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Resumo 

 

A presente dissertação foi elaborada numa indústria alimentar, tendo como principal objetivo 

a revisão do plano de amostragem e das cartas de controlo. 

Foi então averiguado que o controlo pretendido se trata de pontos de controlo não críticos. 

Tendo isso em consideração, acompanhou-se o trabalho elaborado durante os testes para a 

qualidade de saída do produto, a fim de compreender o tempo que demoram a ser aplicados. 

Estudou-se a possibilidade de refazer o plano de amostragem de acordo com Alberto Arranz e José 

de Domingo Acinas ou se seria melhor de acordo com a norma ISO 2859 para amostragem. 

Concluiu-se que ambos estão de acordo e que, para efeitos práticos, a melhor estratégia é definir o 

número de cestas finais que devem ser estudadas por hora. 

De seguida, compilaram-se os valores de temperatura e humidade das câmaras de 

fermentação das linhas E, F e D. Com esses valores, determinaram-se novos limites de controlo. 

Para comprovar se os novos limites eram adequados, acompanhou-se a produção durante dois 

meses. Conclui-se que algumas cartas necessitavam de um pequeno ajuste e que outras se 

encontravam adequadas à produção em vigor. 

Na segunda parte desta dissertação, fizeram-se análises microbiológicas à linha F para 

verificar se havia alguma contaminação na linha. Concluiu-se que não havia contaminação 

proveniente nem da linha nem dos operários. 

A terceira parte debruçou-se no acompanhamento do tempo útil de vida do produto 1 com 

vista a verificar se a alteração efetuada influenciava o parâmetro fofura no produto final. 

Comprovou-se que a qualidade do produto não foi alterada. 

Finalmente, por forma a melhorar o desempenho dos trabalhadores, fez-se uma estimativa do 

investimento inicial para instalar um sistema de registos em suporte digital nas linhas de produção. 

 

 

 

Palavras-chave: Controlo, Qualidade, Melhoria 
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Abstract 

 

The following dissertation was developed in a food industry, with a main focus in reviewing 

acceptance sampling and control charts. 

We determined that this particular company should center its attention in control points. 

Bearing this in mind, we observed the work during the output quality testing of the product in order to 

understand how long it takes to implement the testing. We analyzed if we should redo the acceptance 

sampling according to Alberto Arranz and José de Domingo Acinas, or rather in accordance with ISO 

2859 standard. It was concluded that both of them were agreeable and the best choice, for practical 

purposes, was to set the number of final baskets that should be analyzed per hour. 

Then, we compiled the temperature and humidity values of the fermentation chambers of the 

products 8 to 23. With these values, we determined new control limits. To verify if the new limits were 

appropriate, we observed the production for two months. We concluded that some charts needed to 

be slightly adjusted, while others were suitable for the current production. 

In the second part of the present dissertation, we analyzed the F lines at a microbiological 

level, in order to check for any food contamination in the line. We established that there was no 

contamination from the line nor from the workers. 

The third part of the dissertation covers the evaluation of the expiration date of product 1 to 

verify if the changes carried out would affect the softness parameter of the final product. We observed 

that the product's quality did not change. 

Finally, we estimated the initial investment for the installation of a register system in digital 

format in the production lines, with a view to improve the performance of the workers. 

 

 

Keywords: Control, Quality, Improvement 
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1 - Introdução 

 

1.1 – Enquadramento e objetivos 

 

Este trabalho foi realizado no Departamento de Qualidade na fábrica do Grupo Panrico S.A.U. 

em Mem-Martins no período entre Setembro de 2014 e Março de 2015, no âmbito da dissertação de 

Mestrado Integrado em Engenharia Biológica. 

A Panrico
®
Donuts

®
 é uma empresa catalã (Espanha) de produtos alimentares fundada em 

1964 por Andrés Costafreda e pela família Rivera. A fábrica de Mem-Martins foi a primeira fábrica 

instalada em Portugal em 1985. 

Em 2005 um grupo financeiro inglês adquiriu 100% do capital da Panrico
®
Donuts

®
 criando 

assim o Grupo Panrico S.A.U., com base em Barcelona. Em 2011 foi vendida a uma empresa de 

investimento norte americana, Oaktree Capital Management, L.P., mantendo a mesma designação. 

[1] 

Inicialmente a fábrica de Mem-Martins produzia Donuts
®
, Bollycao

®
 e o Travesseiro Pastelaria 

Fresca. Hoje em dia, esta é responsável pela produção de Pão de Forma com côdea, Donuts
®
, 

Bollycao
®
, Manhãzitos

®
, Manhãzitos

®
Planetus, Hot Dog, Burguer e Pão de Leite 

O presente trabalho esteve inserido em diversos projetos de melhorias de processos em vigor 

no Departamento da Qualidade. O Departamento da Qualidade é responsável por estabelecer, 

documentar, implementar um sistema de gestão de qualidade e melhorar continuamente a sua 

eficácia.[2] 

Embora não exista uma definição única de Qualidade, sendo, por isso, um conceito subjetivo, 

quando se trata de Gestão de Qualidade esta deve ser objetivada e quantificada de forma a ser 

monitorizada / medida. Deste modo, deve-se começar por definir ou especificar características que se 

considera dar qualidade ao produto. Estas características podem ser divididas em 3 grupos: 

Qualidade de conceção: medida em que são especificadas as necessidades e espectativas 

do consumidor, quer em termos funcionais como em termos técnicos; 

Qualidade do fabrico: medida em que o produto esta de acordo com as especificações; 

Qualidade na utilização: medida em que o produto desempenha as tarefas que o 

consumidor espera dele. 

As características podem ser expressas através das funções que o produto desempenha. Por 

exemplo, o Bollycao
®
 deve seguir as seguintes funções: 
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a) Não ser tóxico; 

b) Ter recheio; 

c) Ser doce; 

d) Ser fofo; 

e) Dimensão uniforme. 

Assim, o Departamento de Gestão da Qualidade tem de conseguir transformar os requisitos 

dos consumidores em especificações técnicas de produto. Após se encontrar as especificações 

técnicas, o departamento fica responsável por monitorizar e garantir que a produção ocorre de acordo 

com o esperado e que o produto final irá desempenhar as funções esperadas. Sempre que ocorre 

alguma variação no processo de fabrico do produto, seja nas matérias-primas, nas máquinas ou no 

aspeto do produto final, a Gestão da Qualidade tem de reajustar as especificações, transformando-se 

num ciclo contínuo de qualidade como demonstrado na figura 1. [3] 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Ciclo da Qualidade [3] 
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Tendo isto em conta, o presente trabalho tem como objetivo principal a aplicação de 

ferramentas para o planeamento, controlo e garantia da qualidade do produto e processo produtivos, 

nomeadamente: 

 Revisão do plano de amostragem em pontos não críticos do processo; 

 Revisão das cartas de controlo de: 

o Fermentação da linha D; 

o Fermentação das linhas E e F; 

 Análise microbiológica da linha F. 

 Acompanhamento variação das características do produto 1 durante o seu tempo de vida 

útil; 

 Estudo da variabilidade da injeção do produto 1; 

 Orçamento para a substituição dos documentos em suporte de papel para suporte digital 

de todas as linhas de produção. 

 

1.2 – Estrutura do Documento 

 

A dissertação encontra-se dividida em quatro partes. Na primeira parte é abordado o controlo 

de pontos não críticos (CP), utilizando e interpretando a aceitação do lote por amostragem e a 

implementação das cartas de controlo. Na segunda parte discute-se a importância de análises 

microbiológicas nas linhas de processo. Na terceira parte, acompanha-se a variação das 

características organoléticas ao longo do tempo de vida de um dos produtos da fábrica. Por último, é 

elaborado um orçamento a informatização das linhas de produção. Desta forma, o documento estará 

dividido nos seguintes capítulos 

 Capítulo 1: Breve introdução ao conceito de Qualidade, assim como enquadramento do 

trabalho e estrutura do documento; 

 Capítulo 2: Introdução ao conceito de pontos críticos e não-críticos num processo de 

fabricação de um produto. Introdução teórica e revisão do plano de amostragem. Introdução 

teórica de cartas de controlo e revisão das mesmas. Discussão dos resultados obtidos. 

 Capítulo 3: Introdução à importância da análise microbiológica a linhas do processo. 

Descrição dos procedimentos utilizados. Resultados obtidos da análise microbiológica. 

 Capítulo 4: Descrição do acompanhamento do tempo de vida útil no produto 1. Discussão 

dos resultados obtidos. 

 Capítulo 5: Descrição da importância da alteração dos registos em suporte de papel para 

registos em suporte informático. Estimativa do investimento inicial para instalar um sistema de 

registos em suporte digital nas linhas de produção. Discussão dos resultados obtidos. 

 Capítulo 6: Conclusão do trabalho elaborado durante o estágio.  
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2 – Controlo de processo 

2.1 – Plano de amostragem a pontos não críticos (CP) 

 

Num processo fabril existem vários parâmetros que devem ser controlados de modo a evitar 

falhas durante o processo. Existem os pontos críticos de controlo (CCP) e os pontos não críticos de 

controlo (CP). Os CCP são definidos como pontos do processo cuja falha no controlo de parâmetros 

tem grande probabilidade de causar riscos para a saúde do consumidor. Por sua vez, os CP são 

pontos cuja falha no controlo dos parâmetros pode resultar em perdas económicas para a empresa, 

mas sem risco para o consumidor. Por exemplo, uma deformação no produto ou faltar o recheio. [4] 

Neste trabalho, apenas se irão analisar os CP para a revisão do plano de amostragem, uma 

vez que a inspeção dos CCP nas linhas de produção é feita a 100%, ou seja, a empresa tem 

dispositivos que avaliam todos os produtos, presença metais, antes da libertação do lote. 

As características consideradas CP físicos e avaliadas no produto final são: 

 Dimensões, avaliadas com uma escala pré-definida; 

 Cor, avaliada por comparação com padrões de referência; 

 Cheiro, de acordo com escala organolética; 

 Sabor, de acordo com escala organolética; 

 Presença de recheio; 

 Outros defeitos, como apresentar cortes, estar esmagado, estar incompleto. 

Em que a amostragem praticada neste momento é a que se encontra na tabela 1. As 

unidades são retiradas aleatoriamente ao longo do turno. 

Tabela 1 - Amostragem nos CP em vigor. 

Produtos Nº de unidades por turno e por produto 

X e Y 4 

22 18 

Z 8 

4 e 5
 

15 

1
 

8 

7 6 

2 16 

3 16 
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Para definir um plano de amostragem deve-se ter em consideração: 

1. O nível de criticidade dos defeitos; 

2. Tipo de amostragem pretendido, se simples, dupla ou múltipla; 

3. O nível de inspeção que pode ser I, II ou III e que determina o tamanho da amostra; 

4. A dimensão do lote. 

Uma vez que nos pontos críticos a inspeção é realizada a 100 %, para as características 

consideradas na inspeção por amostragem com o objetivo de reduzir custos pode-se aplicar um nível 

de inspeção I. 

Nestes casos, de acordo com Alberto Arranz e José De Domingo Acinas [5] a dimensão da 

amostragem e a frequência da sua recolha pode ser feita através de um método gráfico representado 

na figura 2.  

 

Figura 2 - Método gráfico para determinar o tamanho da amostra e a frequência com que deve 
ser retirada. [5] 
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Em que a cadência da máquina é o número de unidades produzidas por determinado tempo, 

a importância da cota é a importância da variável a ser medida e a tendência do descentrado é a 

variação do parâmetro ao longo do lote. 

Uma vez que a cadência da máquina pode variar de acordo com a procura do produto, para 

efeitos teóricos usou-se a capacidade nominal da mesma e assumiu-se que: 

 De 0 a 5000 por hora considera-se cadência baixo; 

 De 5000 a 10000 por hora considera-se cadência média; 

 Superior a 10000 por hora considera-se cadência elevada. 

Considera-se que a importância da cota é baixa, pois pretende-se avaliar CP. E, por fim, visto 

que existem várias zonas de controlo ao longo da produção, pode-se considerar que a variação ao 

longo da produção de um lote é baixa.  

As capacidades nominais das várias linhas de produção estão presentes na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Capacidades nominais por produto e respetivas cadências da máquina. 

Linha Produto Cadência 

A 

1 Alta 

2 Alta 

3 Alta 

B 

4 Alta 

5 Alta 

6 Alta 

C 7 Média 

D 

8 Baixa 

9 Baixa 

10 Baixa 

F 

11 Alta 

12 Alta 

13 Alta 

G 

14 Alta 

15 Alta 

16 Alta 

 

Sendo assim, elaboraram-se os esquemas para cada produto e determinaram-se os planos 

de amostragem dos produtos por linha indicados na tabela 3. 
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Tabela 3 – Planos de Amostragem nos CP de acordo com o método gráfico. [5] 

Linha Amostragem Por turno (8h) 

A 5 por hora 40 

B 5 por hora 40 

C 5 por 90 min 27 

D 5 por 120 min 20 

E 5 por hora 40 

F 5 por hora 40 

G 5 por hora 40 

Total _____ 247 

 

A dimensão dos lotes não é constante porque a produção é descontínua (batch) com tempos 

que podem ser de 15 minutos e a mesma linha não produz só um produto. 

Outro método que se pode utilizar é descrito na norma ISO 2859 para amostragem.[6] Neste 

método considera-se que há três níveis de inspeção normal, reduzido e rigoroso. Para estabelecer o 

plano de amostragem começa-se por considerar no início o nível normal sendo as regras de alteração 

de nível realizadas de acordo com a descrição apresentada na figura 3. 

 

Figura 3 – Regras para mudança do nível de inspeção de acordo com a ISO 2859.[3] [6] 

 

Novamente, como se trata de inspeção de parâmetros não críticos que não implicam rejeição 

de lotes, considerou-se o nível de inspeção I para lotes correspondentes a tempos de produção de 15 

minutos e de 30 minutos, sendo os planos de inspeção por amostragem apresentados na tabela 4.  
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Tabela 4 - Amostragem de acordo com a norma ISO 2859. 

 

 

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

tamanho lote 4000 3000 3000 4000 4000 3000 3000 300 300 300 4000 3000 4000 4000 4000 4000

código J H H J J H H F F F J H J J J J

amostragem 32 20 20 32 32 20 20 8 8 8 32 20 32 32 32 32

tamanho do lote 8000 6000 6000 8000 8000 6000 6000 600 600 600 8000 6000 8000 8000 8000 8000

código J J J J J J H G G G J J J J J J

amostragem 32 32 32 32 32 32 20 13 13 13 32 32 32 32 32 32

F

15 min

30 min 

Tempo de 

produção

Linha

A B D E
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Comparando os dois métodos, verifica-se que a dimensão das amostras a ser retirada não 

varia muito. Pelo que se pode definir a amostragem pelo número de unidades a retirar por hora e por 

produto. Para facilitar o trabalho dos operadores e uma vez que se opera por cestas, foi definido a 

amostragem a realizar em cada linha pelo número de cestas a retirar por hora de produção e por 

produto de acordo com a tabela 5. Na linha A uma cesta tem a capacidade de 32 a 48 unidades de 

acordo com o tipo de produto; na linha do B tem a capacidade de 32 a 42 unidades, na linha do C 

cada pacote tem a capacidade de 12 ou 18 unidades; na linha D cada cesta tem a capacidade de 4 a 

6 unidades e nas linhas F de 30 a 34 unidades. 

Tabela 5 - Amostragem de produtos por hora a ser implementado. 

 

Por fim, para que não se perca tanto tempo a verificar o tamanho, pode-se fazer moldes com 

a dimensão do limite superior e do limite inferior e avaliava-se apenas se encaixava no molde do 

limite superior e não no do limite inferior. Pois, neste momento os produtos são medidos com uma 

escala milimétrica, consumindo tempo de trabalho aos funcionários do departamento, impedindo-os 

de efetuarem outras tarefas também importantes para o funcionamento da fábrica. 

 

2.2 – Cartas de Controlo 

 

Outro modo de monitorizar um processo é através de cartas de controlo. As cartas de 

controlo são gráficos cronológicos em que estão estabelecidos os limites de controlo superior (LSC) e 

inferior (LIC) de uma determinada característica do produto. Estes limites de controlo são calculados 

admitindo uma distribuição normal para o parâmetro em estudo e considerando uma variabilidade de 

3σ (desvio padrão) em relação ao valor médio. 

 As cartas de controlo permitem garantir que os processos são capazes de garantir produtos 

com as especificações desejadas, detetar a ocorrência de alguma variação anormal possibilitando a 

identificação das causas e, deste modo, permite a tomada de medidas que reponham o processo nas 

condições normais atempadamente. [3] 

No âmbito deste trabalho, as características a serem controladas são a humidade e 

temperatura da fermentação das linhas D, E e F. Estas características devem ser controladas, porque 

uma falha nos parâmetros destas características influências as características físicas ou químicas do 

produto final, fazendo com que este fique fora de especificação. 

Uma vez que estas são características varáveis, ou seja, são mensuráveis e contínuas, as 

cartas de controlo a serem selecionadas são as Cartas de médias (�̅�) e das amplitudes (R). Como 

E F

Nº por hora e por 

produto
1 cesta 1 cesta 2 pacotes 2 cestas 1 cesta 1 cesta

Linha A B C D
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apenas se consegue obter um valor por amostra e a amplitude é calculada entre dois valores 

consecutivos (amplitude móvel) deve-se utilizar as cartas de amplitudes móveis sem especificação. 

Estas seguem as seguinte fórmulas, onde �̅�  é a média dos valores obtidos e �̅� a média das 

amplitudes: 

𝐿𝑆𝐶 =  �̅� + 2,66 �̅� (1) 

𝐿𝐼𝐶 =  �̅� − 2,66 �̅� (2) 

𝐿𝑆𝐶 =  3,27 �̅�  (3) 

𝐿𝐼𝐶 =  0  (4) 

Em que (1) e (2) correspondem aos limites da carta das médias e (3) e (4) aos limites da carta 

das amplitudes. [3] 

Estas cartas de controlo devem ser utilizadas em simultâneo, pois as cardas das médias 

avalia a qualidade média do processo, enquanto a carta das amplitudes avalia a sua variabilidade, 

sendo ambas as informações complementares e importantes para o estudo do processo. [7] 

Dado que a produção desta empresa é descontínua e não segue nenhum padrão, é 

necessário que as cartas de controlo sejam revistas uma vez por ano. Período o qual se inseriu este 

trabalho. 

 

2.2.1 – Linha D 

 

Para esta linha, na primeira abordagem, resolveu-se compilar os dados, por diferente tipo de 

pão, desde 15 de Abril de 2014 a 15 de Setembro de 2015. Aplicaram-se as fórmulas (1), (2), (3) e 

(4). 

 

Figura 4 - Carta de controlo das médias de Temperatura. 



11 
 

 

Figura 5 - Carta de controlo das amplitudes de Temperatura. 

 

Avaliando estas cartas de controlo de temperatura, verificamos que embora a média da 

temperatura ao longo do processo se mantém dentro de controlo, existe uma grande variabilidade. 

 

 

Figura 6 - Carta de controlo das médias de Humidade. 

 

Figura 7 - Carta de controlo das amplitudes de Humidade. 

 

Por sua vez, quando se estudou as cartas de controlo de humidade, verificou-se que a partir 

do ponto 311 na carta de controlo das médias há uma tendência para humidades mais baixas.  

A existência de alguns pontos fora dos limites de controlo é aceitável, uma vez que este 

estudo considera uma variabilidade de 3σ, o que significa que aproximadamente 99,7% dos dados se 

encontram dentro do intervalo (figura 8). No entanto, em 400 valores medidos apenas é aceitável 2 

valores fora de controlo, o que não corresponde ao que aparece na carta da figura 7. 
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Figura 8 - Interpretação do significado dos vários desvios padrão (σ). [8] 

 

As variações assinaladas podem ser consequências de pequenas variações da matéria prima 

que alteram as condições de fermentações, como por exemplo a farinha.  

Abordando agora outro exemplo. 

 

Figura 9 - Carta de controlo das médias de Temperatura. 

 

Figura 10 - Carta de controlo das amplitudes de Temperatura. 
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Com estas cartas de controlo, conclui-se que não existe nem variabilidade na qualidade 

média do produto nem durante a produção no que diz respeito à temperatura de fermentação. 

 

 

Figura 11 -Carta de controlo das médias de Humidade. 

 

 

Figura 12 - Carta de controlo das amplitudes de Humidade. 

 

No entanto, quando se estudou a carta de controlo das médias da humidade verificou-se que 

existe uma tendência para humidades mais baixas a partir do ponto 59. 

Estes pontos correspondem ao mesmo período que os pontos do anterior, assim podemos 

concluir que deve ter havido uma variação nalguma matéria prima e que a carta de controlo das 

médias de humidade é mais sensível a pequenas variações que a de temperatura. 

Sabendo que todos os registos na zona de produção são efetuados em papel, estudou-se a 

possibilidade de se poder compilar mais do que um produto numa só carta de controlo. Para tal, teve-
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se em conta o erro de medição dos sensores de temperatura e humidade e as médias dos valores 

dos diversos produtos. 

 

Tabela 6 - Erro de medição dos sensores de temperatura e de humidade da câmara de 
fermentação. 

 

 

Tabela 7 - Média das temperatura (
o
C) e das humidades (%) dos diversos tipos de produto. 

  

 

Como se pode verificar, tanto as temperaturas como as humidades se encontram no mesmo 

intervalo abrangido pelo erro do aparelho. Deste modo, decidiu-se compilar o produto X (8, 9, 10, 11 e 

a12) numa só carta de controlo, e os produto Y noutra porque têm uma produção mais reduzida. 

Também se verificou que basta colocar a carta de controlo das médias em linha para os 

operários preencherem porque é uma tarefa menos complicada. Deste modo, a carta das amplitudes 

serve apenas para o estudo do processo por parte do Departamento da Qualidade. 

Característica Erro

Temperatura (oC) ± 2

Humidade (%) ± 5

Produto Média T Média H

8 T H

9 T H

10 T H

11 T H

12 T H

13 T H

14 T H

15 T H

16 T H
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Assim, aplicou-se na linha de produção os limites da carta de controlo das médias 

apresentadas na tabela 8. 

Tabela 8 - Valores LSC e LIC implementados em Novembro 2014. 

      Temperatura (
o
C) Humidade (%) 

Produto X 
LSC T H 

LIC T H 

Produto Y 
LSC T H 

LIC T H 

 

 

 

De Janeiro de 2015 a Fevereiro de 2015 voltou-se a tratar os dados de modo a verificar se os 

limites de controlo calculados se ajustavam ao processo em vigor. 

Apenas foi possível estudar as cartas de controlo relativas ao produto X pois não houve 

produção suficiente de produto Y. 

Verificou-se que era necessário um pequeno ajuste nos limites de controlo (tabela 9) da carta 

das médias. 

Tabela 9 - Reajuste dos valores de LSC e LIC na linha do pão efetuados em Março 2015. 

      Temperatura (
o
C) Humidade (%) 

Produto X 
LSC T H 

LIC T H 

 

Em que as cartas de controlo demonstram que a qualidade ao longo do processo se encontra 

controlado, no entanto existe muita variabilidade, o que se justifica uma vez que se trata de diferentes 

produtos com diferentes formulações, figuras 13, 14, 15 e 16. 
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Figura 13 - Carta de controlo das médias de Temperatura em 2015. 

 

 

Figura 14 - Carta de controlo das amplitudes de Temperatura em 2015. 

 

 

Figura 15 - Carta de controlo das médias de Humidade em 2015. 

 

 

Figura 16 - Carta de controlo das amplitudes de Humidade em 2015. 
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2.2.2 – Linhas E e F, fermentações 

 

Utilizou-se o mesmo raciocínio para a elaboração das cartas de controlo das linhas E eF. 

Contudo, os valores foram recolhidos de 5 em 5 minutos para que fosse possível anotar as pequenas 

variações ao longo da produção, pois não havia variação entre os valores registados. De acordo com 

a produção existente de determinado produto, foi anotado uma amostra de dimensão entre 15 a 40 

pontos. 

Existem duas câmaras de fermentação, a câmara da linha E e a camara da linha F. Cada 

câmara está dividida em duas zonas, em que os valores preestabelecidos são diferentes. 

Em primeiro lugar, abordou-se a linha E dando o exemplo de dois produtos. De seguida 

estudou-se a linha F com um dos produtos. 

 

Figura 17 - Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

 

Figura 18 - Cartas de controlo das amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

Neste caso, os valores foram retirados no início da produção, aquando a entrada do produto 

na câmara de fermentação. Consegue-se ver que após os primeiros 5 pontos das cartas de controlo 

das médias de ambas as zonas é que as temperaturas começam a estabilizar. Também é de notar 

que o intervalo de limite de temperaturas da zona 2 é muito baixo, sendo suscetível de aparentar 

haver pontos fora de controlo, que na verdade não estão. Quanto às cartas das amplitudes, apenas 1 

ponto se encontra fora dos limites de controlo, tal é aceitável uma vez que se encontra dentro do 

pressuposto da probabilidade de 3σ, em que 0,3% se encontram fora dos limites. 
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Figura 19 - Cartas de controlo das médias de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 

 

Figura 20 - Cartas de controlo das amplitudes de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 

 

Por sua vez, na carta de controlo das médias de humidade da zona 1 é que tem um intervalo 

de limites de controlo muito baixo, podendo causar o mesmo erro de interpretação que na carta de 

controlo das médias de temperatura da zona 2. Tal também se verifica na carta das amplitudes 

correspondente, em que um dos valores aparenta estar fora de controlo, no entanto apenas 

apresenta uma amplitude de 2, o que tendo em conta o erro de medição do sensor apresentado na 

tabela 10 não indica que este esteja fora de controlo. 

Quanto à carta de controlo das médias percebe-se que os primeiros 5 pontos correspondem a 

uma estabilização tal como nas cartas das médias da temperatura. No entanto, nenhum ponto se 

encontra fora de controlo, nem na carta das amplitudes nem na carta das médias. 

Pode-se concluir que neste caso as cartas de controlo de temperatura são mais sensíveis a 

pequenas variações que as cartas de humidade. 
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Figura 21 - Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

 

Figura 22 - Cartas de controlo das amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

No produto 20 voltou-se a verificar que na carta de controlo das médias de temperatura da 

zona 2 existe um intervalo de limites muito baixo e que por sua vez aparenta ter vários pontos fora de 

controlo. Também se consegue observar que os primeiros pontos correspondem a um período de 

estabilização da temperatura. Também é de notar que a carta das amplitudes correspondente à zona 

2 tem um limite de controlo demasiado curto, uma vez que o sensor só mostra as temperaturas à 

unidade. 

 

 

Figura 23 - Cartas de controlo das médias de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 
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Figura 24 - Cartas de controlo das amplitudes de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 

 

No entanto, no caso das cartas de controlo de humidade do produto 20 pode-se verificar que 

todos os pontos se encontram dentro dos limites de controlo e distribuídos aleatoriamente (sem 

nenhum padrão), o que indica que o processo se encontra controlado. 

 

 

Figura 25 - Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

 

Figura 26 - Cartas de controlo das amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2. 

 

No caso do produto 22 verifica-se que todos os pontos se encontram sob controlo, tanto ao 

nível da qualidade média ao longo do processo quanto à variabilidade do processo. 
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Figura 27 - Cartas de controlo das médias de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 

 

 

Figura 28 - Cartas de controlo das amplitudes de Humidade de fermentação da zona 1 e 2. 

 

Tal como nas cartas de controlo relativas à temperatura, o produto 22 apresenta um processo 

sob controlo tanto a nível de qualidade média como a nível da variabilidade na característica a 

controlar, humidade. 

Uma vez que os registos são efetuados em papel, para reduzir o número de documentos na 

linha de produção, verificou-se a possibilidade de se compilar mais do que um produto na mesma 

carta de controlo. Para tal, comparou-se as médias de cada produto com o erro de medição do 

sensor, tabela 10 e tabela 11. 

Tabela 10 - Erro dos aparelhos de medição da fermentação das linhas do Donuts
®
. 

 

 

Característica Erro linha F Erro linha E

Temperatura Zona 1 (oC) 1,64 1,73

Temperatura Zona 2 (oC) 1,73 0,73

Humidade Zona 1 (%) 4 5

Humidade Zona 2 (%) 4 4
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Tabela 11 - Média das temperatura (
o
C) e das humidades (%) dos diversos tipos de Donuts

®
. 

 

Analisando ambas as tabelas, conseguiu-se perceber que quanto à linha de especialidades 

há dois grupos, o do W e o do Z. 

Assim, decidiu-se compilar na linha de especialidades as cartas por produto Z e produto W e 

utilizou-se os limites apresentados na tabela 12. Todos os limites foram reajustados de acordo com o 

anteriormente citado. 

 

Tabela 12 - Valores LSC e LIC implementados nas linhas E e F em Novembro 2014. 

 

 

Acompanhou-se a produção destes de Janeiro de 2015 a Fevereiro de 2015 de modo a 

verificar se os limites se adequavam à produção. No início de Janeiro, na Linha E, os pontos 

começaram a sair fora dos limites de controlo estabelecidos, averiguou-se se havia algum problema 

na câmara de fermentação ou se seriam as cartas de controlo que não estavam bem elaboradas. 

Concluiu-se que uma das válvulas de temperatura se tinha avariado, assim que o problema foi 

Produto T Zona 1  T Zona 2 H Zona 1  H Zona 2

17 T1 T2 H1 H2

18 T1 T2 H1 H2

19 T1 T2 H1 H2

20 T1 T2 H1 H2

21 T1 T2 H1 H2

22 T1 T2 H1 H2

Médias

Linha Produto Característica Limite Zona 1 Zona 2

LSC 45 52

LIC 40 45

LSC 45 41

LIC 39 31

LSC 42 48

LIC 34 40

LSC 53 46

LIC 45 38

LSC 45 44

LIC 37 51

LSC 41 42

LIC 30 31

E
s
p

e
c
ia

li
d

a
d

e
s

R
R

Com buraco

Temperatura (oC)

Humidade (%)

Sem buraco

Temperatura (oC)

Humidade (%)

Glace

Temperatura (oC)

Humidade (%)

E
 

F
 

W 

W 

Z 

T 

T 

T 

T 

H H 

H H 

T T 

H H 
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resolvido, os valores voltaram a estar dentro dos limites de controlo, como se pode verificar nas 

cartas apresentadas a seguir. Esta avaria veio comprovar que as cartas de controlo se enquadram na 

produção em vigor. 

Em primeiro lugar, apresenta-se as cartas de controlo referentes ao W. 

 

Figura 29- Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona 1 do W. 

 

Figura 30 - Cartas de controlo das Amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 1 W. 

 

Figura 31 - Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona W. 
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Figura 32 - Cartas de controlo das Amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 2 do W. 

 

Figura 33 - Cartas de controlo das médias da Humidade de fermentação da zona 1 do W. 

 

Figura 34 - Cartas de controlo das Amplitudes da Humidade de fermentação da zona 1 do W. 



25 
 

 

Figura 35 - Cartas de controlo das médias da Humidade de fermentação da zona 2 do W. 

 

Figura 36 - Cartas de controlo das Amplitudes da Humidade de fermentação do W. 

 A avaria ocorreu na zona 1 da câmara de fermentação da linha E, e como se pode reparar, 

em todas as cartas de controlo referentes à zona 1 se consegue identificar quando é que esta 

ocorreu. Os restantes pontos encontram-se dentro dos limites de controlo. 

Também é de notar, que na carta de controlo das médias da humidade da zona 2, existem 

pontos fora de controlo correspondes à avaria da válvula na zona 1. Isto indica que a carta de 

controlo das médias de humidade é mais sensível a variações que a da temperatura. 

 

 

Figura 37 - Cartas de controlo das médias da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2 do Z. 
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Figura 38 - Cartas de controlo das amplitudes da Temperatura de fermentação da zona 1 e 2 do Z. 

 

Figura 39 - Cartas de controlo das médias da Humidade de fermentação da zona 1 e 2 do Z. 

 

Figura 40 - Cartas de controlo das Amplitudes da Humidade de fermentação da zona 1 e 2 do Z. 

 

Como se pode analisar, a produção dos produtos do grupo Z na linha E encontra-se dentro 

dos limites de controlo, tanto ao nível da qualidade média quanto à sua variabilidade. 

Por fim, apresenta-se as cartas de controlo referentes à linha F. 
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Figura 41 - Cartas de controlo das médias de Temperatura de fermentação da zona 1 da linha F. 

 

Figura 42 - Cartas de controlo das amplitudes de Temperatura de fermentação da zona 1 da linha F. 

 

Figura 43 - Cartas de controlo das médias de Temperatura de fermentação da zona 2 da linha F. 

 

Figura 44 -Cartas de controlo das amplitudes de Temperatura de fermentação da zona 2 da linha F. 
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Figura 45 - Cartas de controlo das médias de Humidade de fermentação da zona 1 da linha F. 

 

Figura 46 - Cartas de controlo das amplitudes de Humidade de fermentação da zona 1 da linha F. 

 

Figura 47 - Cartas de controlo das médias de Humidade de fermentação da zona 2 da linha F. 

 

Figura 48 - Cartas de controlo das amplitudes de Humidade de fermentação da zona 2 da linha F. 
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No que diz respeito às cartas de controlo da linha F, pode-se constatar que existe alguma 

variabilidade na humidade da zona 2, no entanto se observar a carta das médias da humidade da 

zona 2, percebe-se que a qualidade do produto se mantém na média. A variabilidade aparente na 

carta das amplitudes pode ser justificada pelo intervalo entre os imites de controlo ainda ser pequeno. 
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2.3 - Discussão e resultados 

 

Num processo fabril existem vários momentos que podem comprometer a qualidade desejada 

do produto final. Portanto é necessário que haja um controlo ao longo do processo para que seja 

evitado o máximo de não-conformidades. 

Neste trabalho apenas se abordou pontos de controlo não críticos (CP). É importante que 

também haja um controlo em pontos não críticos, pois estes evitam perdas económicas para a 

empresa.  

Para que se consiga efetuar a inspeção do lote, aconselhou-se a mudar os procedimentos. 

Em vez de se verificar a medida exata da fatia do pão, ou o diâmetro do Donuts®, criar moldes com 

as dimensões máximas e mínimas aceites. Caso o bolo encaixe no das dimensões máximas e não no 

das dimensões mínimas o lote seria aceite, caso não encaixe não seria aceite. 

O número de produtos a serem inspecionados foi decidido a partir do método gráfico proposto 

por Alberto Arranz e José De Domingo Acinas e encontra-se tabelado na tabela 5 na página 9 do 

presente documento, no entanto, para facilitar o trabalho do funcionário, transformou-se o número de 

produtos a retirar do lote em número de cestas. 

Se houver um lote que seja rejeitado, ou se houver reclamações de determinado produto, 

deve-se mudar o tipo de inspeção de acordo com a figura 3.  

Por outro lado, refez-se as cartas de controlo presentes na fermentação das linhas D, E e F, 

assim como as cartas de controlo da fritura das linas E e F. Foi necessária esta reformulação das 

cartas, uma vez que se trata de uma produção em batch e está sujeita a várias alterações. Este é um 

procedimento de rotina existente na fábrica. 

O presente trabalho foi efetuado em dois momentos, o primeiro em que se compilaram dados 

do histórico dos produtos e o segundo onde se acompanhou os novos limites. Concluiu-se que se 

consegue verificar nas cartas de controlo elaboradas pontos fora de controlo que correspondem a 

avarias dos aparelhos, indicando, assim que estão bem construídas.  

Aconselha-se a criação de um plano de ação para situações fora de controlo.[7] Este plano 

consiste num fluxograma que indica ao funcionário como proceder caso hajam pontos fora dos limites 

de controlo marcados nas folhas (figura 49). Deve também ser dada uma formação onde se explica o 

que é um ponto fora do limite de controlo e para que é que estas cartas servem. 
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Figura 49 - Fluxograma proposto como plano de ação na linha de produção para pontos fora de 
controlo  
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3 - Análise microbiológica a linhas do processo 

 

3.1 - Enquadramento 

 

O Departamento da Qualidade de uma indústria alimentar também é responsável por garantir 

que o produto final não representa nenhum perigo para o consumidor. Como tal, este é responsável 

por efetuar análises microbiológicas aos produtos, ao ar circundante e às linhas de produção. Estas 

análises servem para identificar se existe algum microrganismo patogénico que possa comprometer a 

qualidade do produto. 

Surgiu a necessidade de se fazer análises microbiológicas à linha F. 

Embora os regulamentos quanto a análises microbiológicas a superfícies de linhas industriais 

sejam vagos, na indústria alimentar existem especificações para adicionar valor aos produtos e limitar 

riscos de saúde ao consumidor. [10] 

 

3.2 - Procedimentos 

 

Nesta empresa, os procedimentos utilizados são os aconselhados pela norma ISO 

18593:2004. Esta apresenta duas técnicas de recolha de microrganismos de superfícies sólidas para 

superfícies não porosas.  

O método escolhido para este estudo foi a utilização de zaragatoas. Este é um método não 

destrutivo, é o mais utilizado na indústria alimentar, o mais prático e indica diferentes tipos e números 

de unidades formadoras de colónias (UFC). Embora haja variabilidade neste método, a 

reprodutibilidade dos valores em relação ao operador não foram importantes uma vez que foram 

efetuados sempre pelo mesmo técnico. [10] [11] 

 

3.3 – Equipamentos e métodos 

 

O método utilizado foi o método implementado na Panrico MM.09.06.01 com base na norma 

ISO 18593 [12]. 
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Foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Zaragatoas; 

 Template de 10x10 cm (100 cm
2
); 

 Solução de maceração (tablet Calgon Ringer); 

 Tubos de ensaio; 

 Placas de Petri com os seguintes meios: 

o Chloraphenicol Rose-Bengal Agar (CRBA), para bolores e leveduras; 

o Plate Count Agar (PCA), para microrganismos totais; 

o Baird-Parker (BD), para S. aureus; 

o Rapid E. coli, para coliformes e E. coli. 

Após a recolha no local com a zaragatoa, esta ficou embebida na solução de maceração 

durante 24h a 6 
o
C. Após o período de maceração, efetuou-se a sementeira de acordo com a figura 

50. 

 

Figura 50 - Esquema para sementeira após o período de marceração da zaragatoa de acordo com o 
procedimento implementado na fábrica, MM.09.06.01. 

 

De acordo com os procedimentos internos da empresa, para as mãos avalia-se a presença 

de teor total de microrganismos, estafilococos (S. aureus), coliformes. Por sua vez, nas superfícies 

avalia-se a presença de teor total de microrganismos, de leveduras e/ou bolores e coliformes. 

Após a sementeira, verifica-se o número de unidades formadoras de colónias (UFC) 

existentes na placa de Petri. Aplica-se a equação (5) para obter o número de UFC por cm
2
. 

𝑁º 𝑈𝐹𝐶′𝑠 𝑐𝑚2⁄ =  
∑(𝑈𝐹𝐶 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑒𝑖𝑡𝑎
 × 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎  (5) 
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Quanto aos coliformes e de estafilococos, apenas basta verificar se há presença ou não 

destas no meio, pois estes são considerados microrganismos patogénicos. A apreciação dos 

resultados é efetuada de acordo com os parâmetros presentes na tabela 13.  

Tabela 13 - Parâmetros de avaliação do estado microbiológico da linha. 

Superfície Nº UFC/cm*2 

Presença de 

coliformes e 

estafilococos 

Linha 
<1 Negativo 

2 a 100 Negativo 

Mão 
<30 Negativo 

31 a 100 Negativo 

 

 

Uma vez que existe um histórico efetuado de três recolhas por ano na linha e não há registos 

de contaminação decidiu-se acompanhar a produção durante dois dias consecutivos. 

Foram recolhidas amostras de locais que se consideraram mais críticos: 

 Na rampa após a câmara de arrefecimento; 

 No tapete de recolha manual; 

 No tapete imediatamente antes do da recolha manual; 

 Nas luvas dos operadores que recolhem o produto. 

 

As horas das recolhas foram efetuadas respeitando a produção em vigor, de modo a não 

prejudicar nem a produção nem o trabalho dos operadores. Também houve o “efeito surpresa”, pois 

não foi comunicado aos operadores quando iria ser feita a recolha para que não houvesse nenhum 

cuidado extra por parte dos operários. As recolhas das amostras das luvas dos operários foram 

efetuadas em voluntários. 

Na tabela 14 estão indicadas as condições de colheita. 
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Tabela 14 - Tabela descritiva dos pontos de recolha para análise microbiológica. 

Dia Ponto Hora Local Observações 

2
5
 F

e
v
 2

0
1
5

 

1 8h40 Mãos Durante produção  

2 8h40 Branco Para validar a experiência 

3 9h40 Tapete antes recolha 
Após produção  

Após lavagem breve da linha 

4 9h40 Tapete recolha 
Após produção  

Após lavagem breve da linha 

5 12h10 Tapete de recolha 
Esteve das 9h40 até ao momento parado 

sem nenhuma lavagem adicional 

6 12h10 Tapete antes recolha 
Esteve das 9h40 até ao momento parado 

sem nenhuma lavagem adicional 

7 15h00 Mãos Estava em cestas 

8 17h00 Mãos Novo turno 

9 19h10 Rampa 
Imediatamente antes do arranque da 

produção  

10 19h10 Tapete de recolha 
Imediatamente antes do arranque da 

produção  

2
6
 F

e
v
 2

0
1
5

 

A 9h00 Branco Para validar a experiência 

B 9h00 Tapete recolha Foi limpo 

C 9h00 Tapete recolha Estava parado e sem ter sido limpo 

D 10h40 Tapete recolha Estava parado sem limpeza adicional 

E 10h40 Tapete recolha Estava parado e sem ter sido limpo 

F 14h00 Mãos Produção tinha começado às 14h 

G 15h30 Mãos 
Imediatamente antes da mudança de turno 

dos funcionários 

H 18h00 Mãos Novo turno, entrou às 15h30 

I 19h30 Tapete antes recolha 
Linha continua parada. 

Arranque às 23h sem limpeza adicional. 

J 19h30 Tapete recolha 
Linha continua parada. 

Arranque às 23h sem limpeza adicional. 
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3.4 – Resultados e Discussão 

 

Os resultados apresentam-se na tabela 15. 

Tabela 15 - Resultados da análise microbiológica efetuada à linha RR do Donuts®. 

 Nº UFC / cm
2 

Ponto PCA Estafilococos Coliformes CRBA 

1 0,12 0 0 NA 

2 0 NA 0 0 

3 0 NA 0 0 

4 0 NA 0 0 

5 0 NA 0 0 

6 0 NA 0 0 

7 2 0 0 NA 

8 0 0 0 NA 

9 0 NA 0 0 

10 0 NA 0 0 

A 0 NA 0 0 

B 0 NA 0 0 

C 0,16 NA 0 0 

D 0 NA 0 0 

E 0 NA 0 0 

F 0,08 0 0 NA 

G 0 0 0 NA 

H 0,02 0 0 NA 

I 0,02 NA 0 0 

J 0,03 NA 0 0 

 

Como se pode verificar, mesmo quando havia um grande intervalo sem limpeza da linha, esta 

não apresenta níveis de UFC que possam causar o aparecimento de bolores nos produtos. Coloca-

se, então, de parte a contaminação dos produtos por parte dos tapetes e dos operários. 

Para implementar uma melhoria no processo, poderia ser equacionado a utilização de 

atmosfera inerte para o embalamento ou ainda a implementação da tecnologia ultravioleta na 

descontaminação dos produtos na zona de embalamento. Esta última opção é mais dispendiosa, mas 

seria um avanço tecnológico para a empresa e uma garantia que eliminava a maioria dos 

microrganismos.  
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4 - Acompanhamento do tempo de vida útil do produto 1 

 

4.1 - Enquadramento 

 

Outra atividade que foi desempenhada durante este trabalho foi o acompanhamento do 

tempo de vida útil produto 1. Esta atividade é importante, pois este produto é injetado com uma 

solução que demora alguns dias a ser adsorvida. Sendo aconselhável que o produto necessite de 

estar em quarentena (5 dias) no armazém antes de sair para o mercado. No entanto, devido à 

procura do produto, a empresa decidiu colocar o produto no mercado antes dos 5 dias 

recomendados.  

Embora o não cumprimento do período de quarentena não apresente nenhum risco para o 

consumidor. 

Uma vez que a atualmente a capacidade de produção não consegue satisfazer a procura, 

tomou-se a decisão de diminuir a quantidade de solução a ser injetada de 4g para 3,5g. No entanto, 

para garantir que esta diminuição não afeta a qualidade do produto final foi necessário fazer dois 

tipos de acompanhamento: 

 Verificar se o tempo de adsorção diminuiu; 

 Verificar se o produto mantém as características desejadas até o final da validade, ou seja, 

manter-se fofo. 

 

4.2  – Procedimentos 

 

Para se verificar o estado de adsorção da solução, tem de se destruir o produto final. Deste 

modo, para se obterem resultados que sejam fiáveis, primeiro acompanhou-se a injeção nos 

diferentes pontos dos tabuleiros. 

Existem duas máquinas injetadoras, cada máquina injeta em simultâneo um tabuleiro e cada 

tabuleiro tem 35 bolos. Portanto, para se seguir um padrão de injeções, primeiro estudou-se qual a 

variabilidade entre as injeções de cada bolo. 

Depois, de modo a ter uma representatividade válida de cada tabuleiro, decidiu-se o número 

de bolos a retirar com base na norma ISO 2859 para amostragem [6] tendo em conta que seria uma 

inspeção normal, simples e que um lote seria um tabuleiro. Assim, concluiu-se que é necessário 

retirar 8 bolos de cada tabuleiro, ou seja 16 bolos, em que: 

 4 são injetados com uma média de 3,5 g; 
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 6 são injetados com uma média acima de 3,5 g; 

 6 são injetados com uma média abaixo de 3,5 g. 

 

Após 13 estudos ao longo de 5 dias fez-se um mapa e decidiu-se retirar os bolos de acordo 

com esquema da figura 51, tendo-se acompanhado os bolos durante os primeiros 6 dias de vida 

(DDV) e no fim da validade fazendo-se análises em duplicado do interior do bolo. 

 

 

Figura 51 - Mapeamento dos pontos dos tabuleiros que correspondem aos produtos a serem 
estudados. A azul estão indicados os pontos com injeção abaixo da média, a verde os que estão com 
injeção igual à média e a laranja os que estão acima da média. 

 

4.3 – Resultados e Discussão 

 

Chegou-se à conclusão que a partir 4º DDV o bolo se encontra em condições de ir para o 

mercado sem o risco de reclamações por parte dos clientes. Portanto, retirar 0,50g da solução de 

injeção contribui para a redução de um dia de quarentena. 
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Por outro lado, quando os produtos foram abertos no final da validade (ao fim de 60 dias) 

continuavam com a qualidade desejada, ou seja, continuavam fofos e com um sabor agradável. 

Com este acompanhamento, pode-se concluir que a redução da injeção da solução pode 

continuar a ser praticada. Embora esta alteração faça com que o tempo de quarentena possa ser 

eliminado em situações que assim o exijam, o seu principal contributo é reduzir a quantidade de 

solução aplicada, sendo, portanto, uma medida económica. 

No futuro, poder-se-ia tentar encontrar a quantidade ótima de injeção. Esta, seria a 

quantidade que para além de não comprometer a qualidade do produto no final da validade diminuiria 

ao máximo o tempo de quarentena em armazém. 
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5 – Alteração do suporte de registo nas linhas de produção 

 

5.1 – Enquadramento 

 

A Panrico, sendo uma empresa alimentar de grandes dimensões, tem diversos pontos de 

controlo de qualidade e é submetida a diversas auditorias ao longo do ano. No entanto, todos os 

registos efetuados nas linhas de produção ainda são todos manuscritos e elaborados em suporte de 

papel. 

Este procedimento, embora não esteja errado, leva a que: 

 A resposta por parte do Departamento da Qualidade a pontos fora de controlo seja 

muito lenta; 

 Haja enganos no papel a preencher durante a produção; 

 Haja espaço físico ocupado com arquivos; 

 Seja difícil fazer o rastreio de determinado produto; 

 Haja gastos elevados de papel; 

 Os operários percam tempo a encontrar e preencher os registos; 

 Os engenheiros percam tempo adicional a trabalhar os dados registados pelos 

operários. 

Uma informatização da linha faria com que os 7 pontos acima mencionados fossem 

eliminados e que a longo prazo exista diminuição nos gastos da empresa.  

Por estas razões, foi proposto que se alterasse o registo em suporte de papel para suporte 

digital nas linhas de produção, tendo-se elaborado uma estimativa do investimento. 
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5.2 – Orçamentos e discussão 

 

Para fazer uma estimativa do investimento para a mudança do suporte em registo em papel 

para registo informático da linha, é necessário perceber em que locais da linha são necessários, uma 

vez que após instalados ficam num local fixo. Assim, depois de percorrer toda a fábrica, verificou-se 

que em vários locais já existem mesas onde a documentação em papel já está implementada. 

Determinou-se que esses locais seriam os ideais, uma vez que o trabalhador já tem como rotina ir a 

esse local e estes já se encontram perto dos pontos que necessitam de controlo ao longo da fábrica. 

Sendo, assim, verificou-se que são necessários 14 dispositivos ao longo da fábrica.  

Uma vez que se trata de uma fábrica alimentar, os dispositivos escolhidos foram tablets, pois 

estes têm uma superfície plana não contendo cavidades como um teclado de computador tem. Estas 

cavidades são prejudiciais pois pode não só haver acumulação de detritos como farinha e açúcar que 

pode provocar avarias, como pode haver acumulação de microrganismos que pode levar a 

contaminações para a linha. A contaminação pode ser transferida para o produto porque o funcionário 

pode tocar nas teclas com as luvas e esquecer-se que as teria de mudar. 

De modo a evitar eventuais furtos, estes podem ser colocados em molduras de metal como  

indicado na figura 52 e ser protegidos com um cadeado. 

 

Figura 52 - Exemplo de uma moldura que segura um tablet com altura ajustável. 

 

Foi prevista a compra de um tablet hibrido para os engenheiros responsáveis da produção e 

para o Departamento da Qualidade, porque têm uma câmara fotográfica que poder utilizada para 

registar avarias, podem ser utilizados como computador portátil e podem receber, em tempo real, 

aviso de avaria/ponto fora de controlo. No total seriam necessários 4 tablets híbridos. 

Na tabela 16 estão os gastos de papel apenas em uma impressora, a da zona de produção. 

Não estão contabilizados os gastos do tempo dos operadores a preencherem os papéis nem dos 
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engenheiros a introduzir os dados para o computador de modo a conseguirem analisá-los. Também 

não estão contabilizados os gastos de produção pelo tempo de resposta a algumas avarias ser 

elevado. 

Na tabela 16 encontra-se, também, a despesa inicial da compra dos dispositivos.  

Tabela 16 – Custos atuais para os registos em suporte de papel e proposta de investimento. 

 

 

Os valores são referentes ao tablet “Asus MeMO Pad 10’’ Wi-Fi - 16GB” e ao híbrido “ASUS 

TF103C-1A042A 10.1'' + Dock”, preços em vigor a Maio de 2015.  

Portanto, apenas contabilizando com os gastos de papel de uma impressora, em 20 meses 

conseguir-se-ia igualar os gastos do equipamento necessário. No entanto, como foi dito 

anteriormente, há gastos reais que não foram contabilizados e podem ser evitados com a mudança.  

Os preços apresentados foram preços de mercado havendo a possibilidade da empresa 

conseguir um contrato com o fornecedor deste tipo de material podendo negociar o preço da 

instalação, manutenção e seguros.  

  

5 caixas/semana 14 tablets

10 €/caixa 220 €/tablet

200 €/mês 4 híbridos

2400 €/ano 230 €/híbrido

total (€)

Actual

2400 4000

Proposta
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6 – Conclusão 

 

O Departamento da Qualidade é responsável por analisar todos os momentos de uma 

produção e decidir se esse momento é crítico ou não para a qualidade pretendida no produto final. 

Depois, este tem de decidir como controlar os diversos pontos. Tem ainda de decidir que rigor 

pretende no seu controlo e de conseguir conjugar os meios disponíveis com a excelência que se 

pretende. 

Neste trabalho, investigaram-se vários pontos de controlo não críticos com o objetivo de 

melhorar o processo. 

Primeiro, atualizou-se o plano de amostragem, pois este encontra-se desajustado dos níveis 

de produção atuais e abordou-se como modificar as tarefas para que os trabalhadores consigam 

exercer maior volume de trabalho no mesmo tempo disponível. 

Percebeu-se que se deveria retirar a amostra em número de cestas e que deveria ser 

implementado moldes com o tamanho máximo e mínimo do produto para que a análise seja menos 

morosa. 

O número de cestas a retirar está tabelado na tabela 17. 

Tabela 17- Amostragem de produtos por hora a ser implementado. 

Linha A B C D E F 

Nº por hora e por 
produto 

1 cesta 1 cesta 2 pacotes 2 cestas 1 cesta 1 cesta 

 

De seguida, foram reelaboradas cartas de controlo, uma vez que a produção da empresa é 

feita em batch e é necessário a sua revisão todos os anos. Percebeu-se que estavam desajustadas, 

pois os valores obtidos apareciam fora dos limites de controlo. Como não se tratava de nenhuma 

avaria, foi necessário refazer novos limites. Com estes novos limites, verificou-se que os pontos que 

estavam fora de controlo correspondiam a duas avarias, uma na válvula do controlador de 

temperatura da câmara de fermentação. Esta avaria vieram comprovar que os novos limites de 

controlo estão adequados à atual produção. 

Também se concluiu que apenas se deve colocar na linha de produção as cartas de controlo 

relativas às médias, uma vez que o seu preenchimento é direto e que a mesma carta de controlo 

pode abranger mais do que um produto. Como a mesma carta de controlo abrange mais do que um 

produto, podem existir pontos na carta das amplitudes que aparentam estar fora de controlo, no 

entanto não estão. Tal acontece porque as cartas das amplitudes avaliam a variabilidade dentro do 
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processo. Assim, apenas se utilizam as cartas das amplitudes quando for necessário investigar o 

histórico da produção. 

Foi, também, investigado uma possível contaminação microbiológica na linha do F. Chegou-

se à conclusão que não havia contaminação na linha de produção. 

Aconselhou-se que fosse posto em consideração a utilização de atmosfera inerte para o 

embalamento do produto, ou a utilização de um túnel com luz ultravioleta após o embalamento. 

Neste momento, também há várias investigações que abordam o conceito de active and 

intelligent packaging. Este conceito baseia-se na interação deliberada da embalagem com a comida 

e/ou o ambiente envolvente.[13] No entanto, como não existem ainda estudos acerca da possibilidade 

de haver nanotoxicidade associada a este método, na União Europeia apenas é permitida a utilização 

deste tipo de embalagem para indicadores visuais de temperatura e tempo. 

No presente trabalho, acompanhou-se o DDV dos produto 1, uma vez que se alterou a 

quantidade de solução injetada. Percebeu-se que essa alteração, além de ser uma medida 

económica, fez com que o tempo de quarentena do produto em armazém pudesse ser diminuído 

sempre que necessário, pois  não alterou a qualidade do produto no final da sua validade. 

Em último lugar, de modo a tornar o trabalho mais eficiente propôs-se a mudança do registo 

em suporte de papel para suporte digital dos documentos existentes na zona de produção. Esta 

melhoria não só se torna mais económica a longo prazo, como facilita a capacidade de resposta 

desde a avarias nos equipamentos, a reclamações por parte dos clientes e a auditorias. 
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