróprio ao produto, prejudicial à sua 
utilização normal. 

Parágrafo Único - serão declarados no Certificado de Classificação, os motivos que 
deram lugar à desclassificação. 

 
A Portaria nº. 845 faz a seguinte sinopse da classificação acima: 
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A) Dos Grupos 
 Quadro 6.8.a: Dos grupos do milho. 

Grupo 
Tolerâncias 

Mínimo de grãos com as características de 
consistência do grupo 

Percentagem em peso 

Máximo de grãos de  
outros grupos 

Duro 95% 5% de semi-duro e/ou mole 

Mole 90% 10% de semi-duro e/ou duro 

Semi-duro 75% 25% de duro e/ou mole 

Misturado Especificar as percentagens de outros grupos 

B) Das Classes 
Quadro 6.8.b: Das classes do milho. 

Classes 
Tolerâncias 

Mínimo de grãos com as características de 
coloração da classe 

Percentagem em peso 

Máximo de grãos de  
outras classes 

Amarelo 95% de grãos amarelos e/ou amarelo/alaranjados 5% 

Branco 95% de grãos brancos 5% 

Mesclado Especificar as percentagens de outras classes 

C) Dos Tipos 
 Quadro 6.8.c: Dos tipos do milho. 

Tolerâncias máximas 

Percentagem em peso 
Avariados 

Umidade 

Matérias estranhas impurezas e fragmentos Total Máximo de 
ardidos e brotados 

Tipo 1 – 14,5% 1,5% 11% 3% 
Tipo 2 – 14,5% 2,0% 18% 6% 
Tipo 3 – 14,5% 3,0% 27% 10% 
* A. P. – 14,5% A serem especificados em cada caso 

 * Abaixo do Padrão. 

A Portaria nº. 109, de 24 de fevereiro de 1989, por sua vez, que aprova a Norma de 
Identidade, Qualidade, Apresentação e Embalagem da Canjica de Milho, classifica a canjica 
de milho em grupos, subgrupos, classes e tipos, segundo o tamanho, presença de tegumento, 
coloração e qualidade.  
 

Com respeito, especificamente, aos grupos e subgrupos, fornece a seguinte 
classificação:  

4.1 Grupo  

De acordo com o tamanho, a canjica de milho será classificada em: 

4.1.1 Canjicão 

É o produto que contém, no mínimo, 80% (oitenta por cento) em peso de grãos 
inteiros ou pedaços de grãos, que ficarem retidos na peneira de 5,66 mm (cinco 
milímetros e sessenta e seis centésimos de milímetros) de diâmetro (TYLER 3.5). 

4.1.2 Canjica Extra ou Canjica Quatro 
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É o produto que contém, no mínimo, 80% (oitenta por cento) em peso de grãos 
inteiros ou pedaços de grãos que ficarem retidos na peneira de 4,76 mm (4 
milímetros e setenta e seis centésimos de milímetros) de diâmetro (TYLER 4). 

4.1.3 Canjica Especial ou Canjica Três 

É o produto que contém, no mínimo, 80% (oitenta por cento) em peso de grãos 
inteiros ou pedaços de grãos, que ficarem retidos na peneira de 4 mm (quatro 
milímetros) de diâmetro (TYLER 5). 

4.1.4 Canjica Misturada 

É o produto que não se enquadra em nenhum dos grupos anteriores. 

4.2 Subgrupo 

De acordo com a presença ou não de tegumento ou pericarpo no grão, a canjica de 
milho será classificada em: 

4.2.1 Peliculado 

É o produto que, após o processo de degerminação, contenha, no mínimo 80% 
(oitenta por cento) em peso, de grãos com mais de 50% (cinqüenta por cento) de 
tegumento. 

4.2.2 Despeliculado 

É o produto que, após o processo de degerminação, contenha, no mínimo 80% 
(oitenta por cento) em peso, de grãos com 50% (cinqüenta por cento) de tegumento, 
ou menos. 

4.2.3 Misturado 

É o produto que não se enquadra em nenhum dos subgrupos anteriores. 
 

A mesma Portaria dá os seguintes conceitos relativos ao processamento do milho: 

3.9 Despeliculado 

O grão que após o processo de escarificação não apresenta o pericarpo ou tegumento. 

3.10 Degerminado 

O grão ou pedaço de grão que após o processo de escarificação perdeu o gérmen ou 
parte dele. 

3.11 Escarificação 

Processo manual ou mecânico que objetiva remover o pericarpo ou tegumento e o 
gérmen. 

 
Quanto maior for a porcentagem de endosperma inteiro no canjicão, mais 

característica é a forma da pipoca industrial, cuja a aparência assemelha-se à do grão de milho 
que lhe deu origem em escala aumentada. 
  
 O canjicão é um produto nutritivo, apesar de não ser constituído do milho integral. Os 
valores médios da composição nutricional da canjica são apresentados no Quadro 6.9. 
 
 Os menores teores de cinzas, lipídios e fibras observados na canjica em relação aos 
demais produtos apresentados no quadro, decorrem do fato do mesmo ser constituído apenas 
do endosperma do milho. A pipoca mostrada, ao contrário, que é a pipoca de microondas, por 
ser produzida com o milho-pipoca in natura, apresenta os maiores teores daquelas 
substâncias. 
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Quadro 6.9: Valores médios (%) da composição centesimal de amostras de canjica, pipoca 
e farinha de milho (fina, média e pré-cozida), base integral. 

PRODUTO UMIDADE 
(%) 

CINZAS 
(%) 

LIPÍDIOS 
(%) 

PRTEÍNA 
(N x 6,25) 

(%) 

FIBRA 
ALIMENTAR 
TOTAL (%) 

CARBOIDRATOS 
“DISPONÍVEIS” 

(%) 

VALOR 
ENERG. 

(kcal) 

Canjica 12,15a b 

± 0,10* 
0,29d  

± 0,02 
0,41b  

± 0,14 
6,78b  

± 0,42 
2,39c  

± 0,68 
77,98a  

± 1,10 
343a  

± 3,05 

Pipoca 12,57a  

± 0,25 
1,21a  

± 0,15 
3,05a  

± 0,27 
9,73a  

± 0,51 
12,15a  

± 0,64 
61,29c 

± 1,04 
312b  

± 1,15 

Farinha 
fina 

11,21b c 

± 0,42 
0,80b 

± 0,31 
2,57a  

± 1,02 
6,29b 

± 0,43 
4,16b  

± 0,15 
74,96b  

± 1,27 
348a  

± 3,46 

Farinha 
média 

12,13a b 

± 0,58 
0,66b c 

± 0,15 
2,35a 

± 0,86 
6,49b 

± 0,98 
4,02b 

± 0,16 
74,34b 

± 0,88 
344a  

± 3,51 

Farinha 
pré-cozida 

10,71c 

± 1,16 
0,43c d 

± 0,01 
1,03b 

± 0,34 
6,98b 

± 0,26 
3,06c 

± 0,67 
77,79a 

± 2,31 
348a  

± 6,51 

Letras iguais na mesma coluna expressam diferença não significativa entre os dados (p<0,05). 
* Desvio padrão. 

Fonte: Ciência e Tecnologia de Alimentos vol.25 n.2 Campinas Abril/Junho 2005. 

 O Quadro 6.10 apresenta as informações técnicas de um lote de canjicão. Saliente-se 
que o fabricante coloca à disposição das indústrias de pipoca o produto customizado, ou seja, 
que atenda a especificação de cada cliente. 

  Quadro 6.10: Informações técnicas de um lote de canjicão. 

CONSTANTE GRANULOMÉTRICA CONSTANTE FÍSICO-QUÍMICA 

Peneiras Umidade Máx. 13,0% 

ABNT mm 
Retenção (%) 

Óleo Máx.   2,0% 

 3,5 5,66 50 – 80 Acidez Alcoólica* Máx.   3,0% 

4,0 4,76 30 – 50 Aspecto Grãos irregulares 

5,0 4,00 Máx. 04 Sabor / Odor Próprio do milho 

- - - Cor Amarelo 

* ml NaOH 0,1N/100g 
Validade: 120 dias. 
Disponível: Saco de Ráfia 50 kg ou a granel. 
Customização: Toda a linha industrial pode ser customizada, atendendo as necessidades do cliente. 

              Fonte: Mill Alimentos Ltda. 

Observa-se que o canjicão é comercializado com um teor máximo de umidade de 13%, 
o qual coincide com o percentual recomendado para a embalagem de sementes de milho-
pipoca e que, segundo Song e Eckhoff (1994) e Luz et al. (2005), proporciona a máxima 
capacidade de expansão do grão. 
 

Pelo acima exposto e com base no Anexo VI (Regulamento Técnico de Identidade e 
de Qualidade para a Classificação da Canjica de Milho), que atende a obrigatoriedade de 
classificação prevista nos incisos I, II e III, do Artigo 1º, da Lei N° 9.972, de 25 de maio de 
2000, um canjicão que apresente as características mostradas no Quadro 6.11 oferecerá as 
condições mínimas para obter-se uma pipoca industrial de boa qualidade. 
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  Quadro 6.11: Características técnicas do Canjicão. 

Origem Zea mays L. (endosperma duro ou vítreo) 

Granulometria 
Mínimo de 80%, em peso, de grãos inteiros ou 
pedaços que fiquem retidos na peneira de 5,66 
mm de diâmetro (Tyler 3.5) 

CE Mínima de 25 ml/ml 

Umidade Máxima de 13% 

Aparência  
Granulometria e cor uniformes, ausência de danos 
causados por agentes mecânicos, por ataque de 
pragas ou de fungos 

Sabor e odor Próprios do milho 

Cor Amarelo (comercialmente mais aceita) 

Impurezas  0% de grãos ardidos, pretos e mofados 

Certificado Conforme especificações solicitadas pelo cliente 

6.5. O processamento industrial do milho 

 A indústria moageira, que produz derivados do milho, responde fundamentalmente por 
todo o consumo de milho no segmento industrial. O gráfico da Figura 6.2, fornecido pela MB 
Associados, apresenta a distribuição do consumo de milho no Brasil, por atividade, no qual o 
segmento de moagem corresponde a 8% do total consumido. 

       

 
Figura 6.2: Distribuição do consumo de milho no Brasil. 

Fonte: MB Associados. 

O uso industrial do milho no Brasil vem crescendo ano a ano, embora a uma taxa 
menor que a verificada no consumo global, conforme apresentado no Quadro 6.12.  
 

O consumo industrial por estado é mostrado no Quadro 6.13. Como pode ser visto, 
enquanto o consumo do Paraná permaneceu estável de 2002 a 2004, os consumos de São 
Paulo e das Regiões Norte e Nordeste tiveram um aumento, no mesmo período, de 20% e 
17,5%, respectivamente. 
 

A partir da safra 2004/2005, a estimativa é de que o consumo do Norte/Nordeste já 
ultrapasse os de São Paulo e do Paraná, confirmando a tradição destas regiões de grandes 
consumidoras de derivados do milho. 
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  Quadro 6.12: Milho: Consumo da indústria moageira – Brasil. 

ANO CONSUMO  
(t/ano) 

CONSUMO INDUSTRIAL 
(t/ano) 

1996-1997 35.912.000 4.150.000 

1997-1998 35.000.000 4.150.000 

1998-1999 35.000.000 4.150.000 

1999-2000 35.300.000 4.150.000 

2000-2001 35.450.000 4.000.000 

2001-2002 36.400.000 4.050.000 

2002-2003 39.346.000 4.152.000 

2003-2004 41.025.000 4.221.000 

2004-2005* 41.230.000 4.420.000 

                  Fonte: Safras & Mercado *Estimativa. 

 Este é um dado importante, pois indica que há uma demanda crescente de derivados do 
milho, produtos reconhecidamente nutritivos e baratos, em duas regiões de baixa renda 
familiar e com graves problemas de desnutrição infantil. O aumento da produtividade que 
vem sendo alcançado ao longo dos últimos anos, constitui um fator bastante favorável ao 
crescimento do consumo, uma vez que impacta na redução dos custos de produção. 

                        Quadro 6.13: Milho: Consumo da indústria moageira – Estados. 
Mil toneladas/ano 

ESTADOS 
2002/03 2003/04 2004/05* 

Paraná 1.100 1.100 1.100 
Santa Catarina 15 25 25 
Rio Grande do Sul 25 30 30 
Goiás 280 521 570 
São Paulo 1.000 1.150 1.200 
Minas Gerais 240 230 230 
Espírito Santo/Rio de Janeiro 5 5 5 
Mato Grosso do Sul 21 15 15 
Mato Grosso 5 5 5 
Norte/Nordeste 1.055 1.140 1.240 
BRASIL 3.746 4.221 4.420 

 Fonte: Safras & Mercado  *Estimativa. 

Segundo o artigo “O Processamento do Milho” da Corn Refiners Association U.S., a 
industrialização do milho pode ocorrer por meio de dois processos distintos: por via úmida e 
por via seca. Em ambos, vários produtos ou derivados podem ser obtidos. O Quadro 6.14 
mostra o consumo de milho por cada um destes processos, no período de 1999 a 2004. 
 

Conforme o mesmo artigo, o processo por via seca é mais simples, exigindo menos 
recursos tecnológicos, e gera produtos menos sofisticados, como: a canjica especial, canjicas 
para cereais matinais e para produção de pipocas expandidas, gritz de milho, óleo de milho 
bruto e refinado e a sêmola de milho. 
 

O método por via úmida, ao contrário, gera derivados mais nobres, o que requer uma 
tecnologia de processamento bem mais avançada, cuja origem remonta à época da Guerra 
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Civil, nos Estados Unidos, por ocasião do desenvolvimento da produção de amidos por 
hidrólise, informa o mesmo artigo. 

  Quadro 6.14: Milho – Consumo pelos processos a úmido e a seco (em 103 toneladas).  
ANO SEGMENTO 

1999 2000 2001 2002 2003 2004* 
Moagem a seco 1.500 1.450 1.550 1.588 1.590 1.592 
Moagem a úmido 1.200 1.150 1.150 1.180 1.182 1.184 
Pequenos moinhos 1.450 1.400 1.350 1.384 1.385 1.385 

TOTAL 4.150 4.000 4.050 4.152 4.157 4.161 
   Fonte: Abimilho  *Estimativa 

O Quadro 6.15 apresenta o consumo de milho pelo processo a seco, indicando a 
destinação dos produtos e os percentuais correspondentes. 

                               Quadro 6.15: Consumo industrial do milho (por via seca). 
ITEM DESTINO % CONSUMO 

01 Cervejaria               9,5 

02 Salgadinhos               5,7 

03 Mineração               2,2 

04 Empacotados             28,5 

05 Pré-cozidos             20,3 

06 Canjicão               2,2 

07 Corn Flakes               1,4 

08 Massas e Biscoitos               2,2 

09 Gérmen             25,0 

10 Quebra               3,0 

TOTAL           100,0 

       Fonte: Abimilho (1995). 

6.5.1. O processamento por via úmida 

 A Figura 6.3 mostra o fluxograma do processo de refino do milho por via úmida. É um 
processo longo e complexo, do qual são extraídos vários produtos de alta qualidade. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.3: Diagrama do processo de refino do milho por via úmida. 
Fonte: Corn Refiners Association U.S. 
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Segundo a Corn Refiners Associatin, este processo pode ser dividido em diversas 
etapas, conforme apresenta o fluxograma, as quais são descritas a seguir:  
 
1ª) Recebimento, controle e limpeza 
 

Nesta etapa, o milho recebido é inspecionado para verificar sua adequação às 
especificações. Uma vez aprovado, passa pelo processo de limpeza para remoção de materiais 
estranhos, como pedaços de sabugo, partículas metálicas, pó, entre outras impurezas. Essa 
operação é realizada com auxílio de peneiras, ar comprimido, eletroímãs e outros meios de 
separação que permitam uma boa limpeza dos grãos. 
 
2ª) Maceração ou amolecimento 
 

O milho limpo é transportado para grandes tanques de maceração, fabricados em aço 
inox, onde ficará por um período de 24 a 48 horas, em solução aquecida (51 a 54º C) de 
dióxido de enxofre na concentração de 0,1 a 0,3%. O ácido sulfúrico diluído, formado pela 
reação do dióxido de enxofre com a água, controla a fermentação, evitando um excessivo 
crescimento bacteriológico, e ajuda na separação do amido e das proteínas. Nesta fase, o teor 
de umidade dos grãos aumenta para cerca de 45%, fazendo com que seu tamanho dobre. 
 

Durante a maceração, os componentes solúveis são extraídos dos grãos. Ao final desta 
etapa, a solução é drenada e concentrada em evaporadores de múltiplos efeitos para produzir o 
líquor concentrado. Este extrato, rico em proteínas, pode ser usado como nutriente para 
microrganismos na produção de enzimas, antibióticos e outros produtos da fermentação. A 
maior parte, contudo, é combinada com as fibras e o glúten na produção de ingredientes para 
ração animal.  
 

Os grãos de milho, já amolecidos, passam por moinhos de baixo atrito, onde são 
quebrados para a eliminação do pericarpo e liberação do gérmen. Esta moagem é realizada 
com adição de água, resultando em uma grossa massa fluída de grãos macerados e gérmen 
integral. 
 
3ª) Separação do gérmen 
 

Pelo fato de conter de 40 a 50% de óleo, o gérmen é mais leve do que o endosperma e 
o pericarpo, o que faz com que flutue sobre a massa. Por centrifugação em hidrociclones, ele é 
então separado, secado e prensado ou misturado a solventes para a extração do óleo cru, o 
qual é em seguida refinado para a obtenção de um óleo fino de alta qualidade, utilizado em 
várias aplicações. O gérmen isento de óleo é usado na produção de ração animal. 
 
4ª) Moagem e peneiração 
 

A mistura remanescente de pericarpo e endosperma passa através de uma série de 
operações de trituração, em moinhos de impacto, e filtragem para soltar o amido e o glúten 
das fibras dos grãos. As películas ficam retidas nas peneiras, enquanto as partículas de 
proteínas e amido, de menor dimensão, passam.  
 

Toda a película separada é usada como ingrediente na produção de ração e a suspensão 
de amido e glúten, por sua vez, é enviada para os separadores de amido. 
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5ª) Separação do amido 
 

A massa fluída de água de amido e glúten é separada por centrifugação. Como estes 
dois produtos diferem em densidade, uma quase completa separação já é conseguida de 
imediato. O glúten separado é desidratado e vendido como proteína ou usado como 
ingrediente para ração. O amido, contendo ainda de um a dois por cento de proteína, é diluído 
e lavado abundantemente até que atinja um grau de pureza de 99,5%, que é típica de um 
amido de alta qualidade. 
 

Diversos amidos modificados ou derivados podem ser obtidos através do tratamento 
da massa fluída de amido com produtos químicos ou enzimas. Depois do tratamento, estes 
produtos são recuperados por meio de filtragem ou centrifugação e o amido remanescente é 
secado. A maior parte deste amido é destinada à produção de xaropes de milho e dextrose e 
uma pequena porção é comercializada diretamente como amido natural ou modificado. 
 
6ª) Conversão em xarope 
 

O amido suspenso em água é liquefeito em presença de um ácido e/ou enzima (a-
amilase) que o converte em uma solução com baixo teor de dextrose. O tratamento com outra 
enzima (glicoamilase) dá prosseguimento ao processo de conversão. Em pontos determinados 
deste processo a ação ácida ou enzimática pode ser interrompida para obter-se misturas certas 
de açúcares com dextrose e maltose para os xaropes atenderem a diferentes finalidades. 
 
7ª) Fermentação 
 

Após a conversão do amido em dextrose, esta pode ser convertida em álcool pelo 
processo tradicional de fermentação por leveduras ou outros bioprodutos obtidos por 
fermentação bacteriológica ou por leveduras. 

6.5.2. O processamento por via seca 

A pipoca industrializada é produzida a partir do canjicão, que é um produto obtido da 
escarificação do milho duro ou semi-duro pelo processamento por via seca. 
 

A escarificação do grão de milho consiste na retirada do gérmen e do pericarpo. 
Quando estes elementos não são eliminados adequadamente seus vestígios são carbonizados 
durante o aquecimento, alterando a aparência da pipoca, devido à presença de pontos escuros, 
e conferindo à mesma um sabor amargo. No estado escarificado, o endosperma é denominado 
comercialmente de canjicão. 
 
 A Figura 6.4 mostra o fluxograma do processo de moagem do milho por via seca. É 
um processo bem mais simples que o anterior e através dele são obtidos produtos de menor 
valor agregado, como a farinha, o creme de milho, fubá, xerém, canjicão, gritz, entre outros, 
além de produtos mais nobres. 
 

Observa-se, no fluxograma, que o canjicão é obtido diretamente na etapa de 
escarificação ou degerminação. Os demais derivados, dependendo do tipo, são obtidos em 
fases posteriores do processo. 
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Figura 6.4: Fluxograma do processo de moagem do milho por via seca. 

Fonte: Abimilho. 

Conforme a primeira edição do Simpósio Ajinomoto de Tecnologia de Snacks (2000), 
são utilizados no Brasil três processos distintos de degerminação do milho, os quais produzem 
canjicão com características bastante diferentes. São eles: 

• Degerminação a seco com degerminadores de faca. 

• Degerminação com condicionamento com degerminadores tipo Beall (semi-úmido). 

• Degerminação com condicionamento com degerminadores de atrito (tipo Buhler 
MHXL). 

6.5.2.1. Degerminação a seco com degerminadores de faca 

O mais antigo dos processos utilizados no Brasil, é adotado por moageiros de grande e 
pequeno porte. Não utiliza o condicionamento prévio de umidade para a degerminação, ou 
seja, o milho é degerminado a seco através do impacto das facas do degerminador, 
denominado canjiqueira, contra os grãos. 
 

Segundo Souza e Bragança (2000), o milho limpo é colocado na canjiqueira, que faz 
simultaneamente a retirada da película que envolve o grão e a degerminação. A máquina é 
composta internamente por um cilindro metálico, fixo, de fundo perfurado, dentro do qual um 
eixo longitudinal, contendo facas posicionadas radialmente, gira a 750 rpm. A rotação das 
facas gera vários planos verticais diferentes que, ao tocarem os grãos, fazem com que uns 
friccionem-se contra os outros, eliminando o gérmen e, parcialmente, a película. Todo o 
material cai, em seguida, numa peneira vibratória, que retém a canjica e deixa passar o farelo. 
 

 A canjica, ainda não completamente despediculada, segue para os brunidores onde é 
submetido ao polimento para a eliminação da película remanescente. De acordo com Fancelli 
e Lima (1982), a canjica brunida é de superior qualidade. 
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Conforme visto, este é um processo estritamente mecânico. As Figuras 6.5 e 6.6 
mostram um modelo de degerminador de faca e uma peneira vibratória para classificação de 
canjica e quirera, respectivamente. 

 

                           
                           Figura 6.5: Canjiqueira.                               Figura 6.6: Peneira vibratória. 
                          Fonte: AGRO TRENDS – D’ANDREA.                               Fonte: AGRO TRENDS – D’ANDREA.  

Pelo fato de ser um processo bastante rústico, que utiliza o choque mecânico para 
realizar a escarificação, apresenta um elevado índice de quebra do endosperma, além de 
produzir um canjicão com micro-fissuras que influencia negativamente a qualidade da pipoca 
(granulometria miúda e irregular, com descaracterização de forma). Conforme Souza e 
Bragança (2000), para cada 100 kg de milho obtém-se, em média, 57 kg de canjicão e 43 kg 
de farelo. 
 
 Segundo Fancelli e Lima (1982), do ponto de vista do processamento industrial, o 
milho é constituído basicamente de endosperma (canjica) e de farelo, em proporção variável 
de acordo com o cultivar, com o estágio de maturação dos grãos e com a natureza e 
intensidade do processo de escarificação. Esta proporção, afirma ele, varia de 57 a 70% de 
canjica para 30 a 43% de farelo, sendo este formado do embrião (germe), pericarpo (película) 
e de pedaços de endosperma. A presença deste último é a principal razão da variação da 
proporção entre farelo e canjica.  

6.5.2.2. Degerminação com condicionamento com degerminadores tipo Beall 

Este processo é adotado exclusivamente por grandes moageiros, sendo conhecido no 
Brasil como semi-úmido. A degerminação é realizada pela ação combinada do atrito e do 
condicionamento dos grãos com água, à temperatura de aproximadamente 60° C, e/ou vapor 
no degerminador. Neste processo o pericarpo é eliminado integralmente junto com o embrião, 
numa única fase, sem ocorrer o esfarelamento do endosperma. Subseqüentemente, os grãos 
são submetidos à secagem. A umidade remanescente deve ficar em torno de 13%.  

6.5.2.3. Degerminação com condicionamento com degerminadores de atrito 

 Este é o mais novo dos três processos. Utiliza um nível menor de condicionamento do 
que o anterior, não carecendo da secagem subseqüente dos grãos degerminados. O processo 
combina, igualmente, a ação mecânica de atrito e do condicionamento dos grãos, sendo que, 
neste caso, o pericarpo não é eliminado totalmente.  
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É importante destacar que seja qual for o processo adotado, a fratura dos grãos deve 
ser evitada, uma vez que a pipoca resultante de grãos quebrados sofre descaracterização de 
forma. De fato, a estética é uma dimensão da qualidade que deve ser preservada, conforme 
visto em seção anterior. O consumidor sempre preferirá uma pipoca bem formada, de 
granulometria uniforme e graúda. 
 
  O primeiro passo para obter-se um canjicão de boa qualidade é realizar uma rigorosa 
limpeza dos grãos, a semelhança da que precede o processamento por via úmida, e em seguida 
sua classificação. Um milho de granulometria uniforme pode ser conseguido através do uso 
de uma peneira de limpeza e classificação, conforme a do modelo mostrado na Figura 6.7. 

 

 
Figura 6.7: Peneira de limpeza e classificação. 

Fonte: AGRO TRENDS – D’ANDREA. 

 A peneira da Figura 6.6 limpa e classifica a canjica de acordo com sua granulometria. 
Segundo Fancelli e Lima (1982), do total de grãos processados na canjiqueira, cerca de 48%, 
em peso, corresponde à canjica grossa, 5,7% à média e 3,3% à canjica miúda, o que perfaz um 
total de 57%. O farelo corresponde aos 43% restantes. 
  

A canjica grossa formada pelo endosperma inteiro, comercialmente denominada 
canjicão, é destinada à produção de pipoca industrial (expandida) e farinha. As frações média 
e miúda são moídas e vendidas como canjiquinha, quirera ou transformados em fubá ou 
farinha de milho, dependendo da granulometria. 
 
 Qualquer moageiro é potencialmente um fornecedor de canjicão, independentemente 
do processo que utilize, já que este produto é obtido na etapa de degerminação. Isto não 
implica, no entanto, que o canjicão produzido por qualquer moageiro tenha efetivamente a 
mesma qualidade, pois esta dependerá do processo empregado. Ser um fornecedor de canjicão 
não é uma atividade episódica, uma vez que este produto, como qualquer outro, exige uma 
especificação de qualidade para que possa atender satisfatoriamente a expectativa dos 
fabricantes de pipoca. 
 

O processamento do milho por via seca não termina na degerminação. Esta etapa é 
praticamente o início do processo, conforme mostrado no fluxograma da Figura 6.4. A canjica 
obtida, dependendo da sua destinação, poderá passar pela moagem e daí seguir para a 
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extrusão, para transformar-se em farinha pré-cozida, ou para a classificação, onde diversos 
produtos, como gritz, sêmolas, farinhas, fubás, creme e outros, são separados e classificados. 
A canjica pode passar também pelo pré-cozimento e seguir para a flocagem, para transformar-
se em flocos de milho pré-cozidos, usados na preparação do cuscuz. A Figura 6.8 mostra um 
diagrama simplificado de uma linha de fubá. 

  

 
Figura 6.8: Diagrama de uma linha de fubá. 

Fonte: AGRO TRENDS – D’ANDREA. 

Do farelo é extraído o óleo bruto, que posteriormente é refinado para a obtenção do 
óleo fino. A torta passa pelo processo de peletização para transformar-se em torta peletizada, 
que é usada como ração animal. A Foto 6.2 mostra vários produtos derivados do milho pelo 
processo a seco. 
 

Conforme visto acima, a produção do milho e de seus derivados envolve um sem 
número de variáveis e isto indubitavelmente influencia a qualidade do produto final. No caso 
particular da pipoca industrial, fatores como umidade e granulometria do canjicão interferem 
com a densidade da pipoca, o que será apresentado com detalhe no Capítulo 11.  

 

 
Foto 6.2: derivados do milho obtidos pelo processo a seco. 

Fonte: Unidade industrial de Milho da Cooperativa Integrada (UIM) - Andirá - PR. 
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Capítulo VII 
 
 

A PRODUÇÃO DA PIPOCA 
 
 
 
 
 
7.1. O processo industrial de produção da pipoca 

Conforme visto na Seção 5.1, há dois tipos de pipoca de milho: a pipoca artesanal, 
produzida em panela ou em forno de microondas a partir do milho-pipoca utilizado na forma 
in natura, e a pipoca industrial, às vezes denominada pipoca expandida, fabricada 
industrialmente a partir do canjicão de milho.  

 
O canjicão de milho, conforme tratado na Seção 6.4.2, é um produto obtido da 

degerminação ou escarificação, a seco, do milho duro ou semi-duro. A escarificação, por sua 
vez, é o processo de retirada do germe e da película externa do grão. Assim sendo, o canjicão 
pode ser definido como o endosperma nu e inteiro do grão de milho, cujo teor de amido gira 
em torno de 75%, em massa. 

 
 A pipoca é o resultado do processo de gelatinização desse amido presente no 

endosperma, que ocorre quando este é submetido à ação combinada da temperatura (180° a 
200° C) e da pressão (980,7 kPa a 1.372,9 kPa).  
 

Na pipoca de microondas, a pressão interna é obtida pela contrapressão exercida pela 
película do grão de milho-pipoca sobre o vapor d’água formado a partir da umidade interna do 
grão, quando este é submetido ao aquecimento. Esta é a razão pela qual o grão deve ser usado 
na forma in natura e sem avaria mecânica no pericarpo, pois, do contrário, a pressão não é 
desenvolvida e a expansão do amido não acontece. 

 
No caso da pipoca industrial, a pressão, em vez de ser desenvolvida internamente ao 

grão uma vez que a sua película foi eliminada, é exercida externamente pela contrapressão do 
canhão, também denominado panela de pressão industrial com boca de abertura rápida, dentro 
do qual o canjicão é colocado. 
 

A produção da pipoca industrial segue um processo bastante simples, o qual pode ser 
visualizado com razoável fidelidade através das Figuras 7.1.a e 7.1.b. Apesar de sua pouca 
complexidade, o processo não dispensa o controle sistemático, que pode ser exercido por 
meio do uso de algumas ferramentas da qualidade, conforme apresentado na Seção 10.3. 
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 Em função do nível tecnológico dos equipamentos utilizados, uma fábrica de pipoca 
pode ser mais ou menos automatizada. As figuras mostram uma fábrica de pipoca com baixo 
grau de automação, onde pode ser visto que as etapas de carregamento do canhão, 
caramelização, alimentação das máquinas de embalar e de fechamento dos fardos, são 
realizadas manualmente. 
 

Este é o caso típico das pequenas fábricas de pipoca, que constituem a grande maioria 
das indústrias do gênero espalhadas em todo o país, sobretudo na Região Nordeste, grande 
consumidora da pipoca industrial salgada. 
 
 Por ser um processo muito simples, a mão-de-obra não requer um elevado nível de 
qualificação, embora não possa prescindir de pessoas que sejam capazes de entender e aplicar 
ferramentas básicas da qualidade para o controle de processo.  

   

 
Figura 7.1.a: Processo de produção da pipoca doce industrial. 

Fonte: Revista Gestão Industrial, v. 01, n. 02: pp. 191-203, 2005. 

   

 
Figura 7.1.b: Processo de embalagem da pipoca industrial (doce ou salgada). 

Fonte: adaptação da Revista Gestão Industrial, v. 01, n. 02: pp. 191-203, 2005. 

O processo industrial de produção da pipoca expandida, doce e salgada, pode ser 
analisado através do fluxograma simples de processo, conforme mostrado na Figura 7.2, a 
seguir. 
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Figura 7.2: Fluxograma do processo de fabricação da pipoca industrial. 
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7.2. Descrição do processo 

O processo industrial de produção da pipoca pode ser dividido fundamentalmente em 
três partes distintas, a saber: estouramento da pipoca, torrificação e tempero e embalagem. 
Cada uma destas partes se subdivide em etapas, as quais serão descritas a seguir:  
 
a.  Estouramento (trecho do fluxograma em linha contínua simples): 
 

Etapas: 

1. O milho degerminado ou canjicão, procedente dos moageiros e chegado à fábrica em 
sacos de 50 kg, é colocado manualmente dentro do canhão, que é, em seguida, fechado 
com trava. É imprescindível que o canhão esteja limpo e livre de material carbonizado 
agregado internamente à câmara, para evitar contaminação do produto. Durante esta etapa 
os queimadores a GLP, fixados embaixo do canhão, devem estar apagados. 

É igualmente imprescindível, nesta etapa, que seja verificado o estado da junta de vedação 
da tampa, a qual deve ser confeccionada em teflon, para evitar perda de pressão do 
sistema durante o aquecimento. Do mesmo modo, a articulação e o mecanismo de trava da 
tampa devem ser inspecionados, para garantir a segurança do operador e evitar, também, 
perda de pressão do sistema. 

Saliente-se que o abastecimento do canhão é feito estando o mesmo com a boca voltada 
para cima. Depois de completada a carga, o canhão é rotacionado em um quarto de volta, 
em torno de seu eixo transversal, e travado na posição de operação.   

Os canhões ou expansores para pipoca são normalmente fabricados com capacidade para 
5 kg de canjicão. São constituídos de uma base metálica, sobre a qual é montado um 
pedestal articulado nas duas extremidades. Na articulação superior é montado o suporte 
tubular dos mancais de rolamento da câmara de pressão, cujo movimento de rotação é 
proporcionado por um sistema de tração individual, instalado na base da própria máquina, 
ou geral, que atende a todos os canhões da sala de estouramento simultaneamente.  

2. Após a preparação da carga, os queimadores são acesos e é dado início à etapa de 
aquecimento do canhão. Durante todo o processo de aquecimento, que atinge a 
temperatura de aproximadamente 180°C, a câmara de pressão é mantida em constante 
movimento de rotação. As Fotos 7.1.a e 7.1.b, apresentam o sistema de tração, montado na 
parte posterior da base, composto de polias, correias e motor. 

 

              
                 Foto 7.1.a: Canhão industrial - vista lateral.                          Figura 7.1.b: Canhão - frente. 

                              Fonte: INBRATEC (www.inbratec.com.br).                                       Fonte: Máquinas Especiais. 
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Ao atingir a pressão interna de 980,7 kPa a 1.372,9 kPa, a qual é verificada através da 
leitura do manômetro do tipo mostrado na Foto 7.2, fixado no fundo da câmara de 
pressão, a tampa do canhão é aberta com auxílio de uma alavanca. A descompressão 
abrupta da câmara, desde o nível da pressão alcançada até o da pressão atmosférica, 
provoca a expansão instantânea do endosperma, fenômeno conhecido por gelatinização do 
amido, transformando-se este em pipoca. 

 

 
Foto 7.2: Manômetro de mola para canhão. 

Fonte: Máquinas Especiais (www.maquinasespeciais.com.br). 

Conforme mencionado anteriormente, a pressão interna é causada pelo vapor d’água 
gerado a partir da umidade do grão, quando este é submetido ao aquecimento. 

A abertura do canhão deve ser precedida, obrigatoriamente, do apagamento dos 
queimadores, da parada do motor ou desconexão da transmissão e da retirada do 
manômetro (dos modelos convencionais). A não realização desta rotina, além de não 
permitir a abertura do canhão, implicaria risco de segurança para o operador e de danos 
materiais para o equipamento e instalações. 

3. A pipoca estourada é armazenada num silo de aço inoxidável aberto, localizado logo 
abaixo da plataforma onde ficam instalados os canhões. A estocagem da pipoca de um dia 
para o outro requer o fechamento do silo de forma hermética, para evitar a entrada de 
insetos e roedores e a contaminação do produto com impurezas e sujidades.  

 
b. Torrificação e tempero (trecho do fluxograma em linha descontínua simples): 

4. Saindo pela parte inferior do silo, a pipoca passa por uma peneira vibratória para 
separação de eventuais impurezas, bem como de grãos de milho não expandidos, pó e 
flocos fragmentados. Este material separado é ensacado e vendido como ração animal. 

 Dependendo do layout da fábrica, a pipoca é transferida para o setor de torrefação por 
meio de transportador pneumático, quando esta transferência é feita para andar superior, 
ou por gravidade, quando o transporte é feito para um andar inferior. 

5. Nesta etapa, a pipoca estourada é destinada à fabricação de dois tipos de produto: pipoca 
doce e pipoca salgada.  

A pipoca salgada é produzida levando a pipoca estourada ao forno ou torrador e 
pulverizando sobre ela o tempero, que é uma solução de gordura vegetal líquida, 
aromatizante e sal de cozinha. 

O torrador utilizado pode ser do tipo rotativo ou de esteira, ambos aquecidos a GLP ou 
Gás Natural. Independentemente de que tipo seja, o torrador deve favorecer a 
pulverização do tempero sobre o produto, de modo que a distribuição fique a mais 
uniforme possível.  

A Foto 7.3 apresenta um torrador rotativo de um estágio, mostrando o painel de comando, 
ao centro, o sistema de adição de tempero, com o tacho posicionado em primeiro plano, e 
o sistema de aquecimento, localizado na extremidade direita do equipamento.  
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Este é um modelo mais sofisticado, que permite o nivelamento do fluxo com os dos 
demais equipamentos da linha, sem a interveniência do homem. Tal fluxo, no entanto, 
precisa ser contínuo e uniforme para que a pulverização aconteça de forma homogênea. 
Isto acontece porque o equipamento não dispõe de um sistema de sincronismo entre a 
quantidade de pipoca que entra no cilindro rotativo e a vazão de tempero no bico do 
pulverizador, exigindo, assim, que as duas vazões sejam reguladas em posições fixas. 

 

 
Foto 7.3: Torrador rotativo. 

Fonte: INBRAMAQ (www.inbramaq.com.br). 

Uma alternativa simples, porém totalmente manual, é a que utiliza a drajeadeira (Fotos 
7.4.a e 7.4.b) como torrador. Neste caso, os queimadores são posicionados abaixo da 
panela rotativa e a pulverização é feita através da boca. O modelo da Foto 7.4.b dispõe de 
um suporte para fixação do pulverizador. 

Esta opção permite uma pulverização mais homogênea, pois as quantidades de pipoca e de 
tempero são fixas para cada batelada. Contudo, por ser uma operação manual, o processo 
fica vulnerável a falhas humanas de procedimento.  

A torrificação (torração) tem a função de reduzir a umidade do produto final a menos de 
3%, deixando-o crocante, e, ao mesmo tempo, de eliminar a fase líquida do tempero. A 
baixa umidade reduz, também, a atividade água do produto, elevando sua vida de 
prateleira (shelf-life) para próximo de três meses. 

A pipoca doce é produzida torrando-se primeiramente a pipoca estourada no torrador. Em 
seguida, a pipoca torrada é colocada na drajeadeira, onde recebe o caramelo. Através do 
aquecimento e do movimento rotativo é realizada a homogeneização e secagem da 
mistura, até a obtenção do produto final. Alternativamente, as operações de torrificação e 
caramelização podem ser realizadas numa drajeadeira, como mostra a Figura 7.1.a. 

A drajeadeira é um equipamento rotativo constituído de uma panela fabricada em aço 
inoxidável, normalmente com capacidade para 180 litros, montada sobre uma base fixa e 
acionada por um sistema de transmissão por correia ou por moto-redutor. 

                                

                    
                                        Foto 7.4.a: Drajeadeira inox.                Foto 7.4.b: Drajeadeira inox. 

                                             Fonte: INBRAMAQ.                                       Fonte: Máquinas Especiais. 
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A pipoca doce também pode ser obtida invertendo-se a seqüência apresentada 
anteriormente, ou seja, primeiro é feita a caramelização da pipoca estourada, na 
drajeadeira, e, em seguida, a torrificação do produto final, no torrador. 

Qualquer que seja a seqüência adotada, o caramelo ou melado deve ser previamente 
preparado em um tacho aquecido, a partir da adição de água, açúcar, corante e 
aromatizante. 

Um outro equipamento, denominado “caramelizador rotativo contínuo”, pode ser utilizado 
para a obtenção da pipoca doce, conforme mostra a Foto 7.5. Este equipamento realiza o 
processo completo de fabricação, desde o estouramento do canjicão até a obtenção do 
produto final. 

 

 
Foto 7.5: Caramelizador rotativo contínuo. 

Fonte: INBRAMAQ. 

c. Embalagem (trecho do fluxograma em linha contínua dupla): 
 
6. Uma vez produzidas, as pipocas doce e a salgada são transferidas para os silos de aço 

inoxidável do setor de embalagem, localizados acima das máquinas de empacotar, o que 
permite a descida do produto por gravidade. Esses silos podem ser individuais, um para 
cada máquina, ou comuns para cada grupo de empacotadoras, dependendo do tipo de 
produto, com saídas de alimentação individuais. 

A transferência do produto para os silos pode ser feita manualmente, com a pipoca 
acondicionada em sacos plásticos (Figura 7.1.b), ou por outro meio de transporte não 
manual, como transportador pneumático, esteira inclinada, elevador de caneca ou uma 
combinação de esteira horizontal e elevador. Todavia, independentemente do meio de 
transporte empregado, a integridade e as condições de higiene e segurança do produto 
devem ser preservadas. 

  Dependendo de aspectos regionais e de mercado, a embalagem do produto final pode ser 
realizada em três etapas: empacotamento, enfardamento e reenfardamento. 

7 . O empacotamento pode ser realizado em máquinas de empacotar com sistema de dosagem 
do tipo volumétrico ou gravimétrico. Via de regra, a pipoca industrial é embalada em 
empacotadoras com dosador volumétrico, cuja produção varia, em função do fabricante ou 
modelo, de 20 a 80 pacotes/minuto. Dependendo de especificidades regionais e sócio-
econômicas do mercado consumidor, o produto pode ser embalado em diversas 
“gramaturas”, como, por exemplo, 10g, 15g, 20g ou 45g. 
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 As empacotadoras normalmente utilizadas são máquinas muito versáteis, que atendem a 
uma grande variedade de produtos alimentícios granulados. Por outro lado, são máquinas 
de concepção bastante simples, constituídas, fundamentalmente, de dois mecanismos 
principais de ação: 1) mecanismo do movimento vertical alternado, responsável pela 
formação do pacote, ao puxar o filme de polipropileno (PP) ou polietileno (PE) através do 
colarinho e do tubo formador; 2) mecanismo do movimento horizontal alternado, 
responsável pelos fechamentos transversal (superior e inferior) e longitudinal do pacote, 
por resistência elétrica. Em algumas empacotadoras de modelos mais antigos, a tração do 
carrossel do dosador volumétrico é realizada pela árvore do mecanismo principal da 
máquina. Os modelos mais recentes de dosadores já possuem seu próprio acionamento, 
que trabalha sincronizado com o da empacotadora a qual está acoplado. 

 As Fotos 7.6.a e 7.6.b apresentam dois modelos de empacotadoras de fabricantes 
diferentes, mostrando o dosador volumétrico montado no topo de cada máquina.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7.6.a: Empacotadora com                            Foto 7.6.b: Empacotadora com 
 dosador volumétrico acoplado.                            dosador volumétrico acoplado. 

     Fonte: RAUMAK (www.raumak.com.br).                             Fonte: EMBRAPAC (www.embrapac.com.br). 

 As Fotos 7.7.a e 7.7.b, apresentam dois modelos diferentes de dosador volumétrico do 
mesmo fabricante, o primeiro com calha vibratória e o segundo sem calha vibratória.  
 
 
     
      
  
 
 
 
 
 
             

                      Foto 7.7.a: Dosador volumétrico                          Foto 7.7.b: Dosador volumétrico  
            com calha vibratória.                                             sem calha vibratória. 

              Fonte: RAUMAK                                                                       Fonte: RAUMAK 
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 As Fotos 7.8.a e 7.8.b mostram, respectivamente, um dosador gravimétrico de canecas e 
uma empacotadora com um dosador gravimétrico de calhas, montado em seu topo. 

 

                     
           Foto 7.8.a: Dosador gravimétrico                         Foto 7.8.b: Empacotadora com 
                   de canecas em aço inoxidável                                      dosador de calhas 
                    Fonte: MASIPACK (www.masipack.com.br)                                             Fonte: EMBRAPAC 

Nas empacotadoras com sistema volumétrico de pesagem, o produto chega ao carrossel do 
dosador através de uma calha vibratória, localizada na parte inferior da moega de 
alimentação. Esta, por sua vez, está conectada diretamente ao silo por meio de um tubo. 
Um sensor de nível, instalado na lateral do carrossel, comanda o acionamento do vibrador 
para manter um fluxo contínuo do produto. 

O carrossel é composto de um disco inferior fixo, que possui um furo oblongo por onde é 
descarregada a pipoca já dosada sobre o funil do tubo formador de pacotes, e um disco 
rotativo superior, que possui quatro tubos telescópicos dosadores. A alteração da distância 
relativa entre os dois discos determina a variação do volume interno dos tubos 
telescópicos, o que permite a dosagem do produto. O desenho esquemático da Figura 7.3 
dá idéia de como funciona a regulagem de volume nos tubos telescópicos. 

 

 
Figura 7.3: Tubo telescópico no dosador volumétrico. 
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No sistema volumétrico, portanto, a massa do produto é obtida indiretamente, uma vez 
que o que é medido é o volume e não a massa. Isto torna o controle de pesagem uma 
tarefa efetivamente difícil e sujeita a grande inexatidão, porque como a massa relaciona-se 
com o volume através da densidade do produto, conforme mostra a Equação 7.1, entram 
em cena vários fatores que influenciam o resultado da medição, cujos principais são: 

• massa obtida através do produto de duas grandezas físicas sujeitas a erro de medição; 

• existência de degrau (desnível) na superfície interna da câmara de medição do volume, 
o que pode levar à formação de vazios; 

• produto com características de forma e granulometria variáveis, o que propicia a 
obtenção de volumes com adensamentos diferentes; 

• variabilidade da densidade do produto em função do descontrole ou ausência de 
controle em várias etapas do processo; 

• necessidade permanente da intervenção do homem para manter a massa cantante. 

 
                                          (7.1) 

 

Onde: 
• M = Massa, medida em (g); 
• D = Densidade, medida em (g/dm3); 
• V = Volume, medido em (dm3). 

Todas as partes internas da máquina, que constituem o percurso da pipoca, devem ser 
fabricadas em aço inoxidável, uma vez que este material é resistente à corrosão provocada 
pelo sal e pelo açúcar, impede a formação de incrustações irremovíveis, comuns em outros 
materiais, e facilita a limpeza. 

Conforme apresentado na Seção 10.3, as observações in loco revelaram que o problema da 
sub-massa e da sobremassa dos pacotes está relacionado, também, à questão da limpeza 
dos componentes internos das máquinas de empacotar. 

Uma vez dosada, conforme mencionado anteriormente, a pipoca é liberada sobre o funil, 
através do furo oblongo do disco inferior do carrossel, e daí desce pelo tubo formador de 
pacotes. O filme de embalagem, cuja bobina fica disposta sobre o desbobinador localizado 
na parte traseira da máquina, é tracionado por entre os roletes tensionadores e o colarinho 
até alcançar o tubo formador de pacotes. 

 A função do colarinho é fazer o transpasse das bordas laterais do filme que, em seguida, 
são soldadas longitudinalmente formando um tubo contínuo em torno do tubo formador de 
pacotes. Assim, enquanto a pipoca desce por dentro, o pacote é formado externamente ao 
tubo formador. 

O tracionamento do filme é realizado pelo mecanismo do movimento vertical alternado, 
auxiliado pela mandíbula de soldagem e corte transversal do pacote. O filme de PP, PE ou 
BOPP é normalmente fornecido em bobinas de 25 kg a 30 kg. 

8. Ao saírem da empacotadora, os pacotes são transferidos por meio de uma esteira inclinada 
para uma mesa para serem enfardados. Normalmente esta operação é realizada 
manualmente. Os sacos de enfardamento são confeccionados com filme de polietileno. 

M = D · V 
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Cada fardo é constituído de 10 ou 20 pacotes individuais, dependendo da gramatura ou 
apresentação da embalagem da pipoca.   

Depois de formados, os fardos são selados a quente, por resistência elétrica, em seladoras 
manuais, que ficam dispostas em torno da mesa de enfardamento.  

Os fardos selados são colocados sobre outra mesa, ao redor da qual um outro operário 
realiza o re-enfardamento manual em sacos maiores, também fabricados em polietileno. 
Cada saco pode conter, dependendo da gramatura dos pacotes individuais, 10 ou 20 fardos 
intermediários. 

Estes fardos grandes são, do mesmo modo, selados a quente, em seladoras maiores 
posicionadas próximas à mesa de re-enfardamento. Opcionalmente, em vez de selados a 
quente, os fardos podem ser fechados com grampo ou com clipe flexível.  

9. Uma vez concluída a embalagem, os fardos são paletizados e transferidos em paleteiras ou 
carrinhos manuais para o depósito, de onde são expedidos para os clientes.  

7.3. O controle de massa no sistema volumétrico de pesagem 

 Conforme mencionado na seção anterior, as máquinas normalmente utilizadas para 
empacotar pipoca são as que empregam o sistema volumétrico de pesagem ou dosadores 
volumétricos. Tais dosadores oferecem uma razoável exatidão, com erro em torno de 1,0%, 
quando usadas no empacotamento de cereais como, arroz, feijão, soja e outros, cuja densidade 
mantém-se relativamente constante para um mesmo lote do produto. No caso da pipoca, a 
densidade pode variar consideravelmente dentro do mesmo lote produzido, o que faz com que 
surjam frequentemente problemas de sub-massa ou sobremassa. 
 
 Máquinas empacotadoras que adotam o sistema gravimétrico de pesagem, 
comercialmente conhecido como “balança de cabeçotes múltiplos”, podem ser opcionalmente 
utilizadas pelos fabricantes de pipoca. Empresas nacionais ou estrangeiras fornecem 
normalmente este tipo de dosador gravimétrico. 
 

A diferença entre um sistema de pesagem e outro é meramente conceptual e ambos 
podem ser instalados numa máquina comum de empacotar. Enquanto o sistema volumétrico 
utiliza um carrossel contendo quatro tubos telescópicos, com capacidade variável, para efetuar 
a medição de volume, o sistema gravimétrico utiliza múltiplos cabeçotes, constituídos de 
canecas distribuídas em torno da calha de alimentação, que efetuam a pesagem e liberação do 
produto por meio de células de carga controladas por CLP (Controlador Lógico Programável).  
 

Devido ao fato de medir diretamente a massa do produto e de possuir a função de 
autocontrole, o sistema gravimétrico é mais exato e confiável que o volumétrico. O sistema da 
HISHIDA, por exemplo, mostra no display do painel de comando uma Carta de Controle 
controlada por meio do CLP. 

 
A princípio, este sistema seria o mais indicado para a pesagem de produtos de 

baixíssima densidade e de grande variabilidade granulométrica, caso típico da pipoca, já que é 
um sistema autocontrolado e de elevada confiabilidade e exatidão. Por outro lado, embora o 
dosador volumétrico não seja recomendado para produtos com tais características, pelos 
motivos já apresentados na seção anterior, é o mais empregado pelos fabricantes de pipoca, 
em razão de fatores essencialmente econômicos, quais sejam: 
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• Custo inicial. A máquina com balança de cabeçotes múltiplos custa quase o quíntuplo 
do preço da máquina com dosador volumétrico da mesma capacidade, o que torna a 
primeira opção proibitiva para a grande maioria dos fabricantes de pipoca. 

• Custo de manutenção. Por ser um sistema mais complexo e de tecnologia mais 
avançada, o custo de manutenção é maior, tanto em relação a componentes quanto a 
mão-de-obra, devido a qualificação profissional e o tempo de reparo exigidos. 
Adicione-se a isto, a maior susceptibilidade das peças móveis e dos componentes 
eletrônicos a substâncias agressivas, tais como o sal e açúcar, o que acarreta um maior 
numero de intervenções, tornando o sistema gravimétrico menos indicado para 
produtos como pipoca. 

• Capacidade de produção. O aumento da capacidade de produção nas máquinas 
volumétricas, dentro dos limites de projeto, pode ser conseguido simplesmente 
alterando a relação de transmissão, no caso de velocidade fixa, ou inserindo um 
inversor de freqüência na alimentação do motor principal, quando se deseja velocidade 
variável. No caso das máquinas com balança, o aumento só é possível elevando-se a 
quantidade de cabeçotes, o que implica maior custo de transformação e aumento da 
complexidade do equipamento, com conseqüente majoração do custo de manutenção. 

 
Se, por um lado, o sistema volumétrico é mais simples e barato, por outro, o controle 

de massa é menos eficaz e mais trabalhoso. Isto acontece por duas razões: primeiramente 
porque a pesagem é realizada por meio indireto. Deseja-se medir a massa, mas isto é feito 
através do volume. Assim, qualquer alteração na densidade do produto acarreta alteração na 
massa, exigindo, de imediato, a correção do volume. A segunda razão é que o sistema 
volumétrico normalmente usado não é autocorrigível. Depende da intervenção manual e direta 
do operador sobre a máquina, tornando o sistema mais vulnerável a falhas humanas. 
 
 No Capitulo 1, dedicado à definição do problema, foi mencionado que o consumidor 
reage rapidamente à variação do volume de pipoca porque usa as dimensões do pacote como 
um padrão de comparação. O mesmo não se pode dizer em relação à massa, pois ele é menos 
sensível a suas variações e não dispõe de um meio eficiente e imediato de verificação. 
 
 Uma pipoca densa ocupa menor volume no pacote. Caso esta seja embalada numa 
máquina com dosador volumétrico que tenha sido regulada para uma pipoca menos densa, o 
pacote apresentará sobremassa. Se um controle de pesagem estiver sendo realizado 
sistematicamente durante o processo, certamente o volume do tubo telescópico será reduzido 
para diminuir esta sobremassa. Como conseqüência, o pacote ficará menos cheio, mesmo 
estando com a massa correta, e isto será interpretado pelo consumidor como vício de pesam. 
Assim, a tendência da operação é trabalhar com o pacote mais cheio, a despeito da 
sobremassa que estará sendo adicionada. 
 
 No sistema gravimétrico ocorreria idêntico problema. Ao pesar a massa com exatidão 
e estando a pipoca mais densa, o volume ficaria pequeno em relação às dimensões do pacote, 
levando à mesma interpretação do consumidor. 
 
 Assim, independentemente do sistema de pesagem empregado, o problema da 
sobremassa persiste, embora com menor gravidade no gravimétrico. A questão, portanto, não 
se limita à escolha do melhor sistema. A solução passa, necessariamente, pela identificação e 
eliminação das causas que levam à sobremassa, o que pode ser feito através do controle 
sistemático de processo, auxiliado pelo uso das ferramentas da qualidade. 
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 O pacote de pipoca deve apresentar a forma de almofada, com o conteúdo ocupando 
todo o volume da embalagem. Esta característica deve ser mantida em todos os pacotes. Isto 
atrai o cliente e lhe causa a impressão de abundância e de idoneidade do fabricante. Um 
pacote murcho, além de não despertar interesse, provoca a desconfiança e reação do 
consumidor. 
 
 Como obter um pacote bem formado, completo, sem que os custos de produção sejam 
elevados, causando prejuízo à empresa? A resposta está em conseguir uma pipoca volumosa, 
de baixa densidade. 
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Capítulo VIII 
 
 

METODOLOGIA 
 
 
 
 
 
8.1. Tipo de pesquisa 

A pesquisa foi classificada conforme os dois critérios básicos propostos por 
VERGARA (1997): quanto aos fins e quanto aos meios. 
 

Quanto aos fins, a pesquisa foi descritiva e explicativa, uma vez que buscou descrever 
e explicar as razões que levam à ocorrência de sobremassa nos pacotes de pipoca, buscando 
correlacioná-la com fatores ligados ao processo produtivo e à qualidade da matéria-prima.  

 
Ao mesmo tempo, a pesquisa foi metodológica, pois, partindo do conhecimento das 

ferramentas da qualidade, buscou alternativas para o controle de estágios críticos do processo 
produtivo que, de alguma forma, contribuem para o surgimento da sobremassa, conforme 
enunciado na caracterização do problema. 
 
 Quantos aos meios, a pesquisa foi de campo, porque coletou dados primários 
diretamente na linha de produção da empresa pesquisada, os quais fundamentaram as 
pesquisas descritiva e explicativa. A mesma incluiu a observação participante do processo 
produtivo, a entrevista focalizada e o trabalho em grupo com funcionários de vários níveis do 
setor de produção. 
 
 Por outro lado, usando recursos de laboratório, o trabalho buscou relacionar o 
problema da sobremassa (variável explicada) a fatores ligados à matéria-prima, como 
umidade e granulometria (variáveis explicativas). 

8.2. Ambiente pesquisado 

O cerne do ambiente pesquisado correspondeu ao setor industrial de uma fábrica de 
pipoca da Região Metropolitana do Recife, que esperava-se apresentasse problema de 
sobremassa no produto embalado, objeto deste estudo.  
 

A escolha desse cenário deveu-se à experiência vivida pelo autor numa indústria de 
pipoca e snacks, concorrente direta da primeira, onde trabalhou durante o período de seis 
meses como gerente industrial. Muitas das informações contidas neste trabalho foram 
colhidas ao longo desse tempo, através do envolvimento direto e quotidiano do autor com o 
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problema da sobremassa. Assim sendo, essa experiência teve, para a pesquisa, o caráter de 
observação participante e, por isso, foi inserida no contexto do ambiente pesquisado. 
 
 Da mesma forma, foram incluídas as visitas realizadas a duas empresas regionais, 
fabricantes de derivados de milho, onde foram obtidas as amostras de canjicão e de milho-
pipoca. Finalmente, inseriu-se no ambiente pesquisado a fábrica de pipoca onde as amostras 
de canjicão foram estouras, para a realização do estudo das relações da umidade e 
granulometria do canjicão com a densidade da pipoca. 

 
Três pontos podem ser considerados como responsáveis pelo número restrito de 

empresas: 

• A própria natureza da pesquisa proposta neste trabalho. Todas as fábricas de pipoca, 
sejam automáticas ou manuais, apresentam causas semelhantes de variação do 
processo que interferem com a densidade do produto. Por outro lado, o estudo da 
variação da densidade da pipoca, em função da umidade e da granulometria do 
canjicão, não está diretamente relacionado com o processo de produção da pipoca, 
mas com o de produção do canjicão. 

• A inclusão de maior número de empresas não se constituiria em algo prático e 
demandaria uma quantidade significativa de recursos materiais e de tempo. 

• A contribuição auferida não seria expressiva o suficiente para justificar o esforço 
adicional.  

8.3. Tipo de coleta de dados empregado 

A coleta dos dados primários, conforme tratado na seção do tipo de pesquisa, foi 
realizada através da pesquisa de campo. Como instrumentos de obtenção de dados, foram 
utilizados a observação participante do processo produtivo, a entrevista focada e o 
trabalho em grupo com funcionários de vários níveis das linhas de produção, com a 
aplicação de ferramentas da qualidade. 

 
No tocante à matéria-prima, os dados foram obtidos em laboratório e nos certificados 

de qualidade emitidos pelos fabricantes. 
 

A opção pela observação participante, assim como pelo trabalho em grupo, 
fundamentou-se em dois aspectos importantes:  

• Possibilidade de identificar causas instaladas diretamente no processo produtivo e 
sugerir melhorias com o propósito de eliminá-las. 

• Oportunidade de aproveitar a experiência do grupo que trabalha no dia-a-dia da 
produção. 

 
No caso do trabalho em grupo, os participantes foram motivados, em seção de 

brainstorming, a dar sua contribuição através da aplicação do diagrama de causa e efeito, o 
qual tem a propriedade de visualizar, com bastante clareza, o problema central a ser estudado. 
Assim, por meio desta ferramenta da qualidade, foram identificadas as causas raízes do 
problema da pesquisa. 
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O trabalho em grupo realizou-se, também, durante as observações participantes, em 
que os membros, com funções específicas na linha de produção, foram engajados, quando 
necessário, na coleta de dados e no fornecimento de informações.  
 

Na obtenção dessas informações, foi utilizado, conforme já mencionado, o recurso da 
entrevista focalizada. Pessoas de diferentes níveis hierárquicos foram entrevistadas, desde o 
diretor da fábrica de pipoca, com 45 anos de experiência no ramo, até o pessoal do chão de 
fábrica envolvido no processo produtivo. As respostas obtidas foram tabuladas em planilha 
previamente elaborada, para confrontação dos dados. Aqueles que se mostravam 
contraditórios ou que não correspondiam aos resultados práticos, eram objeto de novas 
entrevistas focalizadas.  
 
 Nas fábricas de canjicão visitadas, foram utilizados, como instrumentos de coleta de 
dados, a observação simples e a entrevista focalizada com os gerentes industriais, 
supervisores de produção e chefes de laboratório. Os dados foram igualmente tabulados e 
confrontados.  

8.4. Tipo de tratamento dos dados empregado 

 Na parte da pesquisa descritiva, os dados foram tratados qualitativamente uma vez que 
o objetivo a ser alcançado não contemplava a explicação dos fenômenos descritos, mas a sua 
correlação com o problema da pesquisa e a definição de sua natureza. 
  

Na pesquisa explicativa, os dados foram tratados de forma quantitativa, utilizando-se, 
para isto, procedimentos estatísticos. O propósito almejado era fazer inferências sobre 
relações de causa e efeito de determinadas características da população, através do tratamento 
estatístico dos dados amostrais coletados.  
 

Dentre os procedimentos estatísticos existentes no grupo dos paramétricos, foram 
utilizados os da regressão linear simples e correlação, pois foram os que melhor se adequaram 
ao propósito da pesquisa explicativa. Não obstante o pequeno número de amostras de canjicão 
utilizado, dez ao todo, os resultados obtidos foram reveladores e coincidiram com os de vários 
pesquisadores que trabalharam com milho-pipoca. 

8.5. Limitações do método  

  Quanto aos dados pertinentes à matéria-prima, assim como as amostras de canjicão 
utilizadas na pesquisa, foram aplicados os de um único fornecedor local, com o propósito de 
restringir a faixa de variação das características de qualidade que poderiam relacionar-se com 
a sobremassa. De fato, a utilização de amostras de diferentes fornecedores iria implicar a 
inserção de um grande número de variáveis não controladas na pesquisa, em função das 
características distintas de cada processo de obtenção do canjicão. 
 
  O mesmo pode ser dito em relação à procedência do milho utilizado no processo de 
escarificação, uma vez que cada indústria moageira tem o seu próprio fornecedor ou grupo de 
fornecedores, que não são, necessariamente, coincidentes. Esta é, sem dúvida, uma questão de 
grande relevância, tendo em vista os vários aspectos agronômicos, botânicos e climáticos 
envolvidos na produção do milho, além daqueles relacionados à armazenagem e transporte 
dos grãos. 
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 Outra limitação diz respeito às dificuldades práticas de segregação, em todas as etapas 
do processo produtivo, dos lotes dos produtos em estudo, daqueles da produção normal do 
dia-a-dia. Não obstante todo o esforço envidado na tarefa, esta foi uma limitação real que 
precisou ser contornada da melhor maneira possível. 
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Capítulo IX 
 
 

A SOBREMASSA NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA DE PIPOCA 
 
 
 
 
 
9.1. Natureza das reclamações dos consumidores 

A indústria pesquisada produz mensalmente 75 toneladas de pipoca de milho dos tipos 
doce e salgada, em diversas apresentações ou conteúdos nominais (gramaturas). A venda e 
distribuição desses produtos são realizadas através de seus representantes-distribuidores. 

 
Sua clientela direta é formada, fundamentalmente, de bombonieres e mercadinhos de 

bairros, abrangendo as cidades da Região Metropolitana do Recife. 
  

As reclamações dos clientes a respeito dos produtos são direcionadas à empresa 
através de seus representantes-distribuidores. Elas são geradas, na maior parte das vezes, 
pelos consumidores finais ou pelos próprios comerciantes, quando detectam qualquer não-
conformidade no produto durante a abertura dos fardos ou por ocasião do seu recebimento.  

 
Uma vez recebidos pela própria diretoria da empresa, as reclamações e os produtos 

devolvidos, quando é o caso, são analisados para identificação das causas do problema e uma 
reunião é realizada com a equipe de produção na tentativa de evitar novas ocorrências. 
 

No entanto, segundo informação da própria diretoria, a quantidade de reclamações é 
baixa, razão pela qual a empresa não mantém uma estatística formal de acompanhamento. O 
Quadro 9.1 a seguir, onde aparecem as não-conformidades comumente observadas e os 
respectivos percentuais em que ocorrem, foi montado com base na experiência diária da 
diretoria. 
 

Sua importância está no fato de não apresentar, em meio ao elenco de reclamações 
registradas, nenhuma que esteja relacionada ao problema de sub-massa. Isto ocorre porque 
este fabricante, em particular, e todos os demais, adotam normalmente, em seu processo de 
embalagem, uma sobremassa de 10% em relação ao conteúdo nominal do pacote. 
 
 Este percentual, no entanto, é apenas teórico. Na verdade, como pode ser visto no 
Quadro 9.2, a sobremassa pode exceder ou não os 10% ou mesmo não existir. E isto decorre 
basicamente de dois fatores: 

• variabilidade da densidade da pipoca; 
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• variabilidade do sistema de pesagem das máquinas de embalar. 

 Quadro 9.1: Reclamações de clientes (média mensal). 

ITEM NÃO-CONFORMIDADE PERCENTUAL 
(%) 

PERCENTUAL 
ACUMULADO 

01 Corpo estranho    0,5     0,5 

02 Pipoca amarga    0,5     1,0 

03 Embalagem aberta    6,0     7,0 

04 Pouco tempero    1,0     8,0 

05 Pipoca não crocante (fofa)    1,0     9,0 

06 Pipoca queimada    0,6     9,6 

07 Pipoca miúda    0,4   10,0 

08 Preço elevado              90,0 100,0 

 TOTAL ACUMULADO 100,0 100,0 

As observações demonstraram que a variação da densidade da pipoca influencia a 
sobremassa de duas maneiras. Num extremo, quando a densidade está elevada, o conteúdo de 
pipoca não preenche completamente a embalagem, passando à impressão de que a quantidade 
está aquém da normal. O consumidor, ao perceber a suposta não-conformidade, interpreta 
naturalmente o fato como sendo vício de pesagem, mesmo que a massa efetiva esteja correta 
ou acima daquela indicada na embalagem. A empresa, para não se expor perante a clientela e 
os órgãos de controle (IDEC, IPEM/INMETRO), adota uma porção excedente para recompor 
o nível considerado normal. 
 
 No outro extremo, quando a densidade está muito baixa, o volume de pipoca preenche 
completamente a embalagem, mas não atinge a massa nominal, em grama, inscrita na 
embalagem. Neste caso, o cliente não percebe a diferença e, portanto, não reclama. A 
empresa, por outro lado, para não ficar vulnerável a uma inspeção do INMETRO, aumenta o 
teor de gordura aplicada no tempero, corrigindo o problema da sub-massa. 
 
 Tentar ignorar a sub-massa, tendo em vista o fato da embalagem estar bem preenchida, 
não é uma atitude prudente da parte do empresário, pois a baixa densidade da pipoca é um 
estado momentâneo. A condição pode reverter-se rapidamente, passando de baixa para alta 
densidade, o que exige uma ação absolutamente diferente, conforme visto acima.  
 
 A conduta adequada, portanto, é a de envidar esforços com o objetivo de identificar as 
causas que levam às variabilidades da densidade da pipoca e do sistema de pesagem e, uma 
vez encontradas, tomar as medidas adequadas para eliminá-las ou controlá-las. O Capítulo 10 
apresenta a análise destas causas e propõe os meios para o seu controle, através do uso das 
ferramentas da qualidade tratadas no Capítulo 4.  

9.2. Avaliando a sobremassa  

 A Seção 1.2, dedicada à caracterização do problema, apresentou a variação percentual 
do conteúdo da pipoca em embalagens de vários fabricantes da Região Metropolitana do 
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Recife. Várias considerações foram feitas a respeito dos resultados obtidos, as quais foram 
validadas pelas observações realizadas nesta seção. 
 
 O Quadro 9.2, a seguir, apresenta o mesmo estudo utilizando somente os produtos 
fabricados pela indústria pesquisada em suas várias apresentações, isto é, pipoca doce nas 
gramaturas de 10g e 20g e pipoca salgada nas gramaturas de 10g, 15g e 20g. De modo 
idêntico ao da Seção 1.2, os produtos foram adquiridos em bomboniere da Cidade do Recife. 
As vinte amostras, de cada produto, foram extraídas ao acaso dentro de um lote contendo 50 
pacotes.  

Quadro 9.2: Variação do conteúdo de pipoca na embalagem da empresa pesquisada.  

PROD. Qn 
 (g) 

CONTEÚDO LÍQUIDO 
DA AMOSTRA  

xi (g) 

 
MÉDIA 

x (g) 
DESVIO 
s (g) 

Nº DE 
DESV. 

z 
x - Qn 
 (%) 

P(xi) ≤ Qn 
(%) 

P(xi) > Qn 
(%) 

Pipoca 
doce 10 

11,590  12,194  11,424  12,330 
10,674  11,190  11,123  12,398 
11,753  11,521  10,603  10,251 
11,542  11,392  11,104  12,025 
10,339  10,585  11,602  11,098 

11,337 0,63 - 2,12 13,37 1,70 98,3 

Pipoca 
doce 20 

20,704  20,701  20,924  19,817 
21,035  20,846  20,035  19,997 
20,786  20,921  21,086  22,043 
20,092  22,127  21,280  22,011 
21,583  19,876  20,592  22,019 

20,924 0,75 -1,24 4,62 10,75 89,25 

Pipoca 
salgada 10 

11,985  10,514  11,644  11,518 
12,150  10,818  10,746  11,174 
10,272  10,504  10,372  10,307 
 11,031  10,902  10,057  11,985 
10,996    9,998  12,120  10,303 

10,970 0,71 - 1,36 9,70 8,69 91,31 

Pipoca 
salgada 15 

16,521  15,301  15,726  14,049 
14,425  15,018  14,008  13,391 
14,997  13,720  15,977  16,269 
15,688  16,143  15,776  16,404 
15,043  15,718  15,545  15,349 

15,253 0,92 - 0,28 1,69 38,97 61,03 

Pipoca 
salgada 20 

19,592  20,346  19,722  20,113 
18,947  19,713  19,731  19,907 
19,994  20,078  21,119  20,043 
20,091  19,210  20,795  22,125 
17,958  19,991  22,312  21,976 

20,188 1,06 - 0,18 0,94 42,86 57,14 

 Os valores de conteúdo líquido foram obtidos em balança eletrônica, com resolução de 
um décimo de milésimo de grama, entornando-se o conteúdo de cada pacote em um Becker 
tarado, de 400 ml, posicionado sobre o prato. Desta forma evitou-se o envolvimento da massa 
média da embalagem no cálculo dos referidos valores. 
 
 Os números impressos em negrito correspondem às pesagens que ficaram abaixo do 
valor do conteúdo nominal do respectivo pacote, sugerindo falta de controle de pesagem no 
processo de embalagem do produto. 
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  Analisando as informações contidas no Quadro 9.2, observa-se que, na pipoca doce de 
10 g, a massa média ficou 13,37% acima do conteúdo nominal. Apesar disso, o desvio padrão 
de 0,63 g levou à probabilidade de que 1,7% dos pacotes do lote apresentassem massa inferior 
a 10 g. Isto significa que a variabilidade do processo é tal que, mesmo uma sobremassa média 
de 13,37%, não é suficiente para assegurar que a totalidade dos pacotes tenha seu conteúdo 
líquido acima de 10 g. 
 
 A amostra da pipoca doce de 20 g, por sua vez, apresentou uma sobremassa média de 
apenas 4,62%, o que elevou para 10,75% a probabilidade dos pacotes do lote apresentarem 
massas inferiores ao conteúdo nominal, para uma dispersão de 0,75 g. Isto justifica a presença 
dos três valores impressos em negrito na amostra.  
 
 As pipocas salgadas de 10 g, 15 g e 20 g apresentaram sobremassas médias de 9,70%, 
1,67% e 0,94%, elevando para 8,69%, 38,97 e 42,86% , respectivamente, as probabilidades 
dos pacotes dos lotes apresentarem massas inferiores aos conteúdos nominais 
correspondentes, para os devidos valores de dispersão. Observa-se, com isso, a presença 
marcante de valores em negrito nas amostras de pipoca salgada de 15 g e 20 g, que 
apresentaram as maiores probabilidades.  
 
 O Quadro 9.3, a seguir, analisa as informações do quadro anterior sob a perspectiva do 
Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO nº 74, de 25 de maio de 
1995. Conforme visto na Seção 1.2, o referido regulamento estabelece os critérios para a 
verificação do conteúdo líquido de produtos pré-medidos com conteúdo nominal igual e que 
são comercializados nas grandezas de massa e volume. 
 
 De acordo com esse regulamento técnico, os cálculos que deram origem aos números 
do Quadro 9.3 são efetuados do seguinte modo: 

- Tolerância individual (T): 

 Como Qn ≤ 1.000 g, vem: 

Para Qn = 10 g => T = 9% Qn + 0,1g = 0,9 g + 0,1 g = 1,0 g (Tabela 3.1: Valores de T). 

Para Qn = 15 g => T = 9% Qn + 0,1g = 1,35 g + 0,1 g = 1,45 g. 

Para Qn = 20 g => T = 9% Qn + 0,1g = 1,8 g + 0,1 g = 1,9 g. 

- Lotes no ponto de venda:  

50 pacotes de cada produto. 

- Massas das embalagens no depósito ou no ponto de venda:  

Dispensadas, tendo em vista que as pesagens dos conteúdos líquidos foram realizadas 
diretamente, conforme mencionado anteriormente.   

- Tamanho das amostras:  

20 pacotes de cada produto, extraídos do lote correspondente (Tabelas 3.2 e 3.3). 

- Critérios de aprovação do lote (Pipoca doce de 10 g): 

 1˚ Critério: para amostra de tamanho = 20 

 Média > Qn - 0,640 s   (Tabela 3.2 - Critério de aceitação para a média). 
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 Resultado: Média = 11,337 g > Qn - 0,640 s = 10 – 0,640 x 0,63 = 9,597 g (aprovado). 

 2˚ Critério: para amostra de tamanho = 20 

 c = 1 unidade com massa abaixo de Qn – T (Tabela 3.3 - Critério de aceitação 
individual).  

 Resultado:   Qn – T = 10,0 – 1,0 = 9,0 g 

 Quantidade de pacotes com massa menor que 9,0 g = 0 < c = 1 (aprovado). 
 
 Os cálculos para as demais amostras foram realizados do mesmo modo. 

Quadro 9.3: Critérios de aprovação dos lotes dos produtos pesquisados. 

 Analisando as informações contidas no Quadro 9.3, observa-se que todos os lotes 
foram aprovados, apesar de existirem pacotes com conteúdos líquidos menores que o 
respectivo conteúdo nominal e das baixas sobremassas verificadas nas pipocas de 15g e 20 g. 
Isto reflete, de alguma forma, a baixa variabilidade de massa apresentada por esses produtos.  
 

No tocante à qualidade intrínseca, os produtos apresentaram uma granulometria 
regular e graúda e isto, de fato, contribuiu para o resultado obtido. Na hipótese contrária, ou 
seja, uma granulometria miúda e irregular, uma sobremassa maior teria sido necessária para 
promover a ocupação adequada da embalagem.  

9.3. Custo Industrial x Sobremassa 

Conforme visto na Seção 9.1, quando a sobremassa é normal e sistematicamente 
adotada e a pipoca não apresenta variação elevada de densidade, dificilmente surgem 
reclamações de clientes a respeito de produtos com vício de pesagem, sendo esta a razão pela 
qual tal recurso é utilizado pelos fabricantes. Assim, nesse tipo de indústria, a sobremassa é 
regra, não exceção. Está sempre presente e, obviamente, não é motivo de queixa dos clientes. 
De fato, dificilmente o consumidor apresentaria uma reclamação contra um produto que 
estivesse apresentando sobremassa.  
 

Ora, por que, então, a preocupação em torno de uma questão bem resolvida para a 
empresa e que não constitui um problema para o consumidor? Ao contrário, a sobremassa 

Amostra 
Média ( x ) 

(1) 

Desvio 

s 
Qn - 0,640 s 

(2) 

c (Tab. 3.3) 

(3) 

xi < Qn – T 

 (4) 
(1) x (2) (3) x (4) Resultado 

Doce 

10 g 
11,337 0,63 9,597 1 0 

(1) > (2) 
Passa 

(3) > (4) 
Passa 

Lote 
aprovado 

Doce 

20 g 
20,924 0,75 19,520 1 0 

(1) > (2) 
Passa 

(3) > (4) 
Passa 

Lote 
aprovado 

Salgada 

10 g 
10,970 0,71 9,546 1 0 

(1) > (2) 
Passa 

(3) > (4) 
Passa 

Lote 
aprovado 

Salgada 

15 g 
15,253 0,92 14,411 1 1 

(1) > (2) 
Passa 

(3) = (4) 
Passa 

Lote 
aprovado 

Salgada 

20 g 
20,188 1,06 19,322 1 1 

(1) > (2) 
Passa 

(3) = (4) 
Passa 

Lote 
aprovado 
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vem em seu benefício e contribui para o marketing do produto, já que pode ser interpretada 
como um diferencial competitivo. 
 
 O problema da sobremassa está na elevação dos custos variáveis de produção, 
refletindo-se diretamente na margem de contribuição do produto. Uma sobremassa não 
prevista de 20%, por exemplo, implica um aumento do custo variável unitário e uma perda de 
receita de um pacote de pipoca para cada cinco pacotes vendidos. O Quadro 9.5, a seguir, 
demonstra a perda representada por um aumento na sobremassa dessa magnitude, partindo de 
dados reais de custos.  
 
 O Quadro 9.4 apresenta os custos das matérias-primas e outros materiais, a preços de 
maio/2006, e as alíquotas do imposto recuperável incidente, o ICMS. Mostra também, na 
última coluna, os custos expurgados do referido imposto, os quais são utilizados nos cálculos 
apresentados no Quadro 9.5. 
 
 Saliente-se que as alíquotas do ICMS são as praticadas pelo governo estadual, para os 
materiais discriminados, com base na legislação vigente em maio/2006. 

  Quadro 9.4: Preços com impostos de matérias-primas e outros. 

 Observa-se no Quadro 9.5 que o custo variável unitário eleva-se com o aumento da 
sobremassa, o qual reflete-se na margem de contribuição do produto, reduzindo-a. 
Considerando que o fardo com vinte pacotes de 10 g é vendido a R$ 1,00, a preço de 
maio/2006, e que a alíquota de  ICMS, na venda, é de 17%, a margem de contribuição 
unitária será: 

• Preço unitário (pacote de 10 g) com ICMS: 

 P = R$ 1,00 / 20 pacotes = R$ 0,05/pacote. 

• Valor do ICMS: 

 ICMS = 17% · R$ 0,05/pacote = R$ 0,0085/pacote. 

CUSTOS COM IMPOSTO (ICMS) MATÉRIAS-PRIMAS 
E OUTROS UNIDADES  (R$)(1) 

ALÍQUOTAS 
DE ICMS 

(%) 

VALOR DO 
ICMS 
(R$) 

CUSTO 
SEM ICMS 

(R$) 

Canjicão saco com 50 kg 32,00 17 5,44 26,56 

Sal micronizado saco com 25 kg 3,81 12 0,46 3,35 

Gordura hidrogenada kg 2,48 12 0,30 2,18 

Aroma de manteiga kg 14,00 17 2,38 11,62 

Filme PP kg 8,40 17 1,43 6,97 

Embalagem PE milheiro 63,00 12 7,56 55,44 

Reembalagem PE milheiro 289,00 12 34,68 254,32 

Energia elétrica por 103 kg de canjicão 28,00(2) - - 28,00 

Gás GLP kg 2,56(2) - - 2,56 

Notas:  
(1) Valores com ICMS incluso. 
(2) ICMS pago, mas não creditado ou recuperado. Logo, faz parte do custo do produto.  
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• Preço unitário sem ICMS (líquido): 

 Pu = R$ 0,05/pacote − R$ 0,0085/pacote = R$ 0,0415/pacote. 

• Custos variáveis unitários percentuais:  

 Considerando que o preço unitário líquido de R$ 0,0415 corresponde a 100%, os 
custos variáveis unitários percentuais, são: 

 Sem sobremassa:               R$ 0,0227/pacote => 54,72%. 

 Com 10% de sobremassa: R$ 0,0238/pacote => 57,35%. 

 Com 20% de sobremassa: R$ 0,0250/pacote => 60,24%. 

• Margem de contribuição unitária: 

 Sem sobremassa:               MC0%  = 1 – 0,5472 = 0,4528 

 Com 10% de sobremassa: MC10% = 1 − 0,5735 = 0,4265 

 Com 20% de sobremassa: MC20% = 1 – 0,6024 = 0,3976 

Na hipótese da empresa ter um custo fixo total de R$ 20.000,00/mês, o ponto de 
equilíbrio, para cada margem de contribuição será:  

 Sem sobremassa:               PE0%  = R$ 20.000,00 / 0,4528 = R$ 44.169,61 

 Com 10% de sobremassa: PE10% = R$ 20.000,00 / 0,4265 = R$ 46.893,32 

 Com 20% de sobremassa: PE20% = R$ 20.000,00 / 0,3976 = R$ 50.301,81 

 Considerando que a sobremassa aumente de 10%, percentual normal adotado pela 
empresa, para 20% e neste patamar permaneça devido à falta de controle sistemático do 
processo, as seguintes situações serão verificadas: 

• Necessidade de aumento da receita para uma sobremassa de 20%: 

 ∆Receita(%) = (R$ 50.301,81 – R$ 46.893,32) / R$ 46.893,32 = 0.0727 = 7,27% 

• Volume de produção de pipoca no ponto de equilíbrio:  

 Com 10% de sobremassa: PE10% = [R$ 46.893,32 / R$ 0,0415] · 0,011 kg = 12.429,55 kg 

 Com 20% de sobremassa: PE20% = [R$ 50.301,81 / R$ 0,0415] · 0,012 kg = 14.545,10 kg 

• Volume mensal de estouramento de canjicão, em sacos de 50 kg, no ponto de equilíbrio: 

 Com 10% de sobremassa: N10% = [12.429,55 kg · 873,95 kg] / [103 kg · 50 kg] = 217 sacos 

 Com 20% de sobremassa: N20% = [14.545,10 kg · 873,95 kg] / [103 kg · 50 kg] = 254 sacos 

• Necessidade de aumento do volume de canjicão para uma sobremassa de 20%: 

 ∆vol. canjicão(%) = (254 sacos – 217 sacos) / 217 sacos = 0,1705 = 17,05% 
 
  Uma empresa cuja capacidade de estouramento mensal seja de 250 sacos de canjicão e 
que possua uma estrutura de custos equivalente à apresentada acima, não alcançará o seu 
ponto de equilíbrio para uma sobremassa de 20%. No entanto, se essa sobremassa for de 
apenas 10%, já apresentará lucro para um volume de canjicão 17,05% menor. 
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      Quadro 9.5: Custo variável para produção de 1.000 kg de pipoca salgada, sabor manteiga. 

Custo Custo sem sobremassa  Custo c/ sobremassa de 10% Custo c/ sobremassa de 20%  
Matérias-primas 

e outros Unidade Valor  
(R$)(1) Quantidade Custo  

(R$) Quantidade Custo  
(R$) Quantidade Custo  

(R$) 

Canjicão saco com 50 kg 26,56 873,95 kg(4) 464,24 873,95 kg(4) 464,24 873,95 kg(4) 464,24 

Sal micronizado saco com 25 kg 3,35 21,01 kg 2,82 21,01 kg 2,82 21,01 kg 2,82 

Gordura hidrogenada(2) kg 2,18 115,13 kg 250,98 115,13 kg 250,98 115,13 kg 250,98 

Aroma de manteiga(3) kg 11,62 23,53 kg 273,42 23,53 kg 273,42 23,53 kg 273,42 

Filme PP(5) kg 6,97 104,80 kg 730,46 95,27kg 664,03 87,33 kg 608,69 

Embalagem PE(6) milheiro 55,44 5 milheiros 277,20 4,54 milheiros 251,70 4,17 milheiros 231,18 

Reembalagem PE(7) milheiro 254,32 0,50 milheiro 127,16 0,454 milheiro 115,46 0,417 milheiros 106,05 

Energia elétrica por 103 kg de canjicão 28,00 - 24,47 - 24,47 - 24,47 

Gás GLP kg 2,56 32,77 kg(8) 83,89 32,77 kg 83,89 32,77 kg 83,89 

Quebra de pipoca 2% - 20 kg 36,60(9) 20 kg 35,28 20 kg 34,17 

Custo Variável Total  Quant. pacotes 
de 10 g  2.271,24 Quant. pacotes 

 de 10 g 2.166,29 Quant. pacotes 
 de 10 g 2.079,91 

Custo Variável Unitário  100.000 0,0227 90.909 0,0238 83.333 0,0250 

Notas: 
(1) Valores livres de imposto (ICMS). 
(2) Densidade da gordura vegetal hidrogenada = 0,91 kg/l. 
(3) Densidade do aroma de manteiga = 0,94 kg/l. 
(4) Considerada uma quebra de 4% do canjicão, devido à perda de umidade e separação por peneiramento do produto estourado de flocos miúdos, pó e outras impurezas. 
(5) Peso médio da embalagem da pipoca de 10g = 1,048g. 
(6) Fardo intermediário com 20 pacotes. 
(7) Fardo de reembalagem com 200 pacotes. 
(8) Consumo de gás: 37,5 kg/1.000 kg de canjicão. 
(9) Não considerados os custos da embalagem e da reembalagem de PE.  
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  Portanto, a não ser que adote um controle sistemático do processo produtivo, em todas 
as suas etapas, que mantenha a sobremassa num nível mínimo necessário, a empresa estará 
fadada a encerrar suas atividades em curto ou médio prazo. A análise pouco cuidadosa do 
problema, e muitas vezes adotada por alguns empresários, aponta para o aumento da 
capacidade produtiva, investindo em novos equipamentos. 
 
  À primeira vista, esta parece ser uma boa alternativa, pois tiraria a empresa da zona de 
prejuízo, ou seja, passaria a produzir acima do ponto de equilíbrio. O lado pouco claro da 
questão, no entanto, é que o aumento dessa capacidade, apartada de um estudo minucioso de 
custo e do uso de ferramentas de análise de investimento, pode servir para ocultar a 
ineficiência do processo produtivo e a baixa qualidade da matéria-prima utilizada.  
 
 A má utilização dos recursos produtivos, transformadores e transformados, levará a 
empresa a operar com maiores custos de produção e financeiros. Estes últimos pela 
necessidade de recomposição de seu capital circulante, já desgastado pela ausência de lucro, 
para suportar o novo nível de operação. 
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Capítulo X 
 
 

OS FATORES QUE ACARRETAM A SOBREMASSA 
 
 
 
 
 
10.1. Introdução 

 A partir de observações in loco e da contribuição da equipe de produção da empresa 
pesquisada, foi possível elaborar um diagrama de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) para 
identificar as causas da sobremassa, conforme apresentado na Figura 10.1. De acordo com o 
que sugere a metodologia de aplicação desta ferramenta da qualidade, as contribuições do 
grupo envolvido foram apresentadas em uma seção de brainstorming. 
 
 Como a ferramenta foi utilizada sob a perspectiva da GQT (Gestão da Qualidade 
Total), a análise envolveu não só os aspectos ligados ao processo produtivo e à qualidade da 
matéria-prima, mas também alguns fatores relacionados ao modelo de gestão. Essa visão 
global está refletida na aplicação dos 6M’s no diagrama. 
 
 Todavia, de acordo com as Seções 1.3 e 1.5 que tratam, respectivamente, dos objetivos 
deste trabalho e da delimitação do estudo, serão analisadas tão somente causas ligadas ao 
processo e à matéria-prima.  

 
Conforme Werkema (1995a e 1995b), o diagrama de causa e efeito é uma importante 

ferramenta que deve ser aplicada durante o giro do Ciclo PDCA, com o propósito de 
sumarizar e organizar as eventuais causas de um problema. Contudo, a descoberta da causa 
fundamental do problema deve ser buscada através da coleta e análise de dados. 

10.2. Coleta e apresentação dos dados qualitativos 

 Na Seção 1.4, supôs-se que a sobremassa é motivada por dois tipos de fatores: 

a) os que interferem diretamente com a densidade da pipoca; e 

b) os que não interferem com a densidade da pipoca, mas causam a sobremassa de forma 
direta ou indireta. 

 
Supôs-se, ainda, que tais fatores estão localizados em todas as etapas do processo 

produtivo, desde o estouramento da pipoca até a embalagem do produto acabado, bem como 
fora dele, o que é o caso da matéria-prima.  
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 Partindo de tais suposições e com base nas pesquisas de campo e na experiência da 
equipe, os fatores identificados no diagrama de causa e efeito foram relacionados no Quadro 
10.1 a seguir. 
 
 Conforme é apresentado no quadro, alguns fatores causam a sobremassa influenciando 
diretamente a densidade da pipoca e, ao mesmo tempo, através de outros meios que não 
interferem com a densidade.  

10.3. Análise dos dados 

As observações realizadas in loco permitiram estabelecer correlações de causa e efeito 
entre diversos fatores apresentados acima e a sobremassa. A pesquisa de campo contemplou 
todas as fases do processo de produção e embalagem da pipoca na empresa pesquisada. O 
foco das observações, conforme já foi salientado, recaiu na busca de fatores intervenientes na 
ocorrência de sobremassa na embalagem da pipoca. A seguir serão descritas essas relações de 
causa e efeito observadas. 

10.3.1. Mão-de-obra 

A relação da mão-de-obra com a sobremassa é extremamente complexa e envolve 
todos os aspectos relacionados com a qualidade pessoal e profissional do trabalhador de chão 
de fábrica. Não basta recrutar e selecionar pessoas cujo perfil se adéque à natureza do trabalho 
numa fábrica de pipoca: confinado, rotineiro, monótono e, dependendo da função, incômodo. 
É preciso treinar, motivar, educar, dar oportunidades reais de desenvolvimento profissional 
através de uma gestão participativa, com delegação de responsabilidades, autoridade e tarefas 
a cada trabalhador. 
 

Por ser uma atividade que usa mão-de-obra intensiva em todas as etapas do processo 
produtivo, as possibilidades de falha e sabotagem são ilimitadas. Todo o controle está 
efetivamente nas mãos dos participantes do processo e, sendo a pipoca um produto 
alimentício, os riscos para a empresa tornam-se bastante elevados, afora a importante questão 
dos custos industriais, traduzida através da sobremassa, que é um problema real e não uma 
possibilidade. 

 
A questão torna-se crítica quando a empresa não dispõe de documentação formal 

(escrita) de suas atividades, como normas de procedimentos, e de um sistema de controle de 
processo, que têm a função de padronizar e sistematizar as operações produtivas para garantir 
a qualidade de seus produtos. Isto é tão necessário quanto o é um bom processo de 
recrutamento, seleção e treinamento do pessoal. 
 

O controle de processo é uma necessidade premente, uma vez que através dele será 
conseguida a estabilidade densimétrica do produto, sem falar em outros aspectos intrínsecos 
da qualidade, como uniformidade granulométrica, crocância, maciez e sabor, que estão a ela 
associados.  
 

A adoção pela empresa de um sistema de gestão participativo, comprometido com a 
qualidade e com a melhoria contínua, em todos os níveis, pode ser uma alternativa válida para 
enfrentar os problemas da sobremassa e da qualidade como um todo.  
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Figura 10.1: Diagrama de causa e efeito relativo à ocorrência de sobremassa. 
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Quadro 10.1: Fatores que causam sobremassa. 

FATORES QUE:  

6 M’s 
INTERFEREM COM A DENSIDADE DA PIPOCA NÃO INTERFEREM COM A DENSIDADE DA PIPOCA, MAS 

CAUSAM SOBREMASSA 

Mão-de-obra - Desqualificação do pessoal de um modo geral - Desqualificação do pessoal de um modo geral 

Máquina 
- Falta de manutenção 
- Baixo nível de automação 
- Instrumentação inadequada 

- Falta de manutenção 
- Baixo nível de automação 
- Dosador inadequado 
- Tubos telescópicos com variação de medida 
- Falta de limpeza 

Método 

- Trocas não controladas de matéria-prima 
- Falha na dosagem de ingredientes 
- Falta norma de procedimento operacional 
- Falha de comunicação 
- Falta de controle sistemático do processo 

- Falta balança 
- Falta norma de procedimento operacional 
- Falha de comunicação 
- Falta de controle sistemático do processo 

Material 

- Baixa qualidade da matéria-prima 
- Mistura de lotes diferentes de canjicão 
- Mudança de fornecedores 
- Canjicão úmido 
- Mudança na variedade do milho 

 

Medida 

- Padrões inadequados 
- Medições incorretas 
- Instrumentos descalibrados 
- Instrumentos inadequados 

- Padrões inadequados 
- Medições incorretas 
- Instrumentos descalibrados 
- Instrumentos inadequados 
- Instalação incorreta 

Meio-ambiente - Baixo nível de iluminamento - Stress 
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 Uma medida importante para a implantação consistente da GQT, seria a qualificação 
da empresa para sua certificação às normas ISO-9000. Neste sentido, ver Seção 4.4. 
 
 Um sistema de gestão diz respeito a tudo o que a organização faz para gerenciar seus 
processos ou suas operações, de forma documentada e sistemática. A documentação refere-se 
a procedimentos, instruções, formulários e registros escritos, de forma a garantir que as 
pessoas, dentro da organização, executem seu trabalho de acordo com os padrões 
estabelecidos e dentro de uma ordem que maximize a eficiência dos recursos utilizados. 

10.3.2. Máquina  

10.3.2.1. Falta de manutenção 
 
 A falta de manutenção dos equipamentos influencia a sobremassa tanto através da 
densidade da pipoca como independentemente dela. Iniciando pelo setor de estouramento e 
considerando, primeiramente, os fatores que afetam a densidade, tem-se: 
 

• Junta da boca do canhão 
 

Sendo o canhão uma panela de pressão, a junta deve proporcionar uma perfeita 
vedação. Um pequeno vazamento através dela é suficiente para a pressão de 980,7 kPa a 
1.372,9 kPa, necessária para promover a completa gelatinização do amido, não ser atingida. 
Assim, se o canhão for aberto a uma pressão mais baixa que esta, não haverá a expansão 
completa do canjicão, além de permanecerem alguns grãos sem estourar, resultando em uma 
pipoca mais densa. 

 
 Aumentar a quantidade de calor ou o tempo de aquecimento, na tentativa de alcançar a 
pressão desejada, não mudará o resultado, além de queimar o canjicão. A alternativa correta é 
a troca da junta de teflon, cujo tempo de vida-útil é de, aproximadamente, 30 dias. Um plano 
de troca preventiva é bastante simples de ser elaborado e executado, não exigindo a 
substituição das juntas de todos os canhões ao mesmo tempo. 
 
 A junta pode ser confeccionada a partir de um lençol de teflon sanitário de 3,2 mm de 
espessura ou ser adquirida já pronta. Esta última alternativa é mais econômica que a primeira, 
tendo em vista que evita o desperdício causado pela sobra de material, que é sabidamente 
bastante caro. 
 
 Recomenda-se que a troca da junta deve ser precedida de alguns cuidados essenciais 
para que não ocorra vazamento. Primeiramente, a junta velha precisa ser completamente 
eliminada, assim como qualquer vestígio de carvão ou outro material aderido ao alojamento. 
Em seguida, a sede da junta deve ser limpa e suas ranhuras circulares (em baixo relevo) 
completamente desobstruídas. A não observância destes cuidados básicos, além de implicar a 
possibilidade de perda de pressão, pode reduzir o tempo de vida-útil da junta ou mesmo 
danificá-la. 
 

• Manômetro 
 

O manômetro é um instrumento fundamental no processo de produção da pipoca. Ele é 
instalado no fundo da câmara de pressurização do canhão e tem a função de indicar a pressão 
de estouramento. 
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 Por ser submetido a uma condição bastante severa de trabalho, o manômetro está 
sempre sujeito a danos ou desgaste prematuro. Quando isto ocorre o instrumento deve ser 
imediatamente substituído, pois além de implicar perda de qualidade do produto, envolve 
risco para a segurança do operador e das instalações. 
 
  Os manômetros de mola, como os do tipo mostrado na Foto 7.2 ou variantes do 
mesmo, são os mais indicados para canhões industriais. Embora sejam rústicos e menos 
exatos que os tradicionais de ponteiro (manômetro Bourbon), são bem mais robustos e 
resistentes, o que lhes confere ótima performance em serviços pesados e de menor exatidão.  
 
 Algumas empresas utilizam o manômetro Bourbon em canhões de pipoca. Em casos 
como este, o instrumento deve ser conectado ao canhão através de engate rápido que 
possibilita a sua retirada antes que seja efetuado o estouramento. A não retirada acarreta, 
inevitavelmente, a avaria do instrumento devido ao impacto do recuo (reação do estouro sobre 
o canhão) e da despressurização instantânea. 
 
 Mesmo adotando este cuidado, o desempenho do instrumento fica comprometido por 
causa do manuseio constante a que é submetido, o que favorece a ocorrência de dano por 
queda ou choque. Assim, o uso do manômetro Bourbon não é recomendado para este tipo de 
serviço. 
 
 A manutenção do manômetro limita-se a sua verificação periódica, semanal, por meio 
de comparação com um manômetro padrão, calibrado e com certificado de calibração 
expedido por instituição autorizada pelo INMETRO. Caso o resultado obtido seja discordante, 
para mais ou para menos, a leitura do instrumento deve ser ajustada à do instrumento padrão. 
 
 Na hipótese da mola apresentar aumento de resistência, o estouramento acontecerá a 
uma pressão efetiva maior que a indicada pelo instrumento. Caso esse valor ultrapasse a 
1.372,9 kPa, a pipoca sairá pulverizada, isto é, o floco será desagregado em pequenas 
partículas por ocasião do estouramento. 
 
 Na hipótese inversa, da mola perder resistência, o instrumento indicará uma pressão 
maior que a efetiva. Neste caso, se esta pressão ficar abaixo de 980,7 kPa, não ocorrerá a 
completa expansão dos grãos de canjicão, resultando em uma pipoca com granulometria 
irregular e miúda e, consequentemente, mais densa. 
 

• Pulverizador deficiente 
 

A falta de manutenção do pulverizador pode interferir com a densidade da pipoca. 
Uma manutenção preventiva adequada deve contemplar a limpeza do bico aspersor e a 
medição do diâmetro de seu furo. Deve incluir, também, o exame, limpeza e reparo, se 
necessário, do sistema de pressurização, constituído do Venturi, bomba dosadora, tubos, 
mangueiras, filtro e regulador de pressão de ar. 
 
 Uma aspersão com o leque muito aberto ou fechado, interrompido, com partículas de 
diâmetros irregulares ou com o fluxo (vazão) variável, resultará em uma má distribuição do 
tempero sobre a pipoca. Este efeito é menos crítico quando a operação é realizada diretamente 
na drajeadeira, uma vez que este equipamento promove uma mistura uniforme contínua da 
pipoca. No entanto, quando é feita no torrador, o efeito é mais significativo, haja visto que a 
passagem da pipoca pela região de borrifação só acontece praticamente uma única vez. Além 
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do mais, a cascata de produto formada no interior do tubo é menos intensa do que no interior 
da drajeadeira, não favorecendo uma boa mistura. 
 
 A operação de borrifação do tempero é muitas vezes utilizada como um recurso para 
elevar a densidade da pipoca, quando esta apresenta-se muito graúda e leve e não atinge a 
gramatura desejada, mesmo ocupando completamente o volume da embalagem. Neste caso, é 
utilizada uma quantidade maior de tempero para cada lote de pipoca colocado na drajeadeira. 
 
 Uma aplicação deficiente de tempero não dará à pipoca a estabilidade densimétrica 
desejada. Esta variabilidade refletir-se-á no controle de pesagem, mesmo para um lote 
específico do produto. 
 
 Na pipoca salgada o tempero, preparado à base de gordura vegetal, é absorvido pelo 
produto, motivo pelo qual a aplicação é feita por borrifação para assegurar a melhor 
uniformidade possível. No caso da doce, ao contrário, o melado fica aderido à superfície 
externa da pipoca, o que permite que ele seja vertido aos poucos sobre o produto em 
movimento na drajeadeira. A homogeneização é realizada até a completa eliminação da fase 
aquosa do melado, quando o produto estará crocante. 
 
 Os fatores ligados à manutenção que causam a sobremassa, mas que não interferem 
com a densidade da pipoca, são os seguintes: 
 

• Dosador volumétrico em mal estado 
 

O dosador volumétrico em mal estado de funcionamento é causa de variação de massa 
no processo de embalagem da pipoca. Três componentes do dosador são particularmente 
importantes no surgimento dessa variação: o vibrador da calha de alimentação do carrossel, o 
sensor de nível e a escova de nivelamento. 
 
 O vibrador da calha de alimentação tem o importante papel de manter um fluxo 
constante e ininterrupto de produto na bandeja superior (disco móvel ou carrossel) do 
dosador. Tal constância favorece o enchimento completo dos tubos telescópicos, assegurando 
a regularidade volumétrica das pesagens.   
 
 É normalmente do tipo eletromagnético e seu funcionamento é comandado pelo sensor 
de nível. Sua avaria por queima da bobina, por exemplo, interrompe seu funcionamento, 
afetando a regularidade da entrada de produto no carrossel. Por outro lado, quando está 
desregulado, para mais ou para menos, provoca um fluxo excessivo ou insuficiente de pipoca, 
respectivamente, interferindo com a regularidade da alimentação e, consequentemente, com a 
constância de pesagem. 
 
 A manutenção do vibrador contempla sua limpeza, para remoção da impregnação de 
gordura, sal e açúcar provenientes do produto, verificação da isolação e continuidade 
elétricas, com limpeza e reaperto dos conectores, bem como verificação da sua fixação à base.  
Inclui, ainda, verificação do ajuste da amplitude de vibração, com a máquina em operação, 
para regulagem do fluxo de descida da pipoca. Essa amplitude não assume um valor fixo, mas 
aquele que permita um fluxo regular e ininterrupto. A periodicidade deve ser estabelecida 
levando-se em conta a importância do bom funcionamento do vibrador para o controle de 
pesagem. 
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 O sensor de nível, outro elemento crítico para o processo de pesagem da pipoca, 
trabalha em conjunto com o vibrador. É normalmente do tipo capacitivo, que opera 
detectando a variação da capacitância do meio logo à frente de sua face. Na falta de produto 
no carrossel, o sensor envia um sinal para o PLC, que dá o comando para ligar o vibrador. 
Deve ser posicionado, portanto, em um ponto próximo à desembocadura da calha de 
alimentação. 
 

O mal funcionamento ou avaria do sensor, de modo idêntico ao vibrador, provoca 
irregularidade do fluxo de alimentação do carrossel, refletindo sobre o controle de pesagem 
do produto no processo de embalagem. 

 
A manutenção preventiva do sensor deve contemplar sua limpeza, a verificação dos 

conectores elétricos e, se necessário, o ajuste de sensibilidade, também com a máquina em 
funcionamento. A periodicidade dessa manutenção deve ser a mesma da adotada para o 
vibrador, já que os dois trabalham juntos e são partes do mesmo sistema. 
 
 O acúmulo de sujeira na face do sensor altera sua sensibilidade, o que exige limpezas 
mais freqüentes e regulares que aquela prevista no plano de manutenção preventiva. Isto deve 
ser feito pelo próprio operador, por ocasião da limpeza rotineira da máquina ao final da 
jornada diária de trabalho. 
 
 O efeito adverso do mal funcionamento do sistema de vibração não se manifesta de 
forma direta. A quantidade de pipoca que chega ao carrossel deve ser tal que permita o 
enchimento completo dos tubos telescópicos e ainda mantenha um pequeno acúmulo para 
assegurar a regularidade volumétrica da dosagem. Assim, a alimentação excessiva não causa 
sobremassa, mas o inconveniente do derramamento de pipoca para fora do carrossel, ou seja, 
perda de produto.  
 

Por outro lado, a alimentação insuficiente, por não promover o enchimento completo 
dos tubos telescópicos, acarreta sub-massa e variabilidade volumétrica. Em outras palavras, 
além de ficarem com o conteúdo abaixo do valor nominal, os pacotes apresentam diferença de 
massa entre si. As observações demonstraram que a interpretação equivocada deste efeito ou a 
falta de experiência do operador faz com que ele aumente o volume do dosador (Figura 7.3), 
dando condição para a ocorrência da sobremassa. 
 
 O último elemento, a escova de nivelamento, tem influência direta na sobremassa e na 
variabilidade volumétrica. Sua função é limitar o volume de pipoca à capacidade dos tubos 
telescópicos, isto é, nivelar a pipoca na altura da borda superior desses tubos. Para cumprir 
este papel, a escova é montada em um suporte, com regulagem de altura, que lhe permite 
encostar a extremidade das cerdas no fundo da bandeja para promover a varredura do produto. 
 

Por trabalhar em contato direto com o produto e friccionando a bandeja, a escova sofre 
um rápido desgaste, a despeito de ser confeccionada em nylon. Assim, a verificação de sua 
condição deve ser feita diariamente. Quando está em estado avançado de deterioração, as 
extremidades das cerdas apresentam-se desfiadas e emaranhadas e com grande impregnação 
de gordura, sal e açúcar. Nesta condição, a escova perde sua importante função de 
nivelamento do produto, ocasionando sobremassa e variabilidade volumétrica. Isto ocorre 
porque as cerdas perdem o contato com a bandeja, deixando de efetuar a varredura da pipoca 
colocada acima do nível. 
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 A manutenção da escova compreende a aparação das cerdas, quando possível, para o 
nivelamento de suas extremidades, a regulagem de altura em relação ao fundo da bandeja ou a 
simples substituição, na hipótese de já encontrar-se no final de sua vida-útil. 

10.3.2.2. Baixo nível de automação 

 A influência do baixo nível de automação na sobremassa está no fato de todo o 
controle depender diretamente do homem, que, em condições de repetitividade de tarefas, fica 
bastante susceptível a falhas. 
 
 Os pontos de controle distribuem-se em todo o processo produtivo e podem influenciar 
a sobremassa tanto através da densidade do produto como independentemente desta.  
 

No estouramento podem-se destacar os seguintes:  
 Pesagem da carga de canjicão e carregamento do canhão 
 Controle da pressão de estouramento 

 
Na etapa de torrificação e tempero os pontos de controle são: 

 Pesagem da carga das drajeadeiras 
 Dosagem de ingredientes (pipoca salgada) 
 Pesagem de ingredientes (pipoca doce) 
 Controle do ponto de cozimento do melado 
 Controle da pressão de borrifação 
 Tempo de torrificação 

 
No processo de embalagem, os pontos de controle são: 

 Regulagem do volume dos tubos telescópicos 
 Controle visual e táctil do enchimento dos pacotes 

 
Afora os pontos de controle levantados acima, é também papel do operador identificar 

e solucionar problemas de forma pró-ativa. Assim, por exemplo, o vigor da chama do 
queimador, a operação regular do vibrador, a forma do leque do pulverizador, entre outros 
pontos, precisam ser acompanhados de perto pelo pessoal de operação. Saliente-se que estes 
exemplos correspondem a parâmetros qualitativos, controlados pelo senso do operador.  
 
 Na empresa pesquisada foi observado que, além do baixo nível de automação do 
processo produtivo, não há nenhum tipo de mecanismo ou recurso de autonomação, que 
proporcione maior independência às máquinas, liberando o operador para a realização de 
tarefas mais nobres e criativas, como controle sistemático de sobremassa, limpeza, 
planejamento de tarefas, entre outras. 
 
 O uso de métodos japoneses de melhoramento, como andon e poka-yoke, podem ser 
utilizados com sucesso na prevenção de falhas no controle de processo. A acepção da palavra 
poka-yoke (yokeru = prevenir; poka = erro de desatenção) baseia-se no princípio de que os 
erros humanos são inevitáveis até certo ponto. Assim, poka-yokes são dispositivos simples, 
normalmente baratos, incorporados em pontos do processo para prevenir erros decorrentes de 
falta de atenção dos operadores. Sensores e interruptores são exemplos de poka-yokes que 
podem ser aplicados numa fábrica de pipoca para controle de processo. 
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 O andon é um quadro de controle visual indicativo de parada da linha de produção, 
normalmente posicionado em um ponto acima das máquinas. O andon possui três lâmpadas 
de cores diferentes, verde, amarela e vermelha. Enquanto a operação está normal, a luz verde 
permanece acesa. Quando o operador deseja efetuar algum ajuste no seu posto de trabalho e 
solicita ajuda, acende a luz amarela. A luz vermelha é ligada quando uma parada é necessária 
para corrigir um problema. Este dispositivo também pode ser aplicado em uma fábrica de 
pipoca, especialmente no setor de embalagem, com o propósito de eliminar falhas. 
   
10.3.2.3. Instrumentação inadequada 
 
 Os instrumentos de controle utilizados numa fábrica de pipoca limitam-se, via de 
regra, aos manômetros do canhão e do sistema de pulverização do tempero. Na empresa 
pesquisada, o manômetro do canhão, conforme já mencionado, é do tipo mola. É um 
instrumento rústico e robusto, que se adéqua bem à severidade do trabalho. Por ser fabricado 
artesanalmente, sua escala pode conter erro de graduação que indicará uma medida irreal. Sua 
calibração, portanto, precisa ser efetuada após a fabricação e periodicamente, quando em uso, 
para verificar a estabilidade das características da mola. 
 
10.3.2.4. Dosador inadequado 
 
 A característica mais importante de um bom dosador é a sua baixa variabilidade de 
pesagem. Não é fácil manter esta característica, no entanto, quando o produto embalado é 
pipoca, tendo em vista sua granulometria e forma bastante irregulares, que favorecem a 
formação de pontes e vazios. O projeto do dosador deve levar em conta esta peculiaridade do 
produto. Assim, a câmara interna do tubo telescópico deve ser desenhada visando à redução 
dessa tendência natural. 
 
 Os dosadores volumétricos utilizados nas empacotadoras da empresa pesquisada 
apresentam a forma mostrada na Figura 7.3. Observa-se que os dois tubos, interno e externo, 
que formam o telescópio, apresentam diâmetros internos bastante diferentes, que favorecem à 
formação de vazios na região de transição entre um tubo e outro. Isto, sem dúvida, aumenta a 
variabilidade do dosador, tornando-o inadequado para produtos como pipoca. 
 
 Uma alteração no desenho e no material de fabricação do dosador reduziria sua 
variabilidade. No tocante ao desenho, a mudança estaria limitada à redução da espessura de 
parede do tubo interno do telescópio, como mostra a Figura 10.2 a seguir, para diminuir a 
possibilidade de formação de vazios.    
 

Quanto ao material, os tubos poderiam ser confeccionados em aço inoxidável, em 
substituição ao vinil, nylon ou alumínio, pois além de conferir maior resistência mecânica ao 
conjunto, seria mais indicado sob o ponto de vista das normas de segurança de alimentos, 
tratadas no Capítulo 3, uma vez que se insere na categoria dos chamados materiais sanitários. 

10.3.2.5. Tubos telescópicos com variação de medida 

 Uma possibilidade que não deve ser descartada é o uso indevido de tubos telescópicos 
com medidas internas diferentes. Caso isto venha a ocorrer, a variabilidade de massa em uma 
única empacotadora será inevitável, já que os volumes medidos em tubos diferentes darão 
resultados diferentes. Isto dá margem para a elevação da sobremassa.  
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Figura 10.2: Dosador telescópico com tubo interno de menor espessura. 

 A maneira de evitar tal possibilidade é medir os quatro tubos telescópicos e, uma vez 
confirmada a igualdade dimensional, identificar o conjunto com códigos numéricos ou alfa-
numéricos que incluam a medida interna e as gramaturas dos produtos a que se destina. Esta 
providência evita confusão durante as mudanças de programação (set-ups). 
  

A elaboração de um procedimento operacional deve ser igualmente providenciada, 
pois padronizará a tarefa de troca dos tubos, evitando o empirismo e permitindo que pessoas 
de funções diversas realizem os set-ups de forma correta e sem falhas. 
 
10.3.2.6. Falta de limpeza 
 
 A impregnação de sujeira aumenta o atrito entre o produto e as paredes internas do 
dosador ou do tubo formador de pacotes, propiciando à formação de ponte e, 
consequentemente, a retenção do produto. A interpretação errônea deste efeito pode levar o 
operador inexperiente a concluir que o problema reside na pouca abertura do tubo telescópico 
e decidir aumentar o volume. Isto gera mais sobremassa. 
 
 A falta de limpeza não é justificável em nenhuma hipótese. Por um lado, tratando-se 
de um produto alimentício, as normas exigem que a limpeza seja realizada com a freqüência 
necessária para garantir a segurança do alimento. Por outro lado, conforme já mencionado 
acima, a sujeira pode provocar a retenção do produto, elevando a variabilidade do processo de 
pesagem e, como conseqüência, a sobremassa. 
 
 Assim, algumas medidas são necessárias para levar a efeito um bom plano de limpeza: 

• as partes das máquinas em contato com o produto devem ser confeccionadas em aço 
inoxidável para permitir uma limpeza de qualidade. Por possuir grande estabilidade 
química, o aço inoxidável é imune ao ataque dos ingredientes da pipoca, o que lhe 
confere o status de material sanitário; 

• a construção das máquinas deve permitir a fácil e rápida remoção das referidas partes, 
visando a execução da limpeza num curto espaço de tempo. Tal detalhe, quando não 
observado no projeto, acaba contribuindo para o negligenciamento da limpeza. As 
embaladoras da empresa pesquisada não possuem esta característica. 

Tubo externo 
do dosador 

Tubo interno 
do dosador 
(parede fina) 

Superfície 
deslizante 

Furo oblongo 

Furo circular Disco móvel: 
• Rotação 
• Vertical 

Disco fixo 
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• A tarefa diária de limpeza deve fazer parte do elenco de atribuições de cada operador e 
ajudante. Acrescente-se que os resultados alcançados por esta atividade são muitos 
maiores do que a própria limpeza em si. Tal prática constitui-se num dos pilares de 
sustentação da Manutenção Produtiva Total (TPM) e pode servir de base para sua 
implantação em fábricas de pipoca. 
 
Sob o ponto de vista da TPM, a limpeza tem três importantes papeis: 

 o de limpeza propriamente dita, evitando que a sujeira provoque a deterioração do 
equipamento e, por extensão, no caso de uma indústria de alimentos, a contaminação e 
deterioração do produto. Esta é uma questão de extrema relevância, uma vez que os 
danos causados não se limitam, via de regra, ao patrimônio e à imagem da empresa, 
mas atingem toda a sociedade; 

 o de descobrir os defeitos camuflados pela sujeira, somente visíveis quando a limpeza 
é realizada; 

 o de gerar conhecimento, intimidade do operador em relação à máquina.  
 

Conforme Nakajima (1989), “através da limpeza, o operador passará a conhecer todos 
os detalhes inerentes e a intimidade da sua máquina. Despertará a curiosidade e, ao mesmo 
tempo, criará um certo laço afetivo. A limpeza fará com que as deficiências sejam externadas. 
Assim se denota a necessidade da incorporação de melhorias.”  
 
10.3.3. Método  

10.3.3.1. Trocas não controladas de matéria-prima 

 A falta de controle de processo pode levar a trocas não controladas do canjicão. As 
pesquisas demonstraram que a granulometria e a umidade do canjicão têm influência sobre a 
densidade da pipoca. Considerando que esses fatores variam entre lotes diferentes de canjicão, 
as mudanças precisam ser acompanhadas para evitar problemas de sub-massa ou sobremassa 
no empacotamento da pipoca. 
 
 Uma pipoca mais densa, para efeito de embalagem, requer menos tempero. Esta 
redução deve ser feita sem prejuízo para o sabor do produto. Uma pipoca menos densa, ao 
contrário, pode receber um pouco mais de tempero para tornar-se mais densa, sem que isto 
afete o seu sabor. 
 

Assim, sem sacrifício para outros aspectos da qualidade intrínseca do produto, o 
controle de processo no parâmetro densidade deve ser sempre realizado para evitar os 
costumeiros problemas de pacotes mais ou menos volumosos, que sempre envolvem a questão 
da sobremassa. 

10.3.3.2. Falha na dosagem de ingredientes 

 Na empresa pesquisada, as dosagens dos ingredientes são realizadas por meio de 
marcas gravadas nos recipientes. Esta é uma forma rápida e prática de medir, mas apresenta 
alguns inconvenientes, tais como: 1) susceptibilidade a erro de medição por ser um processo 
estritamente manual; 2) inflexibilidade em ocasiões que exijam alteração nas proporções de 
ingredientes; 3) possibilidade de confusão com outras marcas acidentalmente impressas no 
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interior dos recipientes; 4) repetição de dosagem para cada batch de dezesseis quilos de 
pipoca salgada.  
 
 Uma alternativa menos susceptível a erros de medição é a do tacho mostrado na Foto 
7.3, em que a dosagem dos ingredientes é feita uma única vez a cada turno e a pulverização é 
realizada com auxílio de bomba dosadora e ar-comprimido, com controle de vazão. 
 
 De qualquer forma a dosagem dos ingredientes é feita manualmente, exigindo muita 
atenção por parte do operador. É importante que os recipientes utilizados sejam graduados, 
como, por exemplo, um Becker ou uma proveta. O uso de balança, todavia, é sempre a melhor 
alternativa, desde que suas características técnicas sejam compatíveis com as cargas e que 
esteja devidamente calibrada. 
 

A importância do uso da balança evidencia-se, também, na apuração dos custos de 
fabricação, em que todos os ingredientes têm suas unidades convertidas para quilograma. 
 
 A adoção de dispositivos a prova de falhas (poka-yokes) pode ser útil durante as 
seções de pesagem ou dosagem de ingredientes.   

 10.3.3.3. Falta norma de procedimento operacional 

 A empresa pesquisada não possui norma de procedimento operacional relativa à sua 
operação produtiva. Isto quer dizer que não existe um padrão formal de trabalho que possa ser 
aplicado indistintamente por toda a equipe de produção. A falta deste padrão, que norteie as 
práticas operacionais, pode dar margem ao surgimento de formas diferentes de fazer as 
mesmas coisas, com resultados quase sempre diferentes. 
 
 As pessoas mudam de função, entram de férias, adoecem, faltam ao trabalho por 
razões diversas, mudam de emprego, têm seus contratos rescindidos. Tudo isto interfere com 
a qualidade do produto, devendo, portanto, ser motivo de preocupação do gerente de 
produção.  
 

O procedimento operacional é o recurso mais indicado para evitar que eventos desta 
ordem interfiram negativamente com a qualidade. No caso específico da sobremassa, a falta 
de padrão de procedimento assume um caráter crítico, tendo em vista que vários fatores 
podem ter influência sobre ela. 
 
 As normas da série ISO, especificamente a ISO 9001:2000, são normas genéricas de 
sistemas de gestão e podem ser aplicadas a qualquer tipo de organização. Conforme Mello et 
al. (2002), um “sistema de gestão refere-se a tudo o que uma organização faz para gerenciar 
seus processos ou atividades”. 
 

Em pequenas empresas, via de regra, não existe um sistema de gestão e sim uma forma 
de fazer as coisas que, na maioria das vezes, não está documentada, mas na cabeça das 
pessoas. Assim, ao mudarem as pessoas nessas organizações, mudam-se os procedimentos ou 
a forma das tarefas serem realizadas. 
 

Em tais circunstâncias, não há como dar consistência às oito dimensões da qualidade 
propostas por Garvin (2002), quais sejam: desempenho, características, confiabilidade, 
conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida. 
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10.3.3.4. Falha de comunicação 

 A falha de comunicação está associada à falta de um sistema de gestão na organização. 
Ela pode influenciar a sobremassa por intermédio da variação da densidade da pipoca ou da 
variabilidade do sistema de pesagem no processo de embalagem. 
  
 Na empresa pesquisada, todos os setores, produtivos e administrativos, são contíguos, 
com separações físicas tênues ou inexistentes. A comunicação horizontal é fácil, visual, 
pessoal. O turno de trabalho é único, o que evita as costumeiras falhas de comunicação nas 
trocas de horários. O organograma é simples e achatado, favorecendo a comunicação vertical. 
Os meios físicos, portanto, propiciam uma comunicação fluente. Isto não quer dizer, todavia, 
que a informação seja bem compartilhada por todos os níveis, uma vez que a empresa não 
possui um sistema de gestão participativa. 
 
 Na ausência desse modelo de gestão participativo, as pessoas alheiam-se, não só em 
relação às suas tarefas específicas, mas também em relação à operação da empresa como um 
todo, reduzindo os níveis de comunicação, de interesse geral pelo trabalho e pela organização. 
Os princípios de gestão da qualidade, segundo Mello et al. (2002), consideram as pessoas, de 
todos os níveis, a essência da organização e o seu total envolvimento permite que suas 
habilidades sejam utilizadas em benefício da própria organização. Isto implica: 

• aceitar a responsabilidade pela solução de problemas; 

• buscar oportunidades para alcançar melhorias; 

• buscar oportunidades para aumentar suas competências; 

• compartilhar o conhecimento e a experiência em equipes e grupos; 

• ser inovador e criativo na realização dos objetivos da organização. 

10.3.3.5. Falta de controle sistemático do processo 

 A falta de controle sistemático do processo influencia a sobremassa, tanto através da 
variação da densidade, como da variabilidade do sistema de pesagem das máquinas de 
embalar. Na empresa pesquisada o controle de processo não é realizado.  
 
 Conforme apresentado na Seção 4.1.10, do Capítulo 4, todos os processos estão 
sujeitos a variabilidade, a qual decorre de variações sofridas por fatores produtivos, tais como: 
diferenças entre lotes de matérias-primas, de regulagens de máquinas, entre operadores, 
fornecedores, variações das condições ambientais, dentre outras. A variabilidade destes 
fatores provoca variabilidade no produto acabado, que também precisa ser controlada para 
garantir uma qualidade consistente. 
 
 O objetivo do controle é monitorar a estabilidade do processo produtivo, uma vez que 
processos instáveis resultarão em produtos defeituosos, baixa produtividade, desperdícios 
diversos, baixa qualidade e, consequentemente, perda de confiança do consumidor e de 
lucros. 
 
 Deming (1990) destaca que há dois tipos de causas de variação do processo:  

• Causas comuns ou aleatórias. 

• Causas especiais ou assinaláveis. 
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Segundo Deming (1990), as causas comuns, também conhecidas como causas naturais 
do processo, são parte do sistema produtivo e estão sempre presentes mesmo que todas as 
operações sejam realizadas conforme métodos padronizados. Quando somente elas estão 
atuando, a variabilidade mantém-se dentro dos limites de uma faixa denominada faixa 
característica do processo. Nestas condições, diz-se que o processo está sob controle 
estatístico, o qual é caracterizado por um comportamento estável e previsível. 

 
As causas especiais ou assinaláveis vêm de fora do sistema e surgem esporadicamente, 

fazendo com que o processo apresente um comportamento diferente do natural. Quando isto 
ocorre, diz-se que o processo está fora de controle estatístico e, neste caso, sua variação 
ultrapassa os limites da faixa, apresentando um comportamento instável e imprevisível. 
 

As causas especiais devem ser investigadas e eliminadas para evitar que produtos e 
serviços de baixa qualidade sejam produzidos. Além do mais, um programa de melhoramento 
contínuo deve ser implantado, visando eliminar a possibilidade de ressurgimento de tais 
causas. O uso do ciclo PDCA de melhoramento, apoiado pelos métodos kaizen e poka-yoke, 
apresenta-se como a ferramenta da qualidade indicada para este fim. 
 

Exemplos de causas especiais são: mudança de matéria-prima, troca de operadores, 
quebra ou desregulagem de máquinas, descumprimento de padrões de procedimentos 
operacionais e outras. 
 
 Conforme destacado no Capítulo 4, são as cartas de controle os instrumentos 
estatísticos utilizados para monitorar a variabilidade de um processo e avaliar sua 
estabilidade. Assim, os gráficos de controle informam quando uma ou ambas as causas estão 
presentes. Não são capazes de identificar as causas especiais que estão agindo sobre o 
sistema, mas de indicar se estão presentes e quando entraram em cena. 
 
 Os limites inferior e superior de controle devem situar-se entre os limites de 
especificação. Conforme alerta Conway (1996), esses limites não representam a mesma coisa: 
“os limites de controle mostram o que o processo está produzindo, enquanto que as 
especificações definem os limites desejados.”  
 
 No caso particular da sobremassa, os limites inferior e superior de especificação estão 
amarrados pelo Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pela Portaria INMETRO nº 74 
de 25 de maio de 1995, e pelo limite superior da faixa característica do processo, 
respectivamente. 
 
 O padrão de variação seguido por uma característica de qualidade, aqui no caso a 
sobremassa, é denominado distribuição. Werkema (1995a e 1995b) define distribuição como 
um modelo estatístico associado ao padrão de comportamento de valores de uma determinada 
população. A ferramenta gráfica que permite visualizar a forma dessa distribuição, bem como 
localizar o seu valor central e a dispersão dos dados em torno desse valor, é o histograma. 
 

Conforme visto ainda no Capítulo 4, se a curva de distribuição, traçada a partir do 
histograma, permanece estável ao longo do tempo e dentro dos limites de controle, é dito que 
o processo está sob controle estatístico.  Na hipótese contrária, diz-se que o processo está fora 
de controle estatístico. A Figura 10.3 ilustra o que acaba de ser dito. 
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Figura 10.3: Curvas de distribuição e os limites de controle e de especificação. 

A Figura 10.4, a seguir, mostra uma carta de controle estatístico que foi desenvolvida 
para ser aplicada no controle de sobremassa no processo de embalagem da pipoca. O processo 
estará sob controle se os valores medidos situarem-se dentro da faixa entre os limites inferior 
de controle (LIC) e superior de controle (LSC), destacada em branco no gráfico. 

10.3.3.6. Falta balança 

 O setor de embalagem da empresa pesquisada não dispõe de balança para a verificação 
sistemática da massa dos pacotes de pipoca embalados. A única balança disponível fica fora 
do setor, o que torna o seu uso pouco prático devido ao inconveniente da distância. 
 
 A pesagem sistemática, mesmo sem o claro objetivo de controlar o processo, daria 
oportunidade à equipe para: 

• conhecer a variabilidade do processo; 

• controlar o efeito dessa variabilidade na sobremassa, através de ajustes freqüentes do 
dosador; 

• chamar a atenção da direção da empresa para as relações de causa e efeito existentes; 

• iniciar um trabalho sistemático de controle estatístico do processo; 

• elaborar um plano de melhoria contínua para o processo como um todo. 
 

Portanto, conforme detectado pelo próprio grupo, é imprescindível que o setor de 
embalagem disponha de balanças em número suficiente para atender, fácil e rapidamente, esta 
demanda. 
 

As pesagens devem ser realizadas em balanças eletrônicas (digitais) com escala de 
zero a cem gramas e resolução de décimo ou centésimo de grama. Para assegurar a 
confiabilidade dos resultados, as balanças devem ser calibradas e certificadas por laboratório 
credenciado pelo INMETRO. 

10.3.4. Material 

Devido a sua importância para a qualidade do produto final e sua influência em 
relação à sobremassa, o aspecto material do diagrama de causa e efeito foi tratado 
separadamente no Capítulo 11. A rigor, este capítulo descreve o experimento que foi realizado 
com o canjicão, um dos objetivos específicos deste trabalho, enunciados no Capítulo 1. 

 LIE LSE  LSELIE

    (a) Processo sob controle (b) Processo fora de controle 

 LIC  LSC LIC  LSC 
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CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO 

MÁQUINA: MODELO: DATA: HORÁRIO OPERADOR MATRÍCULA 

PRODUTO: 06:00 – 14:00 h   

CONT. NOMINAL (g): LIC (g): LSC (g): 14:00 – 22:00 h   

SOBREPESO (g):     EMBAL. (g):      

(g)                                
14,00                                                             
13,50                                
13,00                                                             
12,50                                                            LSC 

12,00                                                             

11,50                                                             

11,00                                                             

10,50                                                            LIC 

10,00                                                             
9,50                                                             
9,00                                                             

6:00 6:15 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:45 14:00 

 (g)                                
14,00                                
13,50                                
13,00                                
12,50                               LSC 

12,00                                

11,50                                

11,00                                

10,50                               LIC 

10,00                                
9,50                                
9,00                                

14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:45 22:00 

Figura 10.4: Carta de controle estatístico de processo. 
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10.3.5. Medida 

10.3.5.1. Padrões inadequados 

 Padrões de medição inadequados interferem com a sobremassa, tanto através da 
densidade da pipoca, como da variabilidade do processo de embalagem. Na empresa 
pesquisada, os ingredientes são dosados através de marcas gravadas em recipientes, conforme 
visto na Subseção 10.3.3.2. Alguns inconvenientes do método e dos padrões utilizados foram 
enumerados, que comprometem a exatidão das medidas. 
 
 Assim, padrões apropriados devem ser adotados em substituição aos usuais. 
Recipientes graduados, como Beckers e provetas, são boas alternativas. Contudo, o uso de 
balança é a opção mais indicada. Além de uma única unidade de medida, o quilograma, servir 
a todos os ingredientes, o que auxilia no controle e apropriação dos custos, o uso da balança 
reduz a possibilidade de erros de medição. 

10.3.5.2. Medições incorretas 

 Este fator por estar diretamente associado ao anterior produz os mesmos efeitos.  
 

De acordo com Lira (2001), há três tipos de erros de medição: Erro Sistemático; b) 
Erro Aleatório; c) Erro Grosseiro. 
 

O erro sistemático é a diferença entre a média de um número infinito de medições do 
mesmo mensurando e o seu valor verdadeiro (convencional), observadas as condições de 
repetitividade e reprodutibilidade, o que pode ser traduzido pela Equação 10.1.  

 

(10.1) 

 
Onde: 

• ES = erro sistemático; 
• Imédia = média de um número infinito de medições do mesmo mensurando; 
• VVC = valor verdadeiro convencional. 

 
As condições de repetitividade estarão asseguradas quando forem utilizados os 

mesmos parâmetros durante o processo de medição, ou seja, o mesmo operador, instrumento, 
local, intervalo de tempo (mínimo) entre as tomadas das leituras, método de medição e as 
mesmas condições ambientais (temperatura, luminosidade, umidade, pressão). 
 

Os erros sistemáticos podem ser atribuídos a várias causas, tais como: desgaste do 
sistema de medição, imperfeição de ajuste, fatores construtivos, método de medição, 
acabamento superficial, empeno ou mal posicionamento do objeto a ser medido.  
 

Como na maioria das vezes o erro sistemático não é constante na faixa de operação, 
suas causas não são facilmente identificáveis, sendo necessária a medição de outros valores 
para obter-se mais parâmetros de análise. A sensibilidade e experiência do operador, no 
entanto, são fundamentais na identificação destas causas. 

ES = Imédia – VVC
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O erro aleatório é a diferença entre o resultado de uma medição e a média de um 
número infinito de medições do mesmo mensurando, sob condições de repetitividade. 

 
(10.2) 

 
 
 Onde: 

• EA = erro aleatório; 
• I = resultado de uma medição; 

 
Para um grande número de medições, observam-se variações de valores em torno de 

um valor médio. Tais variações manifestam-se de forma imprevisível ou aleatória, razão pela 
qual os erros aleatórios não são passíveis de eliminação, sendo apenas estimados 
estatisticamente. 
 

O erro aleatório decorre de fatores diversos, tais como atrito, vibração, folgas, 
flutuações da rede, condições ambientais, entre outros. 
 

O erro grosseiro é decorrente de fatores externos ao instrumento de medição, tais 
como: leitura ou anotação incorreta, defeito do sistema de medição, manipulação indevida, 
inobservância de paralaxe, entre outros. Ocorre, sobretudo, por descuido, mau hábito ou falta 
de conhecimento do operador. Suas causas devem ser detectadas e eliminadas ou reduzidas, 
ao máximo, através de treinamento do pessoal envolvido nas medições.  
 

Os erros grosseiros devem ser eliminados do processo de medição, uma vez que não 
aceitam tratamento matemático. Assim sendo, o erro total de medição se compõe apenas das 
parcelas dos erros sistemático e aleatório. Das Equações 10.1 e 10.2, chega-se à Equação 
10.3, a seguir: 
 

(10.3) 
 
 

Onde: 
• E = erro total de medição. 

 
É mister, portanto, que a ação de medir não seja entendida como uma tarefa trivial, 

que permita ser executada sem método ou critério. Ela possui regras próprias, cuja 
observância aproxima os resultados do verdadeiro valor da grandeza medida. Isto leva à 
melhoria das condições de controle do processo produtivo, com reflexo direto sobre a 
consistência da qualidade do produto final. 
 

Na empresa pesquisada foram identificadas condições que originam os três tipos de 
erros de medição. Elas estão presentes nos métodos de medição utilizados, nos instrumentos e 
suas instalações, na operação, nas condições ambientais não controladas. 

10.3.5.3. Instrumentos descalibrados 

 Na empresa pesquisada não existe plano de calibração periódica para os instrumentos 
de medição. Portanto, não há garantia de que as medidas obtidas sejam confiáveis. Um 

E = I – VVC

EA = I – Imédia
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programa de calibração é necessário, e deve contemplar a balança, os manômetros dos 
canhões (confeccionados artesanalmente) e do sistema de borrifação de tempero. 
 

Os Certificados de Calibração devem ser usados, sistematicamente, como parâmetros 
de ajuste das medições efetuadas com os citados instrumentos, sendo esta a sua principal 
função.   

10.3.5.4. Instrumentos inadequados 

 Conforme visto na Subseção 10.3.3.2, os recipientes utilizados na dosagem dos 
ingredientes são inadequados, uma vez que não se prestam como padrões confiáveis. 
 

Os manômetros utilizados nos canhões, apesar de robustos e suportarem bem a 
severidade do trabalho, carecem de uma pesquisa detalhada para averiguar sua adequação, 
uma vez que são produzidos artesanalmente e sem o rigor técnico necessário a um 
instrumento de medição. Além disso, conforme visto subseção anterior, esses instrumentos 
não são calibrados, o que aumenta ainda mais a incerteza das medições neles efetuadas. 

10.3.5.5. Instalação incorreta 

 Foi verificado que a única balança disponível no setor industrial estava desnivelada e 
instalada em local pouco estável, assim como ligada à rede sem estabilização de voltagem. 
Isto denota a falta de conhecimento e treinamento da equipe em relação às técnicas de 
medição. 
 
 No aspecto medida, do diagrama de causa e efeito, as não conformidades encontradas 
são efetivamente críticas e carecem de tratamento especial.  

10.3.6. Meio ambiente 

 Condições ambientais desfavoráveis tais como, baixo índice de iluminamento, calor, 
esforço físico excessivo, ruído, entre outras, causam fadiga e, consequentemente, reduzem a 
atenção e a acuidade na realização das tarefas. Assim, más condições ergonômicas podem 
interferir não só na questão da sobremassa, mas reduzir a eficiência operacional, aumentar 
custos, comprometer a qualidade do produto final e, sobretudo, implicar risco para a 
segurança do trabalhador. 
 
 A Norma Regulamentadora NR-17, que trata dos aspectos ergonômicos do trabalho, 
estabelece, no item 17.1, que as condições ambientais devem estar adaptadas às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, 
segurança e eficiência. Para atingir tal objetivo, determina, no subitem 17.1.2, que cabe ao 
empregador realizar a análise ergonômica dos postos de trabalho, de acordo com os 
parâmetros mínimos estabelecidos na norma. 
 
 Na empresa pesquisada algumas condições ergonômicas foram detectadas que podem 
influir na sobremassa, quais sejam: 

• baixo índice de iluminamento na sala de estouramento: isto reduz a acuidade visual do 
operador, podendo levá-lo a efetuar a abertura do canhão numa pressão incorreta. 

• calor e confinamento no setor de embalagem: esta condição pode gerar fadiga e 
desatenção, refletindo no controle de massa dos pacotes. 
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• repetitividade e dedicação exclusiva do operador/ajudante à tarefa de embalagem: 
condição que causa fadiga e desinteresse pelo trabalho, reduzindo a atenção sobre as 
empacotadeiras. 

• condição pouco ergonômica da tarefa de reembalagem: esta atividade é desenvolvida 
na posição em pé, com repetidas flexões do tórax para apanhar os fardos dispostos ao 
nível do piso. Isto gera fadiga no pessoal de reembalagem, podendo levá-lo à condição 
de desatenção e desinteresse por ocasião dos rodízios de tarefas. 

• volante e ou alavanca do sistema de regulagem do dosador em posição muito elevada, 
exigindo do operador esforço excessivo para alcançá-los ou o uso de escada, item nem 
sempre disponível ou em número suficiente no local de trabalho. 
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Capítulo XI 
 
 

VARIAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA X SOBREMASSA 
 
 
 
 
 
11.1. Introdução 

  Na Seção 10.3 do capítulo anterior, foram analisados os fatores que acarretam a 
sobremassa sob cinco dos seis diferentes aspectos do diagrama de causa e efeito, 
denominados os 6M’s. O último aspecto, o material, devido a sua importância, foi deixado 
para ser tratado separadamente neste capítulo. Nele estão inseridas as causas envolvendo os 
materiais de embalagem e as matérias-primas, em especial, o canjicão. 

11.2. Análise do aspecto material do diagrama de Ishikawa 

Conforme foi apresentado no Capítulo 4, todos os processos apresentam variabilidade 
devido a variações sofridas por fatores produtivos, tais como: diferenças entre lotes de 
matérias-primas, de regulagens de máquinas, entre operadores, fornecedores, variações das 
condições ambientais, entre outras. Deming (1990) destaca que há dois tipos de causas dessas 
variações: as causas comuns ou aleatórias e as causas especiais ou assinaláveis. 
 

As causas comuns são parte do sistema produtivo e estão sempre presentes, mesmo 
que todas as operações sejam realizadas conforme métodos padronizados. As causas 
especiais, ao contrário, vêm de fora do sistema e surgem esporadicamente fazendo com que o 
processo apresente um comportamento diferente do natural. Por isto devem ser sempre 
investigadas e eliminadas para evitar que produtos de baixa qualidade sejam produzidos. 
 
 Mudanças envolvendo a matéria-prima enquadram-se nas causas especiais, uma vez 
que surgem fora do sistema produtivo. Assim, na Seção 10.2, todos os fatores apresentados 
pelo grupo em relação ao aspecto material do diagrama de causa e efeito, geram algum tipo 
de mudança na matéria-prima e, portanto, são potencialmente causas especiais de variação. 
São eles:  

• baixa qualidade da matéria-prima; 
• mistura de lotes diferentes de canjicão; 
• mudança de fornecedores; 
• canjicão úmido; 
• mudança na variedade do milho.  
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Observando atentamente o diagrama, verifica-se que estes fatores originam-se de três 
causas raízes inter-relacionadas: 

• falta de práticas de controle da qualidade da matéria-prima; 
• falta de especificação técnica para a matéria-prima; 
• compra da matéria-prima baseada no preço. 

11.2.1. Falta de práticas de controle da qualidade da matéria-prima 

 Na empresa pesquisada não há controle de recebimento da matéria-prima. Isto 
significa que nenhum tipo de verificação ou teste é realizado além da conferência rotineira 
dos quantitativos e valores, em relação aos dados constantes na nota fiscal. 
 
 A qualidade do canjicão é avaliada apenas superficialmente durante a produção da 
pipoca. Caso seja “boa”, a compra poderá repetir-se; ao contrário, se for “ruim”, o fornecedor 
poderá ser descartado ou deixado em quarentena, até que reapareça com uma amostra 
supostamente de melhor qualidade. Isto não quer dizer, no entanto, que caso nova compra seja 
efetuada, o canjicão recebido corresponda ao da amostra. Logo, o critério de avaliação da 
qualidade adotado é meramente empírico. 
 
 Esta afirmação é corroborada pela ausência de laboratório na empresa. Não é possível 
a realização de nenhum tipo de teste de verificação da qualidade, como umidade, 
granulometria, teor de amido, dureza e outros, devido à falta de aparelhagem. A única 
verificação realizada, de caráter não sistemático, é a visual e somente durante a manipulação 
do canjicão no início do processo produtivo. 
 
 Além do mais, os lotes de canjicão recebidos não vêm acompanhados de seus 
respectivos certificados de qualidade, a exceção de alguns poucos, procedentes de grandes 
fornecedores que os emitem rotineiramente.  

11.2.2. Falta de especificação técnica para a matéria-prima 

O problema da falta de controle de recebimento poderia ser minimizado, caso a 
empresa estabelecesse sua própria especificação técnica para o canjicão com o qual decidira 
trabalhar, em função da melhor conformidade à aplicação, e exigisse dos fornecedores o 
certificado de qualidade de cada lote adquirido. Isto não ocorre, no entanto. Na empresa 
pesquisada não há uma especificação técnica escrita para o canjicão que adquire à industria 
moageira. Tudo está baseado na longa experiência do empresário. 
 
 Contudo, o estabelecimento de uma especificação técnica torna-se absolutamente 
imprescindível, tendo em vista o grande número de variáveis a que o canjicão está sujeito em 
seu longo processo de obtenção, desde a seleção da semente de milho para o plantio até o 
ensacamento e armazenamento do produto final.  
 

A julgar pela grande variação das características do canjicão oferecido no mercado, é 
possível inferir, e isto pode ser objeto de nova pesquisa, que os aspectos agronômicos e 
industriais carecem de maior preocupação no tocante à consistência da qualidade. Talvez, no 
caso particular da pipoca, isto decorra da falta de uma especificação técnica estabelecida no 
final da cadeia produtiva, isto é, na indústria pipoqueira. 
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De fato, conforme mostra o Quadro 11.1, mesmo uma empresa moageira de grande 
porte, que se propõe a fornecer produtos customizados às indústrias de pipoca e que possui 
sua própria especificação, não consegue obter, de seus fornecedores, um milho com padrões 
estáveis de qualidade. 
 

É possível que a falta de exigência da indústria de pipoca, o que também pode ser 
objeto de pesquisa, seja a causa dessa inconsistência. Ao estabelecer sua própria especificação 
técnica de qualidade, ela estaria ditando aos fornecedores, em toda a cadeia de suprimento, o 
padrão em torno do qual o canjicão deveria ser produzido. 

11.2.3. Compra da matéria-prima baseada no preço 

  Última das causas identificadas como responsáveis pela variação da matéria-prima, a 
compra baseada no preço tem relação direta com as duas primeiras. Poder-se-ia deduzir que é 
causa ou conseqüência daquelas. 
 

A empresa pesquisada compra o canjicão com base em critérios puramente comerciais 
(preço, prazo e condição de pagamento). Esta não é uma prática saudável, pois além de 
obscurecer a importância de uma especificação técnica para a matéria-prima, desdenha a 
possibilidade de buscar-se os recursos materiais e humanos necessários para o controle da 
qualidade.  
 

Além disso, não favorece o surgimento de uma parceria cliente-fornecedor. A relação 
vigente é eventual, de curto prazo e meramente comercial. O equilíbrio e benefício mútuos 
não são perseguidos pelas partes, ao contrário do que destaca Coriat (1994) em relação ao 
modelo japonês de trabalho e organização, quando afirma que no Japão a relação cliente-
fornecedor é “contratualizada”, o que favorece a inovação e a internalização da partilha dos 
benefícios e dos riscos. 
 
 Alteração na matéria-prima, conforme mencionado anteriormente, é causa especial de 
variação do sistema produtivo e deve ser identificada e eliminada. A experiência levada a 
efeito neste trabalho e que será descrita detalhadamente na próxima seção, teve por objetivo 
buscar a relação da umidade e da granulometria do canjicão com a densidade da pipoca 
industrial e, consequentemente, com a sobremassa. 
 

Visou, ao mesmo tempo, despertar o interesse pela pesquisa de outras possíveis 
relações entre variáveis do milho comum ou do canjicão com a qualidade da pipoca industrial, 
a exemplo das que foram conduzidas por vários pesquisadores com o milho-pipoca. 
 
 Obviamente a multiplicidade de aplicações do milho comum das variedades duro e 
semi-duro, torna-o menos atrativo a pesquisas relacionadas com a pipoca industrial, ao 
contrário do que ocorre com o milho-pipoca, em razão de sua especificidade.  
 

Contribui para isto o fato do consumo de canjicão representar apenas 2,2% da 
demanda industrial de milho, que, por sua vez, responde por somente 10% (dados de 2001) do 
consumo global no país, conforme mostram os Quadros 6.15 e 6.1, respectivamente.  

 
As possibilidades, no entanto, estão abertas para novas pesquisas, cujos resultados 

contribuirão para o aperfeiçoamento da especificação mínima já existente para o canjicão. 
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11.3. Experimento com o canjicão 

Um dos objetivos específicos deste trabalho, propostos na Seção 1.3 do Capítulo 1, foi 
identificar fatores ligados à matéria-prima que influenciam a sobremassa e mostrar a relação 
da umidade e da granulometria do canjicão com a densidade da pipoca. 
 
 O diagrama de causa e efeito elaborado pela equipe identificou, dentro do aspecto 
material, os fatores ligados à matéria-prima, os quais foram tratados na primeira seção deste 
capítulo.  
 

Por sua vez, a relação da umidade e da granulometria do canjicão com a densidade da 
pipoca foi buscada através de experimento levado a efeito neste trabalho e que será 
apresentado com detalhe na próxima seção. 

11.4. Coleta e apresentação dos dados quantitativos 

Visando eliminar o máximo de variáveis relacionadas ao processo de obtenção do 
canjicão com potencial de influir nos resultados do experimento, as amostras utilizadas foram 
obtidas de um único moageiro, que utiliza o processo semi-úmido de escarificação do milho. 
 
 O Quadro 11.1 apresenta os lotes de milho a partir dos quais foram produzidas as 
amostras de canjicão. Mostra também as características da qualidade que são controladas, no 
recebimento de cada lote, com seus respectivos valores máximos.  

Quadro 11.1: Características da qualidade dos lotes de milho com seus valores máximos. 
MATÉRIA-PRIMA  Milho em grãos LOTES 

RECEBIMENTO A B C D E F G H I J 

ANO  2006 DIA/MÊS 25/04 25/04 26/04 02/05 02/05 02/05 04/05 04/05 04/05 04/05

FORNECEDOR 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

CARACTERÍSTICAS  PADRÃO (%) RESULTADOS OBTIDOS (%) 

UMIDADE Máximo de 14,50 13 13,4 12,7 12,8 12,8 12,8 12,5 12,8 12,8 12,5 

MOLE Máximo de 10 0 0,1 3,6 5,6 5,6 5,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

SEMI-DURO - 96,1 94,9 90,3 76,1 76,1 76,1 93,8 92,5 92,5 93,8 

DURO - 0 0 0 1,2 1,2 1,2 0 0 0 0 

IMPUREZAS Máximo de 4,5 0,2 0,1 0,6 8,8 8,8 8,8 0,3 0,4 0,4 0,3 

QUEBRADO Máximo de 10 2 2,2 3,4 10,4 10,4 10,4 0,6 3,3 3,3 0,6 

ARDIDO Máximo de 8 1,9 1,8 2,7 6,7 6,7 6,7 4,1 2,7 2,7 4,1 

MIÚDO Máximo de 10 1,8 1,7 1,4 4,3 4,3 4,3 0 0 0 0 

ODOR Característico Característico 

 Os lotes procederam de três fornecedores diferentes, identificados no quadro como 1, 
2 e 3. Observa-se que três dos lotes do fornecedor 2 foram aceitos com valores de impurezas e 
de milho quebrado acima dos limites indicados. 
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 O Quadro 11.2 mostra os valores de granulometria e de umidade do canjicão, como 
variáveis explicativas, versus densidade da pipoca, como variável explicada.  

Quadro 11.2: Variáveis independentes (explicativas) X Variável dependente (explicada). 
GRANULOMETRIA (%) AMOSTRAS  

DE 
CANJICÃO PENEIRA: 5,66 mm PENEIRA: 4,76 mm RECIPIENTE 

UMIDADE  
(%) 

DENSIDADE 
DA PIPOCA 

(g/l) 

A 87,3 12,4 0,3 14,33 73,75 

B 74,6 20,6 4,8 13,19 55,13 

C 36,5 48,1 15,4 12,76 48,86 

D 81,0 18,4 0,6 13,00 50,95 

E 70,2 26,1 3,7 12,83 51,99 

F 74,8 18,6 6,6 12,74 53,01 

G 84,4 15,5 0,1 12,85 54,40 

H 92,8 7,1 0,1 12,94 59,39 

I 92,4 7,5 0,1 12,92 53,87 

J 90,4 9,3 0,3 12,75 42,16 

  A granulometria foi apresentada como as porcentagens dos grãos que ficaram retidos 
nas peneiras com meshs de 5,66 mm e 4,76 mm e dos que passaram para o fundo (recipiente) 
do agitador Granutest, aparelho de laboratório que reproduz as condições de processo. 
 
 A umidade foi obtida pelo método convencional e constou das seguintes etapas: 

a. de cada amostra de canjicão, foi separada uma porção com massa superior a 50 g; 
b. cada porção separada foi triturada em um moinho de disco (de laboratório); 
c. de cada parte moída foi pesada uma fração de 50,00 g, em um recipiente pré-tarado de 

alumínio com tampa, obtendo-se a massa bruta inicial. Foi utilizada, nesta operação, 
uma balança eletrônica com escala em grama e resolução de centésimo de grama; 

d. em seguida, os recipientes foram levados à estufa, onde permaneceram durante 4 horas 
à temperatura de 130˚C; 

e. concluída esta fase, os recipiente foram retirados da estufa e repesados, obtendo-se a 
massa bruta final. 

f. Finalmente a umidade de cada amostra de canjicão foi calculada, usando-se a Equação 
11.1, a seguir: 

 
 
 

(11.1) 
 
 

 
Onde: 

• U = umidade do canjicão, calculada em porcentagem; 
• Pi = massa bruta inicial: massa do recipiente com a tampa + massa da amostra úmida; 

    Pi − Pf 
U(%) =                  x 100 

   Pi − T 
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• Pf = massa bruta final: massa do recipiente com a tampa + massa da amostra seca; 
• T = tara do recipiente com sua tampa. 

 
 É importante destacar que as diferenças observadas entre alguns valores de umidade 
dos lotes de milho e das respectivas amostras de canjicão, devem-se ao processo de 
escarificação adotado pela indústria moageira. Para um melhor entendimento desta variação, 
torna-se necessária uma rápida descrição do processo. 
 
 Os lotes de milho chegam à indústria moageira através de caminhões. De cada um é 
retirada uma amostra para a análise das características apresentadas no Quadro 11.1. Estando  
conforme à especificação, o lote é aceito e, antes de ser ensilado, passa por uma pré-limpeza 
para eliminação de impurezas grossas, como pedra, sabugo, madeira e outros materiais 
estranhos. 
 
 Ao sair do silo, o milho passa pelo diagrama de limpeza para eliminação das 
impurezas miúdas, como sementes diversas, areia e outras. Em seguida, o milho atravessa a 
rosca umidificadora, onde recebe uma determinada quantidade de água, depois do que 
descansa por cinco minutos. Esta etapa é denominada de condicionamento e tem por objetivo 
facilitar a desagregação do pericarpo. Foi ela, portanto, a responsável pela elevação dos 
valores de umidade do canjicão.  
 
 A escarificação do milho vem depois do condicionamento e acontece por atrito, em 
degerminadores fabricados por empresas nacionais. Depois desta etapa, segue a de 
peneiramento, onde os vários derivados obtidos são separados. Foi nesta fase que as amostras 
de canjicão foram extraídas. Ver fluxograma do processo de moagem de milho na Figura 6.4. 
 

Cada amostra de canjicão foi separada com a massa de aproximadamente 6 kg, 
acondicionada em dois sacos plásticos para evitar a perda de umidade, identificada por letra e 
etiquetada. A etiqueta continha as características de cada amostra, constantes nos Quadros 
11.1 e 11.2, com exceção da densidade da pipoca, que foi medida posteriormente, conforme 
descrito na Seção 11.4.2.  

11.4.1. Estouramento das amostras. 

 O estouramento das amostras de canjicão foi realizado em um único canhão e por um 
único operador. O canhão utilizado foi do tipo industrial, com capacidade de 5 kg/carga. As 
dez cargas de canjicão foram pesadas em uma balança eletrônica, com escala em quilograma e 
resolução de centésimo de quilograma. 
 
 Os estouramentos ocorreram à pressão de 1.176,8 kPa, indicada diretamente no 
manômetro de mola acoplado ao canhão. A seção de estouramentos ocorreu com a produção 
da empresa parada. Assim, cada lote de pipoca obtido foi colhido em um silo vazio, em 
seguida acondicionado em dupla sacola plástica e rotulado com a mesma etiqueta da amostra 
de canjicão que lhe deu origem.  

11.4.2. Medição da densidade 

 A pipoca foi pesada no laboratório do IPA, em balança eletrônica com escala em 
grama e resolução de centésimo de grama. O recipiente utilizado na medição do volume tinha 
capacidade de 8,0 litros e tara de 349,32 g.  
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O método utilizado no processo de obtenção da massa consistiu em colocar-se a 
pipoca no recipiente e efetuar-se a pesagem do conjunto. A massa líquida, do volume de 8,0 
litros de pipoca, foi obtida subtraindo-se a tara do recipiente da massa total resultante de cada 
pesagem, conforme indicado na Equação 11.2, a seguir. 
 
 

(11.2) 
 
 

Onde: 
• Mi = massa líquida do i-ésimo volume de 8,0 litros de pipoca, em gramas; 
• Pi = massa bruta da i-ésima pesagem, em gramas, sendo i = 1, 2, ..., n; 
• Tr = tara do recipiente = 349,32 g. 

 
 A fim de reduzir a imprecisão dos resultados, foram efetuadas n medições de volumes 
inteiros. A densidade di, de cada pesagem efetuada, foi calculada por meio da Equação 11.3.  
 
 
 

(11.3) 
 
 
 

A densidade final da pipoca foi calculada através da média aritmética das n densidades 
obtidas de cada lote, conforme apresenta a Equação 11.4. Deve-se destacar que as pesagens 
foram efetuadas sem reposição, isto é, uma vez pesada, cada porção foi descartada.  
 
 
  
 

(11.4) 
 
 
 

11.5. Tratamento e interpretação dos dados  

 O modelo estatístico utilizado para tentar explicar as relações umidade do canjicão x 
densidade da pipoca e granulometria do canjicão x densidade da pipoca, foi o da regressão 
linear simples. 
 
 Partiu-se do pressuposto de que, se houvesse relações entre as variáveis explicativas 
(umidade e granulometria do canjicão) e a explicada (densidade da pipoca), estas seriam do 
tipo linear. 

11.5.1. Relação umidade x densidade 

 A primeira análise realizada foi a da relação umidade x densidade. Para tanto, foram 
utilizados os dados do Quadro 11.2, dispondo a variável independente ou explicativa, no caso 

Mi = Pi − Tr   

            Mi 
di =           (g/l)  

             8 

                        n 

          Σ Mi 
                       i=1 

   d =               (g/l) 
               n 
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a umidade do canjicão, na ordem crescente de seus valores, conforme é apresentado no 
Quadro 11.3 a seguir. 

                                         Quadro 11.3: Umidade x Densidade. 

ORDEM UMIDADE DO 
CANJICÃO (%) 

DENSIDADE DA 
PIPOCA (g/l) 

1 12,74 53,01 

2 12,75 42,16 

3 12,76 48,86 

4 12,83 51,99 

5 12,85 54,40 

6 12,92 53,87 

7 12,94 59,39 

8 13,00 50,95 

9 13,19 55,13 

10 14,33 73,75 

Devido à simplicidade do modelo, os cálculos foram efetuados com o recurso da 
planilha Excel. A Figura 11.1 apresenta o gráfico de regressão obtido, com a respectiva 
equação da reta e o valor de seu coeficiente de determinação R2. 

 

y = - 141.92 + 15.062x 
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Figura 11.1: Gráfico da reta de regressão Umidade x Densidade. 

 O gráfico pode ser interpretado da seguinte maneira: dentro do intervalo de definição 
da reta (12,74% < x < 14,33), cada incremento de 1% na umidade do canjicão implicará um 
aumento de 15,062 g/l na densidade da pipoca. 
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É importante destacar que a interpretação limitou-se ao intervalo mencionado, tendo 
em vista que, fora dele, não é possível fazer qualquer previsão a respeito do comportamento 
do gráfico. Em outras palavras, embora seja razoável aceitar, mediante uma rápida inspeção 
dos dados, que a relação é linear, isto não permite o entendimento de que, fora do intervalo, 
esta relação entre a umidade do canjicão e a densidade da pipoca se verifique. 
 
 O Anexo A apresenta, em planilha Excel, o resumo dos resultados da análise de 
regressão realizada. Os comentários pertinentes serão feitos a seguir, iniciando pelo teste de 
hipótese sobre o coeficiente angular da reta. 

a. Coeficiente angular da reta de regressão (b) 

 Para verificar a ocorrência de relação entre as variáveis x (umidade do canjicão) e y 
(densidade da pipoca), foi aplicado o teste de hipótese nula para o coeficiente angular da reta, 
pois quando tal relação não se verifica, espera-se que b seja nulo, isto é, b = 0. Assim: 

H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 

 
 Pela planilha do Anexo A observa-se que o valor de t calculado, tteste = 5,2141, é maior 
que o valor tabelado, ttab = 2,306, ao nível de confiança de 0,05 e 8 graus de liberdade (n – 2 = 
10 – 2). Logo, a hipótese H0 foi rejeitada e inferiu-se que há relação. 

b. Coeficiente de determinação (R2) 

 Este coeficiente compara a dispersão dos valores amostrais de y, em relação a sua 
média y, com a dispersão dos mesmos valores em relação à reta de regressão. Se esta última é 
menor que a primeira, as predições baseadas na reta são melhores do que às baseadas na 
média de y, concluindo-se que a reta de regressão é um bom referencial. O valor do 
coeficiente de determinação é dado pela Equação 11.5, a seguir. 

 
 
 

(11.5) 
 
  

O valor de R2 pode variar entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 estiver, maior a 
proporção da variação explicada em relação à variação total. No caso deste experimento, a 
planilha mostra um R2 = 0,7726, indicando que 77,26% da variação da densidade da pipoca 
estão relacionados à variação da umidade do canjicão, ficando os 22,74% restantes associados 
a outras variáveis. 

c. Coeficiente de determinação ajustado (R2) 

 Este coeficiente é calculado para contornar a crítica feita ao R2, de que ele aumenta 
com a inclusão de novas variáveis independentes, mesmo que estas não tenham relação com a 
variável dependente. Seu valor é menor ou igual ao do coeficiente de determinação, 
aproximando-se deste à medida que n aumenta. A planilha apresenta um valor de R2 = 0,7442, 
indicando que 74,42% da variação da densidade da pipoca estão associadas à variação da 
umidade do canjicão. 

        Variação explicada 
R2 =  

        Variação total 
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d. Análise de variância da regressão (F) 

 A equação de regressão estimada estabelece uma relação funcional entre as variáveis x 
e y, mas nada esclarece se a variação de x influencia de forma significativa a variação de y. A 
análise de variância da regressão testa a independência entre essas duas variáveis, aplicando o 
teste de hipótese nula para o coeficiente angular da reta b, de forma idêntica ao que é feito no 
teste t. Assim, as hipóteses estatísticas testadas são:  

H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 

 
 Caso Fcal ≥ Ftab, a nível de significância α = 0,05, com 1 grau de liberdade no 
numerador e n – 2 graus de liberdade no denominador, rejeita-se a hipótese H0 e aceita-se a 
equação de regressão estimada. Ocorrendo o contrário, aceita-se H0 e pode-se inferir que o 
modelo proposto não é adequado para explicar a relação entre as variáveis x e y. 
 
 No caso particular deste experimento, o Fcal = 27,19 > Ftab = 5,32, a nível de 
significância α = 0,05, com 1 grau de liberdade no numerador e 8 graus de liberdade no 
denominador, implicando que a hipótese H0 foi rejeitada e aceitou-se a equação de regressão 
estimada. 

e. Valor-P 

 É o valor do nível de significância α correspondente às duas caudas da distribuição t 
(α/2 + α/2), para o valor de t calculado que rejeita a hipótese H0. Se Valor-P ≤ 0,05 ou se 
Valor-P ≤ 0,01, rejeita-se H0 a 5% ou a 1% de significância, respectivamente. Caso contrário, 
aceita-se a hipótese H0.  
 

No caso do experimento, a planilha apresenta os seguintes valores para Valor-P, a 
nível de 5%: 
 

Interseção:  Valor-P = 0,005482 
Umidade:    Valor-P = 0,000808 

 
 Tendo em vista que os valores acima são menores que 0,05 e, ao mesmo tempo, 
menores que 0,01, a hipótese H0 foi rejeitada para ambos os coeficientes da reta de regressão 
estimada. 

f. Coeficiente de correlação (r). 

 O coeficiente de correlação indica a força ou grau de relacionamento entre duas 
variáveis emparelhadas. Ele possui duas propriedades que caracterizam a natureza dessa 
relação: 1) o sinal, que é o mesmo do coeficiente angular de uma reta imaginária de ajuste 
entre as duas variáveis, num diagrama de dispersão; 2) a magnitude, que indica quão 
próximos da reta imaginária estão os pontos. Seus valores variam no intervalo −1 ≤ r ≤ +1.  
 

Assim, valores de r próximos de −1 ou +1 indicam que os pontos estão muito 
próximos da reta ou sobre a reta, enquanto valores próximos de zero indicam uma maior 
dispersão dos pontos. 
 



 189

 Neste experimento, a planilha apresenta um coeficiente de correlação r = 0,8790, 
indicando um relacionamento positivo entre moderado (r ≈ + 0,70) e perfeito (r = +1,00), o 
que sugere um forte grau de correlação entre a umidade do canjicão e a densidade da pipoca.  

11.5.2. Relação granulometria x densidade 

 O Quadro 11.4 fornece os dez pares de valores, transcritos do Quadro 11.2, para o 
estudo da influência da granulometria do canjicão, aqui traduzida como a porcentagem de 
grãos retidos na peneira de 5,66 mm, sobre a densidade da pipoca, fazendo uso, mais uma vez, 
do modelo da regressão linear simples. 
 
 Esta análise foi motivada pela expectativa de que grãos de canjicão mais volumosos 
pudessem apresentar maior capacidade de expansão (CE), ou seja, pudessem dar origem a um 
conteúdo mais volumoso de pipoca. 

                                         Quadro 11.4: Granulometria 1 x Densidade. 

ORDEM 
GRANULOMETRIA 

DO CANJICÃO 
(% PEN. 5,66 mm) 

DENSIDADE 
DA PIPOCA 

 (g/l) 

1 36,5 48,86 

2 70,2 51,99 

3 74,6 55,13 

4 74,8 53,01 

5 81,0 50,95 

6 84,4 54,40 

7 87,3 73,75 

8 90,4 42,16 

9 92,4 53,87 

10 92,8 59,39 

 A Figura 11.2 mostra o gráfico da reta obtido a partir da aplicação do modelo. É 
notável a pequena inclinação da reta.  
 

No Anexo B, a planilha de resumo da análise de regressão sugere, através dos 
Coeficientes de Correlação e de Determinação, cujos valores são, respectivamente, r = 0,2723 
e R2 = 0,0741, que a relação de causa e efeito entre a granulometria do canjicão e a densidade 
da pipoca é inexistente. 
 

Isto é ratificado pelo valor-P = 0,446488 do coeficiente angular da reta que, sendo 
maior que 0,05, aceita a hipótese H0 (b = 0) e pela análise de variância da regressão, cujo 
valor calculado, Fcal = 0,64094974, é menor que o valor tabelado, Ftab = 5,32, a nível de 
significância α = 0,05, com 1 grau de liberdade no numerador e 8 graus de liberdade no 
denominador, do que pode-se inferir que o modelo não é adequado para explicar a relação 
entre as duas variáveis. 
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 No entanto, observando-se o gráfico atentamente, verifica-se que, dos dez pontos 
plotados, oito estão posicionados bem próximos à reta, sugerindo uma relação de causa e 
efeito, e apenas dois apresentam forte discrepância, o que pode ter sido motivado por alguma 
causa espúria inserida no experimento ou localizada fora dele, como, por exemplo, erro de 
medição, variedade do milho, influência da umidade, entre outras.  
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Figura 11.2: Gráfico da reta de regressão Granulometria 1 x Densidade. 

Assim, para neutralizar sua influência, os dois pontos discrepantes foram eliminados e 
o modelo reaplicado. O Quadro 11.5 contém os oito pares de dados com os quais a nova reta 
de regressão foi estimada. 

Quadro 11.5: Granulometria 1 x Densidade (Rev.). 

ORDEM 
GRANULOMETRIA 

DO CANJICÃO 
(% PEN. 5,66 mm) 

DENSIDADE 
DA PIPOCA 

 (g/l) 

1 36,5 48,86 

2 70,2 51,99 

3 74,6 55,13 

4 74,8 53,01 

5 81,0 50,95 

6 84,4 54,40 

7 92,4 53,87 

8 92,8 59,39 

 A Figura 11.3, apresenta o novo gráfico. A reta obtida pode ser interpretada da 
seguinte maneira: a densidade da pipoca esperada é de 43,645 g/l mais 0,1293 g/l para cada 
um por cento de aumento na granulometria do canjicão.  
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Como já era esperado, o resumo da análise de regressão, no Anexo C, apontou uma 
discreta relação entre a densidade e a granulometria, o que é apresentado a seguir: 

a. Coeficiente angular da reta de regressão (b) 

 Teste de hipótese nula para o coeficiente angular da reta:  

H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 

 
 Pela planilha do Anexo C, tteste = 2,680 > ttab = 2,447, ao nível de confiança de 0,05 e 6 
graus de liberdade (n – 2 = 8 – 2). Portanto, a hipótese H0 foi rejeitada, existindo a relação. 
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Figura 11.3: Gráfico da reta de regressão Granulometria 1 x Densidade. 

b. Coeficiente de determinação (R2) 

A planilha mostra um R2 = 0,5449, indicando que apenas 54,49% da variação da 
densidade da pipoca estão relacionados à variação da granulometria do canjicão. 

c. Coeficiente de determinação ajustado (R2) 

 A planilha apresenta um valor de R2 = 0,4691, confirmando a fraca relação entre a 
densidade da pipoca e a granulometria do canjicão. 

d. Análise de variância da regressão (F) 

 Hipóteses estatísticas testadas:  

H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 
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 Na planilha, Fcal = 7,18 > Ftab = 5,99, a nível de significância α = 0,05, com 1 grau de 
liberdade no numerador e 6 graus de liberdade no denominador, o que levou à rejeição da 
hipótese H0 e à aceitação da equação de regressão estimada. 

e. Valor-P 

 Foram calculados os seguintes valores para Valor-P, ao nível de confiança de 5%: 

Interseção:  Valor-P = 0,000024 
Umidade:    Valor-P = 0,036506 

 
 Uma vez que esses valores são menores que 0,05, a hipótese H0 foi rejeitada para os 
coeficientes da reta de regressão estimada. 

f. Coeficiente de correlação (r). 

 A planilha apresenta um coeficiente de correlação r = 0,7382, indicando um grau de 
correlação positivo e um pouco acima do moderado (r ≈ + 0,70) entre a granulometria do 
canjicão e a densidade da pipoca. 

11.5.3. Relação granulometria x densidade sob outro enfoque 

 O mesmo estudo realizado na seção anterior foi repetido, definindo-se agora a 
granulometria como a porcentagem de grãos retidos na peneira com mesh de 4,76 mm.  
 

Considerando que as porcentagens de grãos retidos na peneira de 5,66 mm tendem a 
variar na ordem inversa das porcentagens de grãos retidos na de 4,76 mm, não obstante a 
influência dos grãos depositados no recipiente, esperava-se que, caso uma nova relação 
densidade x granulometria fosse verificada, esta deveria ser representada por uma reta de 
regressão com coeficiente angular negativo (decrescente). 
 
 O propósito de buscar esta nova relação foi verificar se havia coerência entre as duas 
retas obtidas. Em caso afirmativo, a relação efetiva entre a granulometria do canjicão e a 
densidade da pipoca estaria sendo mais uma vez reforçada. 
 
  Os pares de valores encontram-se no Quadro 11.6, a seguir, e foram transcritos do 
Quadro 11.2. O gráfico da reta de regressão é mostrado na Figura 11.4 e apresenta, conforme 
havia sido previsto, inclinação negativa. 
 

 Os dois pontos discrepantes novamente apareceram, porém, desta vez, em posições 
opostas aquelas em que estão plotados no gráfico da Figura 11.2. Observando os resultados da 
análise de regressão, Anexo D, verificou-se que a influência desses dois pontos foi 
praticamente idêntica à da relação anterior.  
 

Assim, conforme já fora admitido anteriormente que a discrepância teria sido 
motivada por alguma causa desconhecida, os dois pontos foram novamente eliminados e o 
modelo da regressão linear simples reaplicado sobre os oito pares de valores remanescentes, 
os quais foram transcritos para o Quadro 11.7. 
 



 193

                                         Quadro 11.6: Granulometria 2 x Densidade. 

ORDEM 
GRANULOMETRIA 

DO CANJICÃO 
(% PEN. 4,76 mm) 

DENSIDADE 
DA PIPOCA 

 (g/l) 

1 7,1 59,39 

2 7,5 53,87 

3 9,3 42,16 

4 12,4 73,75 

5 15,5 54,40 

6 18,4 50,95 

7 18,6 53,01 

8 20,6 55,13 

9 26,1 51,99 

10 48,1 48,86 

Nota-se que um dos pontos é o da amostra A (Quadro 11.2), o qual corresponde à 
maior densidade da pipoca em função da maior umidade do canjicão, e isto pode ter sido a 
causa da forte dispersão. 
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Figura 11.4: Gráfico da reta de regressão Granulometria 2 x Densidade. 

A Figura 11.5 apresenta o gráfico da reta obtido. Mais uma vez, a análise dos 
resultados sugeriu a ocorrência de uma relação entre as duas variáveis, embora não muito 
forte, conforme apresentado a seguir: 

a. Coeficiente angular da reta de regressão (b) 

Teste de hipótese nula para o coeficiente angular da reta:  
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H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 

  Quadro 11.7: Granulometria 2 x Densidade (Rev.). 

ORDEM 
GRANULOMETRIA 

DO CANJICÃO 
(% PEN. 4,76 mm) 

DENSIDADE 
DA PIPOCA 

 (g/l) 

1 7,1 59,39 

2 7,5 53,87 

3 15,5 54,40 

4 18,4 50,95 

5 18,6 53,01 

6 20,6 55,13 

7 26,1 51,99 

8 48,1 48,86 

Pela planilha do Anexo E, tteste = − 2,940 < ttab = − 2,447, ao nível de confiança de 
0,05 e 6 graus de liberdade (n – 2 = 8 – 2). Assim, a hipótese H0 foi rejeitada, sugerindo a 
ocorrência de uma relação. 

  

y = 57.214 - 0.186x
R2 = 0.5903

40.0

50.0

60.0

70.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

GRANULOMETRIA DO CANJICÃO (%)

DE
NS

ID
AD

E 
D

A 
P

IP
O

C
A 

(g
/l)

 
Figura 11.5: Gráfico da reta de regressão Granulometria 2 x Densidade. 

b. Coeficiente de determinação (R2) 

A planilha do Anexo E apresentou um R2 = 0,5902, indicando que 59,02% da variação 
da densidade da pipoca estão relacionados à variação da granulometria do canjicão. Este 
resultado é um pouco melhor que o da primeira relação granulometria x densidade estudada. 
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c. Coeficiente de determinação ajustado (R2) 

 O valor de R2 = 0,5219, reforçou a ocorrência de uma relação discreta entre a 
densidade da pipoca e a granulometria do canjicão. 

d. Análise de variância da regressão (F) 

 Hipóteses testadas:  

H0: b = 0 
H1: b ≠ 0 

 
 Na planilha, o valor Fcal = 8,64 > Ftab = 5,99, a nível de significância α = 0,05, com 1 
grau de liberdade no numerador e 6 graus de liberdade no denominador, levou à rejeição da 
hipótese H0 e à aceitação da equação de regressão estimada. 

e. Valor-P 

 Os valores calculados de Valor-P, ao nível de confiança de 5%, foram: 

Interseção:  Valor-P = 2,1025 x 10-8 
                                               Umidade:   Valor-P = 0,0259 
 
 Valores-P menores que 0,05. Logo, a hipótese H0 foi rejeitada para os coeficientes da 
reta de regressão estimada. 

f. Coeficiente de correlação (r). 

 O coeficiente de correlação calculado foi r = 0,7682, o que indicou um grau de 
correlação positivo e acima do moderado (r ≈ + 0,70). 
 
 Todos os testes, portanto, apontaram para a existência de uma relação entre a 
granulometria do canjicão e a densidade da pipoca. De fato, este resultado coincide de alguma 
forma com os da experiência realizada por Dalbello e Biagi (1996), trabalhando com milho-
pipoca da variedade Mays Forte 1001, os quais observaram que a CE aumenta com o aumento 
da massa específica do grão. Admitindo-se que grãos menores de canjicão possuem maior 
massa específica, o gráfico demonstra que percentuais maiores desses grãos produzem uma 
pipoca menos densa, ou seja, mais volumosa, o que corresponde a uma maior capacidade de 
expansão.  
 
  Os mesmos pesquisadores verificaram, também, que a melhor CE foi obtida para 
teores de umidade na faixa de 10 a 11% b.u. (bulbo úmido), o que coincide com os resultados 
observados neste trabalho e que podem ser visualizados através do gráfico da Figura 11.1. 
 

Note-se que, a partir desta coincidência, a hipótese de que o ponto mais alto sobre a 
reta, correspondente ao par ordenado (14,33; 73,75) do Quadro 11.3, constituiria um ponto 
discrepante resultante de alguma causa espúria presente no experimento, como à primeira 
vista seria admitida, não se sustenta. De fato, ele decorre do efeito da umidade do canjicão 
sobre a CE da pipoca. 
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Capítulo XII 
 
 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 
 
 
 
 
12.1. Conclusões 

 O cenário apresentado no Capítulo 1, levou à elaboração da questão chave em torno da 
qual foi desenvolvido este trabalho de pesquisa, qual seja: 
 

Através da aplicação de ferramentas da qualidade, que fatores, dentro e fora 
do processo produtivo, podem ser identificados como responsáveis pela 
ocorrência ou pela necessidade de adoção de sobremassa na embalagem da 
pipoca? 

 
A partir dela foram definidos os objetivos específicos da pesquisa, os quais 

implicaram: 
  

a) Apresentar fatores que possam influir na ocorrência ou na necessidade de adoção de 
sobremassa no processo de embalagem da pipoca. 

 
b) Identificar fatores ligados à matéria-prima e mostrar a relação da umidade e da 

granulometria com a densidade da pipoca. 
 

Tais objetivos serviram de modelo para a organização de todo o trabalho. 
  
  Foi visto que há fundamentalmente dois tipos de pipocas: a pipoca artesanal, 
produzida a partir do milho-pipoca, e a pipoca industrial, obtida pela expansão do canjicão de 
milho em canhões industriais.  
 
 A questão da sub-massa ou sobremassa na embalagem da pipoca artesanal não 
constitui um problema, uma vez que a referência do conteúdo embalado é a borda do pacote 
ou, no caso da pipoca fabricada em microondas, o conteúdo de milho-pipoca expresso na 
embalagem especial do produto. 
 
 Em se tratando da pipoca industrial, foi visto que a referência do conteúdo embalado 
está no dosador da máquina embaladora. Sabendo-se que a densidade da pipoca, assim como 
o dosador, apresenta grande variabilidade, o conteúdo embalado está sempre sujeito ora a 
problema de sub-massa, ora a problema de sobremassa. Diante disso, os empresários, para não 
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se vulnerabilizar perante os órgãos de fiscalização e a própria clientela, tentam contornar o 
problema adotando uma sobremassa nominal de 10% nos pacotes. Como o controle de 
processo não é uma prática normal na indústria pesquisada e provavelmente em outras do 
mesmo gênero, a julgar pela pesquisa realizada com produtos embalados de vários 
fabricantes, a sobremassa termina ultrapassando o percentual previsto. 
 
 O estudo de custo realizado demonstrou que uma sobremassa de 20% pode 
inviabilizar o negócio de empresas que estouram até 250 sacos de canjicão por mês e que 
apresentam um custo fixo mensal de R$ 20.000,00. É certo que, a depender do montante de 
seu custo fixo, empresas com volumes maiores de produção podem ser do mesmo modo 
inviabilizadas. 
 
 Os fabricantes de pipoca industrial, além de estar atentos às questões relativas à 
lucratividade dos seus negócios, devem cuidar igualmente daquelas relacionadas às normas da 
ANVISA, que tratam dos aspectos ligados à segurança dos alimentos, e ao Código de Defesa 
do Consumidor, que tem o INMETRO como um dos seus principais guardiões. 
 
 A sobremassa está associada à variabilidade da densidade da pipoca que, por sua vez, 
depende de fatores ligados ao processo produtivo e à variação da qualidade da matéria-prima, 
e à variabilidade do sistema volumétrico de pesagem, normalmente adotado nas indústrias de 
pipoca por ser mais econômico. 
 
 Através da aplicação do diagrama de causa e efeito em uma seção de brainstorming na 
empresa pesquisada, o grupo de pesquisa levantou várias fatores ligados ao processo 
produtivo que poderiam levar à variabilidade da densidade da pipoca. A análise posterior 
realizada, sem o fito de ser conclusiva e nem de estratificar os fatores identificados, revelou 
que vários deles são potencialmente responsáveis pela variação da densidade da pipoca e, 
portanto, demandam estudos posteriores detalhados. 
 
 Fatores como inadequação de instrumentos e de padrões de medição, falta de 
calibração e de manutenção, instalação inadequada e deficiência da quantidade desses 
instrumentos, assim com baixo nível geral de automação do processo, levando a uma forte 
dependência da intervenção direta do homem, falta de treinamento e de procedimentos 
operacionais escritos, ausência de um modelo de gestão participativa, condições ergonômicas 
desfavoráveis, entre outros, foram identificados na pesquisa e todos, indubitavelmente, 
interferem com a estabilidade do processo. 
 

  Evidenciou-se que essas não-conformidades decorrem essencialmente de fatores 
gerenciais, destacando-se entre eles: 

• Ausência de uma política efetiva de qualidade por parte da empresa. 

• Falta de objetivos estratégicos para a qualidade, que contemplem ferramentas de 
gestão e controle, como, procedimentos operacionais, boas práticas de fabricação, 
programas de melhoria contínua, entre outras. 

• Carência de conhecimento específico e técnico por parte da equipe. 

• Ausência de um setor de CQ que coordene as ações de identificação de oportunidades 
e de implementação de melhorias, bem como falta de programas de treinamento para o 
provimento de tais necessidades.  
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• Falta de autonomia técnica e funcional dos membros da equipe para envidar as ações 
necessárias ao início de um processo de mudança. 

 
No tocante à matéria-prima, foi apresentado, no Capítulo 6, que os estudos realizados 

por vários pesquisadores, como Sawazaki, Miranda, Ruffato, Lyerly, Machado, Dalbello e 
tantos outros, demonstraram que a capacidade de expansão (CE) do milho-pipoca está 
associada a fatores como umidade, massa específica, forma e tamanho dos grãos. Tais fatores, 
por sua vez, dependem de outros, tais como, variedade do milho, aspectos agronômicos de 
plantio, colheita e secagem, bem como condições de transporte e armazenagem dos grãos. Os 
resultados dessas pesquisas têm contribuído para a melhoria da qualidade do milho-pipoca e, 
consequentemente, da pipoca produzida em microondas. 
 

No caso específico do canjicão, pelo fato de apresentar baixa demanda em relação ao 
consumo industrial do milho comum e em relação à demanda de outros derivados do milho, 
obtidos simultaneamente no mesmo processo, não mereceu a mesma atenção por parte dos 
pesquisadores. Contudo, os estudos realizados neste trabalho mostraram que a densidade da 
pipoca está diretamente relacionada à umidade do canjicão. Ou seja, aplicando o modelo da 
regressão linear simples sobre dez pares de valores de umidade e de densidade obtidos no 
experimento, observou-se a existência de uma relação forte entre as duas variáveis. 
 
 Este resultado coincide com os dos pesquisadores Luz, Song e outros, que estudaram a 
influência da umidade do milho-pipoca sobre a capacidade de expansão. Eles observaram que 
o aumento da umidade acima de 12% reduzia o valor da CE dos grãos. Ora, uma vez que a 
densidade da pipoca aumenta na razão inversa do volume, para a mesma massa de grãos, 
pode-se concluir que densidade e capacidade de expansão são grandezas que variam 
inversamente.  
 
 Assim, embora as pesquisas tenham sido realizadas com materiais diferentes, tanto em 
relação às variedades estudadas quanto à forma de utilização como produtos, os resultados 
apresentados foram coincidentes, pois o aumento da CE, pela redução da umidade do grão, 
implica na redução da densidade da pipoca, pela mesma razão, e vice-versa. 
 
 Do mesmo modo, as pesquisas realizadas neste trabalho demonstraram que existe uma 
relação entre a granulometria do canjicão, medida em percentual de grãos retidos numa 
peneira de determinado mesh, e a densidade da pipoca. 
 

Usando também o modelo da regressão linear simples, observou-se que a densidade 
aumentou com o aumento da porcentagem de grãos retidos na peneira de 5,66 mm ou 
diminuiu com o aumento da porcentagem de grãos retidos na peneira de 4,76 mm. 
 

Considerando a hipótese de que grãos grandes e pequenos, do mesmo lote de canjicão, 
tenham aproximadamente a mesma massa, os resultados obtidos coincidem com os dos 
pesquisadores Dalbello e Biagi, que estudaram a relação entre a massa específica do milho-
pipoca e a CE. Conforme visto no Capítulo 6, eles observaram que a CE aumenta com a 
elevação da massa específica dos grãos. 
 
 Por esses resultados, conclui-se que a qualidade da matéria-prima, pelo menos no 
tocante às duas características estudadas, tem influência na densidade da pipoca industrial e, 
por conseguinte, na sobremassa do produto embalado. 
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 Assim, o estabelecimento de uma especificação para o canjicão deveria contemplar, 
necessariamente, as faixas de variação da umidade, que pelos resultados obtidos neste 
trabalho deveria ficar entre 12% e 13%, e da massa específica, que seria definida a partir de 
estudo específico. 
 

Relações entre outras características do milho comum provavelmente existem e podem 
ser objeto de estudo em pesquisas posteriores, cujos resultados serão de grande valia para a 
melhoria da qualidade da pipoca industrial e, no caso específico deste trabalho, para a redução 
ou controle do problema da sobremassa. 
 
 Além dos aspectos intrínsecos da matéria-prima, há os extrínsecos que, do mesmo 
modo que os primeiros, interferem com a qualidade do canjicão e, consequentemente, com a 
densidade da pipoca e com a sobremassa. As pesquisas de campo revelaram que as 
características do canjicão utilizado na empresa pesquisada podem mudar de lote para lote, 
em razão dos seguintes fatores:  

• Falta de uma especificação técnica para a matéria-prima. 

• Compra baseada no preço e não na qualidade. 

• Falta de controle de qualidade no recebimento. 
 

A ocorrência destes fatores não permite que se obtenha um produto com características 
estáveis. São causas especiais, já que vêm de fora do sistema, e como estão sempre presentes 
e não são combatidas, o processo jamais atingirá a estabilidade necessária para que se faça um 
controle sistemático da sobremassa. 
 
 Portanto, no contexto deste trabalho, tanto os fatores de variabilidade do processo 
quanto os de variação da matéria-prima, em seus aspectos intrínsecos e extrínsecos, 
influenciam a sobremassa. Considerando que custo e qualidade são questões decisivas para a 
permanência da empresa no mercado no médio e longo prazos, a adoção de uma política de 
qualidade que promova a eliminação das condições de instabilidade do processo torna-se uma 
medida indispensável. 

12.2. Sugestões para novos trabalhos 

A extensão e complexidade envolvendo o objeto de estudo e às limitações a que se 
está sujeito num trabalho de pesquisa, longe de serem encaradas como dificuldades, podem 
ser entendidas como oportunidades que elevam a compreensão e o conhecimento em torno do 
problema focado. 
 

Assim sendo, este trabalho, ao mesmo tempo em que procurou responder às questões 
levantadas na definição do problema, abre espaço para novas pesquisas a respeito do tema 
abordado. Neste sentido, algumas sugestões são apresentadas, a seguir, com o objetivo de 
compor uma futura agenda de trabalho: 

• Até que ponto uma gestão participativa poderia contribuir para a redução do problema 
da sobremassa nas indústrias de pipoca? 

• Que relação custo-benefício poderia ser verificada na substituição do sistema 
volumétrico de medição de massa pelo gravimétrico? 
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•  Que outras características do canjicão poderiam ter influência sobre a variação da 
densidade da pipoca industrial? 

• Através do uso da estratificação, em que classe da curva ABC estaria inserido cada um 
dos fatores produtivos apontados neste trabalho, como intervenientes na sobremassa? 

• A partir da implementação de um programa kaizen, que porcentagem de ganho de 
qualidade, no tocante à estabilidade do processo produtivo em relação à densidade da 
pipoca, poderia ser verificada com a eliminação dos fatores da classe A? 

• Que aspectos agronômicos da cultura do milho comum poderiam ser apontados como 
importantes fatores de variação da densidade da pipoca ou da CE do canjicão? 

• Dentre os três tipos de processo de moagem a seco, abordados neste trabalho, qual o 
que daria um canjicão mais adequado à produção de uma pipoca industrial mais 
uniforme e volumosa? 

• Asseguradas as condições de controle de processo, é possível estabelecer uma 
especificação técnica geral para o canjicão que proporcione uma pipoca industrial com 
estabilidade volumétrica e densimétrica?  
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GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 São definidos, a seguir, os termos que são aplicados com grande especificidade neste 
trabalho: 

Bomboniere – estabelecimento comercial, como uma loja de doces, onde se vendem doces, 
chocolates, sorvetes e outras guloseimas. Pequena mercearia ou mercadinho de subúrbio. 

Canhão Industrial – Equipamento destinado à produção da pipoca industrial, também 
denominado panela de pressão industrial. Sob a ação do calor e da pressão gerada em seu 
interior pela evaporação da umidade do canjicão, provoca a expansão instantânea do amido 
quando é despressurizado abruptamente. 

Canjicão – Produto derivado do processo de escarificação a seco do milho comum, duro ou 
semi-duro. Corresponde ao endosperma ou grão de milho nu, isto é, isento da casca e do 
embrião. É a matéria-prima da pipoca industrial.   

Capacidade de Expansão – Relação entre o volume de pipoca, em mililitro (ml), e a massa 
correspondente de grãos, em grama (g), ou a relação entre os volumes de pipoca e de grãos, 
ambos em mililitro.  

Densidade – Grandeza física derivada, definida como a relação entre a massa (da pipoca), 
medida em grama, e o volume correspondente, em mililitro. Também pode ser expressa em 
grama por litro (g/l) ou grama por decímetro cúbico (g/dm3). 

Escarificação – Também conhecida por degerminação, é o processo industrial de eliminação 
da película protetora e do germe do grão de milho. Pode ocorrer por via seca o ou semi-
úmida. 

Extrusão – processo industrial de produção de salgadinhos de milho realizado em uma 
máquina especial, denominada extrusora de parafuso, que utiliza o calor e a pressão para 
promover a expansão do amido contido no gritz. 

Gritz – produto derivado da moagem a seco do milho duro ou semi-duro, com aparência de 
um xerém de granulometria média, utilizado como matéria-prima na fabricação de 
salgadinhos de milho. 
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Operação – Atividade de produção de bens e/ou serviços, tendo como meio um processo de 
transformação. 

Pipoca – Produto resultante do processo de gelatinização (expansão) do amido presente no 
endosperma do grão de milho, quando submetido à ação do calor e da pressão. 

Pipoca Artesanal – Também conhecida como pipoca de microondas, é a pipoca produzida a 
partir da expansão do milho-pipoca in natura, sob a ação do calor e da pressão. 

Pipoca Industrial – Pipoca produzida industrialmente, a partir do canjicão de milho, em um 
equipamento denominado canhão industrial. 

Processo – Conjunto complexo, organizado e seqüenciado de ações, técnicas, métodos e 
recursos materiais, que tem por fim a transformação de insumos de entrada em produtos finais 
(bens ou serviços), com agregação de utilidade ou valor aos mesmos. 

Produto – Resultado do processo de manufatura, devendo atender às especificações de 
projeto, que abrange desde a qualidade da matéria-prima utilizada, passando pelo processo 
produtivo e seu controle, até a forma de acondiciamento e tipo de embalagem. 

Qualidade – Possui vários sentidos e dimensões, dependendo do observador. O sentido 
incorporado neste trabalho é o da capacidade ou proficiência da operação em proporcionar ao 
consumidor uma percepção do produto que coincida ou supere suas expectativas prévias, em 
conformidade com as especificações definidas a partir da missão institucional e das 
exigências do mercado dinâmico e mutante em que atua, entendido com tal, a concorrência, os 
consumidores, a economia globalizada e a sociedade em geral.   

Shelf-life – período de validade ou vida de prateleira de um produto alimentício. 

Sistema Volumétrico de Pesagem – Método indireto de pesagem, em que a massa da pipoca 
é medida através da medição do volume correspondente da mesma. Está sujeito a grandes 
distorções de resultado, devido à acumulação de erros de medição, da variabilidade da 
densidade da pipoca e da vulnerabilidade do próprio sistema. 

Sistema Gravimétrico de Pesagem – Método direto de pesagem da massa do produto, por 
meio da aplicação de células de carga e sistema eletrônico de controle de pesagem por PLC. É 
um sistema auto-controlável e de elevada precisão, sendo ideal para pesagem de produtos com 
densidade variável. 

Snacks – denominação genérica de salgadinhos de milho de várias formas e sabores, 
produzidos a partir da extrusão do gritz. 

Sobremassa – Excedente de massa da pipoca em relação ao conteúdo nominal inscrito na 
embalagem, decorrente de erro de medição, falha ou falta de exatidão do sistema de pesagem, 
ou da ação voluntária da operação com o propósito de eliminar eventuais variações de volume 
do conteúdo em relação ao volume da embalagem, devido a flutuações na densidade do 
produto. 

Sub-massa – Déficit de massa da pipoca em relação ao conteúdo nominal inscrito na 
embalagem, decorrente de erro de medição, falha ou falta de exatidão do sistema de pesagem 
ou flutuações na densidade do produto. 
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Anexo A: Resumo dos resultados da análise de regressão (Umidade x Densidade).     

Umidade do canjicão Densidade da pipoca 
  

  
     

12,74 53,01        
12,75 42,16        
12,76 48,86        
12,83 51,99        
12,85 54,40        
12,92 53,87          
12,94 59,39        
13,00 50,95        
13,19 55,13        
14,33 73,75        

              RESUMO DOS RESULTADOS        
Estatística de regressão        

R múltiplo 0,87900131        
R-Quadrado 0,772643302        
R-quadrado ajustado 0,744223715        
Erro padrão 4,130286109        
Observações 10        
    ANOVA          

  gl SQ MQ F F de significação    
Regressão 1 463,790183 463,7901832 27,1869995 0,000808362    
Resíduo 8 136,474107 17,05926334        
Total 9 600,26429          

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Interseção -141,9154311 37,6640204 -3,76793103 0,00548183 -228,7688178 -55,06204449 -228,7688178 -55,06204449 
Umidade do canjicão 15,06150189 2,88860156 5,214115405 0,00080836 8,400374755 21,72262903 8,400374755 21,72262903 
                         RESULTADOS DE RESÍDUOS         

Observação Previsto(a) Densidade Resíduos       
1 49,96810295 3,04189705       
2 50,11871797 -7,958718       
3 50,26933299 -1,409333       
4 51,32363812 0,66636188       
5 51,62486816 2,77513184       
6 52,67917329 1,19082671       
7 52,98040333 6,40959667       
8 53,88409344 -2,9340934       
9 56,7457788 -1,6157788       
10 73,91589096 -0,165891       
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Anexo B: Resumo dos resultados da análise de regressão (Granulometria 1 x Densidade).    

Gran. do canjicão Densidade da pipoca 
 

36,5 48,86  
70,2 51,99  
74,6 55,13  
74,8 53,01  

81 50,95  
84,4 54,4  
87,3 73,75  
90,4 42,16  
92,4 53,87  
92,8 59,39  

RESUMO DOS RESULTADOS  
Estatística de regressão  

R múltiplo 0,272352427  
R-Quadrado 0,074175844  
R-quadrado ajustado -0,041552175  
Erro padrão 8,334710398  

 

Observações 10        
         ANOVA          

  gl SQ MQ F F de significação    
Regressão 1 44,5251106 44,5251106 0,64094974 0,446488834    
Resíduo 8 555,739179 69,46739742        
Total 9 600,26429          

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Interseção 43,9235674 13,2886317 3,305349148 0,01077261 13,27992782 74,56720699 13,27992782 74,56720699 
Gran. do canjicão 0,132935143 0,16604577 0,80059337 0,44648883 -0,24996709 0,515837375 -0,24996709 0,515837375 

RESULTADOS DE RESÍDUOS       
Observação Previsto(a) Densidade Resíduos       

1 48,77570011 0,08429989       
2 53,25561442 -1,2656144       
3 53,84052905 1,28947095       
4 53,86711608 -0,8571161       
5 54,69131397 -3,741314       
6 55,14329345 -0,7432935       
7 55,52880536 18,2211946       
8 55,94090431 -13,780904       
9 56,20677459 -2,3367746       

10 56,25994865 3,13005135       
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Anexo C: Resumo dos resultados da análise de regressão (Granulometria 1 x Densidade) - Revisada.   
Gran. do canjicão Densidade da pipoca  

 
36,5 48,86   
70,2 51,99   
74,6 55,13   
74,8 53,01   

81 50,95   
84,4 54,4   
92,4 53,87   
92,8 59,39   

RESUMO DOS RESULTADOS   
Estatística de regressão   

R múltiplo 0,738213825   
R-Quadrado 0,544959651   
R-quadrado ajustado 0,469119593   
Erro padrão 2,284717639   
Observações 8    
    ANOVA          

  gl SQ MQ F F de significação    
Regressão 1 37,5085919 37,50859186 7,1856439 0,036506703    
Resíduo 6 31,3196081 5,219934689        
Total 7 68,8282          

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Interseção 43,64486526 3,74593644 11,65125622 2,4084E-05 34,478889 52,81084151 34,478889 52,81084151 
Gran. do canjicão 0,129291376 0,04823216 2,680605137 0,0365067 0,011271532 0,24731122 0,011271532 0,24731122 
                             RESULTADOS DE RESÍDUOS       

Observação Previsto(a) Densidade Resíduos       
1 48,36400049 0,49599951       
2 52,72111987 -0,7311199       
3 53,29000192 1,83999808       
4 53,3158602 -0,3058602       
5 54,11746673 -3,1674667       
6 54,55705741 -0,1570574       
7 55,59138842 -1,7213884       
8 55,64310497 3,74689503       
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Anexo D: Resumo dos resultados da análise de regressão (Granulometria 2 x Densidade).    
Gran. do canjicão Densidade da pipoca  

7,1 59,39  
7,5 53,87  
9,3 42,16  

12,4 73,75  
15,5 54,4  
18,4 50,95  
18,6 53,01  
20,6 55,13  
26,1 51,99  
48,1 48,86  

                RESUMO DOS RESULTADOS  
Estatística de regressão  

R múltiplo 0,266380442  
R-Quadrado 0,07095854  
R-quadrado ajustado -0,045171643  
Erro padrão 8,349179693  
Observações 10   
    ANOVA          

  gl SQ MQ F F de significação    
Regressão 1 42,5938776 42,59387762 0,61102582 0,456910179    
Resíduo 8 557,670412 69,70880155        
Total 9 600,26429          

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Interseção 57,64911066 4,97724479 11,58253474 2,8066E-06 46,1715636 69,12665771 46,1715636 69,12665771 
Gran. do canjicão -0,179635657 0,22980674 -0,78168141 0,45691018 -0,709570953 0,350299639 -0,709570953 0,350299639 
                          RESULTADOS DE RESÍDUOS         

Observação Previsto(a) Densidade Resíduos       
1 56,37369749 3,01630251       
2 56,30184323 -2,4318432       
3 55,97849905 -13,818499       
4 55,42162851 18,3283715       
5 54,86475798 -0,464758       
6 54,34381457 -3,3938146       
7 54,30788744 -1,2978874       
8 53,94861613 1,18138387       
9 52,96062002 -0,97062       

10 49,00863557 -0,1486356       
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Anexo E: Resumo dos resultados da análise de regressão (Granulometria 2 x Densidade) - Revisada. 

Gran. do canjicão Densidade da pipoca 
 

7,1 59,39  
7,5 53,87  

15,5 54,4  
18,4 50,95  
18,6 53,01  
20,6 55,13  
26,1 51,99  
48,1 48,86  

                RESUMO DOS RESULTADOS  
Estatística de regressão  

R múltiplo 0,768298314  
R-Quadrado 0,5902823  
R-quadrado ajustado 0,521996016  
Erro padrão 2,167953406   
Observações 8        
    ANOVA          

  gl SQ MQ F F de significação    
Regressão 1 40,6280682 40,62806818 8,64422942 0,025944042    
Resíduo 6 28,2001318 4,700021971        
Total 7 68,8282          

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95.0% Superior 95.0% 
Interseção 57,21449339 1,49228341 38,34023284 2,1025E-08 53,56300743 60,86597934 53,56300743 60,86597934 
Gran. do canjicão -0,186015733 0,06326835 -2,94010704 0,02594404 -0,340827817 -0,031203648 -0,340827817 -0,031203648 
                             RESULTADOS DE RESÍDUOS       

Observação Previsto(a) Densidade Resíduos       
1 55,89378169 3,49621831       
2 55,81937539 -1,9493754       
3 54,33124953 0,06875047       
4 53,79180391 -2,8418039       
5 53,75460076 -0,7446008       
6 53,3825693 1,7474307       
7 52,35948277 -0,3694828       
8 48,26713665 0,59286335       


	 

