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RESUMO 

 

A indústria alimentícia, incluindo a fabricação e comercialização do café, é uma 

das áreas de atuação mais promissoras para o engenheiro químico. No processo de 

fabricação do café, a umidade é um parâmetro de produto que precisa ser monitorado, 

pois é um requisito de Segurança de Alimentos, visto que de acordo com a RDC nº 277, 

de 22 de Setembro de 2005 a umidade para cafés torrados e moídos deve ser de no 

máximo 5%, pois acima disso é propício o desenvolvimento de fungos que podem gerar 

a Ocratoxina A, uma toxina carcinogênica a longo prazo. Adicionalmente, quanto maior 

a umidade do produto, menos café usaremos em uma mesma batelada, gerando um maior 

rendimento do produto, o que traz benefícios financeiros para a Manufatura. A elaboração 

deste trabalho foi realizada em uma planta industrial de fabricação de café, em que  foi 

utilizado algumas ferramentas do controle estatístico de processos como o diagrama de 

Ishikawa e histograma para identificar o cenário existente em relação às ocorrências e o 

percentual de umidade utilizado, levantar possíveis causas e após implementação de ações 

de melhoria, foi possível observar uma redução da quantidade de produto segregado por 

umidade alta, bem como uma melhora na distribuição dos dados de umidade do processo, 

diminuindo a variação brusca entre valores de umidade muito altas e valores de umidade 

baixos. 

Palavras chaves: café, umidade, controle estatístico de processos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The food industry, including the manufacture and sale of coffee, is one of the most 

promising areas of activity for the chemical engineer. In the coffee manufacturing 

process, moisture is a product parameter that needs to be monitored, as it is a Food Safety 

requirement, since according to RDC nº 277, of September 22, 2005, moisture for roasted 

and ground must be a maximum of 5%, as above that it is conducive to the development 

of fungi that can generate Ochratoxin A, a long-term carcinogenic toxin. Additionally, 

the higher the moisture of the product, the less coffee we will use in the same batch, 

generating a higher yield of the product, which brings financial benefits to the 

Manufacture. The elaboration of this work was carried out in an industrial coffee 

manufacturing plant, in which some tools of statistical control of processes were used, 

such as the Ishikawa diagram and histogram to identify the existing scenario in relation 

to the occurrences and the percentage of moisture used, raise possible causes and after 

implementing improvement actions, it was possible to observe a reduction in the amount 

of product segregated by high humidity, as well as an improvement in the distribution of 

process datas, reducing the sudden variation between very high and low moisture. 

Key words: coffee, Moisture, Statistical Process Control. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Engenharia Química é uma área altamente versátil e que permite ao profissional 

imersão em várias áreas diferentes do eixo indústria química ou petroquímica. Uma 

dessas áreas de atuação promissoras para o engenheiro químico é a indústria alimentícia, 

visto que ele detém conhecimentos técnicos de suma importância para a preparação de 

um produto que será comercializado e consumido por várias pessoas. 

Na indústria de alimentos, o engenheiro químico pode atuar nas áreas de 

Manufatura, Controle e Planejamento de produção, Engenharia de Projetos, entre tantas 

outras, apresentando um papel fundamental em processos relacionados a transformações 

físico-químicas de matéria-prima em produto acabado, no desenvolvimento de novos 

produtos e no controle de qualidade deles. Uma dessas possibilidades está no Controle de 

Qualidade e Segurança de Alimentos, onde o engenheiro químico será responsável por 

todas as atividades e processos para garantir que o produto fabricado pela indústria esteja 

de acordo com todos os requisitos internos e legais para garantir a satisfação e a saúde 

dos consumidores. 

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, de acordo com a organização 

Internacional do Café (2018), além de ser o maior exportador deste tipo de produto. 

Segundo o relatório estatístico do CECAFÉ (conselho dos exportadores de café), em 2021 

foram exportados 40.372 milhões de sacas de 60 kg, resultando assim em uma grande 

importância para o país (PODER 360, 2022). Neste setor, engenheiros químicos podem 

atuar na fabricação e comercialização de café torrado e moído. 

O processo de fabricação do café torrado e moído na indústria começa a partir do 

recebimento do café em grãos secos, normalmente, já beneficiados, oriundos de fazendas 

ou cooperativas. A matéria prima na indústria passa pelas etapas de torra, moagem (se for 

café em pó) e, consequentemente, envase. Na etapa de torra é onde são determinadas as 

características de sabor e aroma do produto, enquanto na moagem, ocorre a transformação 

dos grãos em pó e, por vez, no empacotamento as máquinas realizam o envase de forma 

adequada com o formato de embalagem desejada. 

Na etapa de torra, o café é submetido a altas temperaturas através do calor oriundo 

de uma fornalha, onde ocorrem reações químicas endotérmicas e exotérmicas. Nesse 

momento, o grão verde perde massa e passa apresentar uma cor característica devido ao 

processo de caramelização.  A reação de caramelização é interrompida através da injeção 

de água, sendo esse processo conhecido como etapa de aromatização, momento que o 

sabor e o aroma do café são definidos, tanto quanto a umidade (%) do grão torrado. 

A umidade para café é um parâmetro de produto que precisa ser monitorado pois 

é um requisito de Segurança de Alimentos, visto que de acordo com a RDC nº 277, de 22 

de Setembro de 2005 a umidade para cafés torrados e moídos deve ser de no máximo 5%, 

pois acima disso é propício o desenvolvimento de fungos que podem gerar a Ocratoxina 

A, uma toxina carcinogênica a longo prazo. Em contrapartida, quanto maior a umidade 

do produto, menos café usaremos em uma mesma batelada, gerando um maior 

rendimento do produto, o que traz benefícios financeiros para a Manufatura. 
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Levando em consideração que o Controle Estatístico de Processo consiste na 

aplicação de técnicas estatísticas a atividades de Manufatura para reduzir variações em 

parâmetros críticos e consequentemente melhorar a qualidade, confiabilidade, 

produtividade e custos dos processos, algumas ferramentas do CEP serão empregadas 

para estudar a influência da variabilidade da umidade no processo de fabricação do café 

e suas possíveis causas. 

A elaboração deste trabalho foi baseada em um estudo de caso de uma planta 

industrial produtora de café torrado e moído localizada na cidade de Salvador, Bahia, 

possibilitando o desenvolvimento dos seguintes conceitos: café e sua cadeia produtiva. O 

que motivou a realização do trabalho foi a quantidade de ocorrências de umidade alta 

geradas na planta e o impacto que este parâmetro possui tanto para segurança de alimentos 

quanto para aumento de rendimento da planta industrial. 

A fim de transmitir o conhecimento de forma clara e objetiva, o trabalho em 

questão foi dividido em 06 capítulos. De forma sucinta, será apresentado em cada 

Capítulo deste trabalho: 

• Capítulo 02: os objetivos gerais e específicos do trabalho. 

• Capítulo 03: fundamentação teórica sobre o processo produtivo do café torrado e 

moído além de noções de controle estatístico de processos que será utilizado nas 

análises realizadas. 

• Capítulo 04: descrição de como se deu o processo de coleta e análise dos dados. 

• Capítulo 05: discussão dos dados levantados do cenário antes e depois das 

intervenções que foram feitas após investigação das possíveis causas. 

• Capítulo 06: conclusões do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 

. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Estudar a influência da variabilidade da umidade no processo de fabricação do 

café e suas possíveis causas utilizando controle estatístico de processo, avaliando 

requisitos de Segurança de Alimentos e de rendimento de processo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudar as etapas do processo de produção do café torrado e moído. 

• Analisar o processo com foco na etapa de torrefação, principalmente durante a 

aromatização, etapa onde a umidade do café é determinada. 

• Avaliar o histórico de ocorrências de umidade alta da fábrica e avaliar suas 

possíveis causas. 

• Avaliar os parâmetros de processo da etapa de torrefação. 

• Aplicar o controle estatístico de processo na análise dos dados obtidos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ORIGEM DO CAFÉ NO BRASIL E NO MUNDO 

A história geográfica do café se mistura com as lendas em volta da história da sua 

origem, portanto, não se tem uma precisão sobre datas e dados do descobrimento e início 

do aproveitamento deste fruto (MARTINS, 2008). 

Muito se acredita que a origem do café Arábica seja no Sudão do Sul e na Etiópia 

e que o Robusta nasceu na África Ocidental. Mesmo antes de se criar o processo de torra, 

moagem e infusão que resulta na bebida de hoje, as cerejas e as folhas do café eram usadas 

pelas propriedades revigorantes. Pastores itinerantes da África misturavam grãos de café 

com gordura e temperos para preparar “barrinhas energéticas” consumidas durante os 

longos períodos longe de casa. Também ferviam as folhas e as cascas dos frutos para 

produzir uma infusão rica em cafeína (MOLDVAER, 2015). 

Acredita-se que o café tenha sido levado ao Iêmen e a Arábia por escravos 

africanos que utilizavam a bebida como estimulante para permanecerem acordados 

durante as orações noturnas. A partir do século XVI, os árabes começaram a torrar e a 

moer os grãos para criar um café parecido com o que temos hoje, que se espalhou pela 

Turquia, Egito e Norte da África (MOLDVAER, 2015). 

As colônias do Caribe e da América do Sul dedicaram-se ao café no início do 

século XVIII. Os holandeses cultivaram em Suriname e deram mudas de presente aos 

franceses, que as levaram ao Haiti, à Martinica e à Guiana Francesa. Em algumas centenas 

de anos, o café se espalhara por todo o mundo, primeiramente como bebida, depois como 

mercadoria (MOLDVAER, 2015). 

A ABIC (2018) relata que por volta do ano de 1727 o então governador do Estado 

de Maranhão mandou o Sargento Francisco de Mello ir até a Guiana Francesa para buscar 

a semente da planta que estava fazendo sucesso em todo o mundo. A planta entrou no 

Brasil pela cidade de Belém do Pará de forma clandestina e, por possuir condições 

climáticas favoráveis ao seu cultivo, dispersou-se rapidamente para outros estados como 

Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Desta forma, em um 

curto período, o café saiu de uma produção secundária para produção base do cultivo 

brasileiro em 1825, dando início a um salto econômico nacional. Neste mesmo período, 

aproveitando-se da guerra entre Haiti e França, o Brasil aumentou significativamente a 

sua produção de café, dando início ao processo de exportação do café brasileiro, passando 

a ser, então, a grande riqueza do Brasil (ABIC, 2018). 

Segundo informações da ABIC, hoje o Brasil é o maior exportador de café do 

mundo e ocupa a segunda posição, entre os países consumidores da bebida. O Brasil 

responde por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como maior produtor 

mundial há mais de 150 anos. (ABIC, 2018). 
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3.2 CAFÉ ARÁBICA E CONILON 

 

 

Assim como as uvas dos vinhos e o lúpulo da cerveja, as cerejas do café possuem 

origem de uma árvore com inúmeras espécies e variedades. Segundo Moldvaer (2015), 

não se sabe exatamente quantas espécies existem, mas até o momento foram identificadas 

cerca de 124 espécies – mais que o dobro do que existia há vinte anos. 

O gênero dessa árvore florífera é chamado Coffea. Nos dias de hoje calcula-se que 

aproximadamente todo o café consumido mundialmente seja 95% de duas espécies, 

o Coffea arábica e o Coffea Canephora, comumente conhecido como robusta ou conilon 

e que são amplamente cultivados para fins comerciais (MOLDVAER, 2015).  

O Coffea Arabica, também conhecido como arábica, possui origem do sudoeste 

da Etiópia e do Sudão, além do norte do Quênia, e é uma espécie mais nobre e que produz 

uma bebida de maior qualidade com aroma e sabor mais aromático, suave e intenso 

possuindo consequentemente um maior valor agregado.  É produzido em regiões mais 

frias e altas (MOLDVAER, 2015). 

O Coffeea Canephora, também conhecido como conilon ou robusta, possui 

origem do Congo e Nova Guiné. Atualmente possuem uma distribuição geográfica mais 

ampla, ocorrendo em regiões mais quentes (MOLDVAER, 2015). 

Na figura 01 é possível observar os aspectos físicos das duas espécies de café. 

Figura 01: Arábica x conilon 

 

Fonte: Grão Gourmet, 2019 

As duas principais espécies de café têm características e qualidades botânicas e 

químicas diferentes que determinam onde elas crescem melhor e dão boa safra, além da 

maneira segundo a qual os grãos são categorizados e têm seu preço estimado. Esses 

aspectos também indicam um perfil específico de sabor. 

Na tabela 01 é possível observar as principais diferenças entre as duas espécies de 

café em aspectos como: teor de açúcar, teor de óleo dos grãos além de características 

botânicas e de cultivo. 
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Tabela 01: Arábica x conilon 

Características Arábica Conilon 

Cromossomos: A 

estrutura genética é um 

dos fatores que explicam o 

sabor variado e complexo 

de seus grãos 

44 22 

Temperatura ideal: Os 

pés de café são sensíveis a 

geada e devem ser 

plantadas em áreas que 

não recebam muito frio 

15-25ºC os pés de arábica 

precisam de um clima 

temperado para 

prosperarem 

20-30 ºC os pés de conilon 

crescem bem em 

temperaturas mais altas 

Altitude e latitude: As 

duas espécies crescem 

entre os trópicos de 

Capricórnio e Câncer 

900 a 2.000 m acima do 

nível do mar  

a altitude elevada contribui 

para a temperatura e a 

precipitação desejada 

0-900 m acima do nível do 

mar o conilon não requer 

clima muito frio, portanto 

cresce em altitudes mais 

baixas 

Precipitação: A chuva 

incentiva as árvores a 

florescer, mas o excesso 

ou a escassez pode 

danificar a flor e as 

cerejas. 

1.500-2.500 mm por ano o 

sistema radicular profundo 

permite ao arábica se 

desenvolver quando o solo 

superficial está seco  

2.000-3.000 mm por ano o 

conilon exige chuvas 

frequentes e fortes, já que 

suas raízes são rasas 

Teor de óleo dos grãos: 

está ligado a intensidade 

dos aromas e pode ser um 

indicador de qualidade 

15-17% o teor elevado de 

óleo proporciona uma 

textura macia e suave 

10-12% o baixo teor de 

óleo explica por que os 

cafés expressos com 

blends de conilon tem 

creme espesso e estável 

Teor de açúcar dos 

grãos: os níveis de açúcar 

se alteram durante a torra, 

o que afeta a sensação de 

acidez e textura 

6-9% 3-7% menos doces do que 

os grãos de arábica, os de 

conilon possuem um sabor 

amargo e residual 

persistente 

Quantidade de cafeína 

dos grãos: a cafeína é um 

pesticida natural, portanto 

níveis elevados explicam a 

resistência dos pés 

0,8-1,4% 1,7-4,0% o teor alto torna 

as árvores menos 

susceptíveis a doenças, 

fungos e insetos que 

existem em climas úmidos 

e quentes. 
Fonte: Adaptado de Maldvaer, 2015 

A aparência e o sabor do café recebem influência de muitos fatores como o solo, a 

exposição ao sol, os padrões de chuva, vento, pragas e doenças.  

 

3.3 FORMAÇÃO DO BLEND 
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O blend é a “mistura” de diferentes tipos de grãos de café para criar uma “xícara” 

adequada ao perfil sensorial do produto desejado.  A formação do blend é um fator de extrema 

importância também nos custos de produção de cafés do tipo commodities, que são os 

produtos de baixo valor agregado e produção em larga escala, visto que geralmente o café do 

tipo Conilon é mais barato que o arábica, o que torna interessante a sua utilização em maior 

proporção do que o Arábica.   

 

 

3.4 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO CAFÉ 

Segundo a ABIC (2018), o processo de fabricação do pó de café consiste nas etapas 

de recebimento da matéria prima, transporte de café cru dentro da fábrica, armazenamento 

através de silos, blend e pesagem de café cru, torradores, armazenamento de café torrado, e 

pesagem de café torrado, moinho, silo de café moído e empacotamento conforme fluxograma 

apresentado na Figura 02 (ABIC, 2018).  

A formação do blend pode ocorrer de duas formas: pré blend e pós blend. O pré-blend 

acontece quando se tem diferentes cafés, mas com características similares, que podem ser 

torrados juntos para obter um desenvolvimento parecido durante o processo da torra. O pós-

blend é mais utilizado no mercado de cafés especiais, já que permite que a torra de cada cafés 

seja otimizada para conseguir o sabor ideal que o grão pode oferecer. 

A matéria prima é recebida na fábrica através de transporte rodoviário. Esta matéria 

prima pode ser recebida através de carretas graneleiras, que são próprias para o recebimento 

de grãos onde eles são depositados sem nenhum tipo de embalagem diretamente na carreta 

ou através de big bags, que são embalagens flexíveis apropriadas para o armazenamento de 

grãos. 

Antes do descarregamento da matéria, o caminhão é inspecionado quanto à presença 

de água, odor estranho, vestígios de pragas e alergênicos que podem interferir na Qualidade 

e Segurança do produto.  Após aprovação pelo Controle de Qualidade, essa matéria prima é 

descarregada e transportada através de roscas transportadoras e posteriormente por elevador 

de caneca, conforme figura 03, que é um é um equipamento de transporte de carga. O café é 

transportado para silos de armazenamento de café cru, onde são armazenados separadamente 

por classificação e lote de compra. 
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Figura 02: Etapas do processamento industrial do café torrado e moído 

 

Fonte: Cia. Lila de Máquinas e Ind. e Com apud Bastos (2015) 
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Figura 03: Modelo de elevador de caneca 

 

Fonte: Tequaly, 2021 

As roscas existentes sob os silos dosam um componente por vez até formar o peso 

total da batelada do torrador, e o blend então é formado e a batelada segue para o transporte 

aos torradores (OLIVEIRA, 2021). 

No processo de torra ocorre a transformação química e física da matéria-prima, onde 

os carboidratos são transformados em açúcar, através de reação de caramelização. Esta etapa 

é a que determina os principais atributos do produto, como o aroma, o sabor, a cor e a 

umidade. 

Após a torra, o produto descansa, por no mínimo 3 horas para liberação dos gases 

provenientes da torrefação, e logo após é moído em moinhos industriais de rolos mecânicos 

com estrias com objetivo de se aumentar a área superficial do café e permitir uma melhor 

extração que será feita durante preparo da bebida. O moinho industrial (figuras 4.1 e 4.2) é 

formado por quatro pares de rolos de diferentes tipos: quebrador, moedor, micro moedor e 

laminador onde o processo de moagem é realizado em etapas: quebra, distribuição do café, 

moagem grossa e fina para chegar no perfil granulométrico ideal para o produto que se deseja. 

Todos os moinhos possuem roscas extratoras adensadoras e são refrigerados a água. Nesta 

etapa do processo é determinada tanto a granulometria quanto a densidade do produto 

(LEOGAP, 2012). 
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Figura 04.1: Moinho industrial visão externa; Figura 04.2: Moinho industrial visão interna;  

 

Fonte: figura 4.1 Elaborada pelo próprio autor; figura 4.2 LEOGAP, 2021  

Após novo descanso de duas horas para desgaseificação pós moagem em silos de café 

moído, o produto é transportado através de roscas até as máquinas de empacotamento onde 

são embalados em embalagens almofada (Figura 05) ou a vácuo (Figura 06) em unidades de 

250 e 500g. 

Figura 05: Área do empacotamento almofada 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Figura 06:  Área do empacotamento vácuo 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

O café possui as mesmas características físico-químicas e sensoriais tanto na 

embalagem a vácuo quanto na almofada, porém o que os diferencia são as tecnologias do 

empacotamento e o tipo de embalagem utilizada. Uma embalagem a vácuo passa pelo 

processo de retirada do ar em contato com o produto, mantendo suas características por um 

maior prazo, fazendo com que tenha uma maior vida de prateleira (540 dias) quando 

comparado com o produto almofada que apenas é embalado e selado.  

Para facilitar o processo de estocagem e distribuição, as unidades de café são então 

acondicionadas em paletes (Figura 07), contendo em média 450 ~480 kg. Estes paletes são 

então guardados na área de armazenagem da fábrica, onde ficam aguardando a liberação pelo 

Controle de Qualidade e posterior expedição para os clientes até chegar na mesa dos 

consumidores finais (PEREIRA, 2013). 

Figura 07: Exemplo de paletização do produto a vácuo 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

3.5 PROCESSO DE TORRA 
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O café deve passar pelo processo de torrefação para adquirir sabor e aroma 

característicos. A torra é um processo dependente do tempo e da temperatura para que as 

transformações físico-químicas aconteçam na estrutura do grão de café (ABIC, 2018). 

O processo de torrefação pode ser divido em três etapas principais: a secagem, a 

torra e o resfriamento. 

Na etapa de secagem ocorre uma diminuição da umidade do grão, decorrente da 

diminuição da massa, partindo de um teor aproximado de 12,5 % de umidade para o grão 

verde alcançando 2,5% no grão torrado. (CARVALHO & BELCHIOR, 2020).  

Na etapa de torra propriamente dita ocorre as modificações químicas e físicas dos 

grãos, como a reação de pirólise e, consequente, a liberação de gás carbônico. Nesse 

momento há a modificação da cor do café, já que ele entra verde e sai marrom, conforme 

figura 08 e ocorre a formação do aroma do produto. A reação de Maillard ocorre por volta 

dos 150ºC e ocorre a mudança de cor do grão, sendo seguida pelo início do processo de 

caramelização que ocorre por volta dos 170 ºC (CARVALHO & BELCHIOR, 2020). 

Complexos mecanismos bioquímicos encontram-se envolvidos na produção de 

características de cor, sabor e aroma do café durante a torra, como as reações de Maillard, 

degradação de Strecker, caramelização de açúcares, degradação de ácidos clorogênicos, 

proteínas e polissacarídeos (ILLY & VIANI, 1996). 

Figura 08: Alteração da cor do café durante processo de torra 

 

Fonte: Belchior e Carvalho, 2020 

 

Durante o processo de torra o café em grão perde massa e esta perda de massa é 

proporcional ao grau de torra, ou seja, quanto mais escuro for o ponto de torra, mais massa 

será perdida (CLARKE; MACRAE, 1987). Em relação ao volume e a porosidade, após o 

processo de torra se expande em relação ao grão cru que, por sua vez, é mais denso e 

possui poucos espaços vazios. O aumento do volume do grão é provocado pela pressão 

dos gases produzidos em seu interior, principalmente devido ao vapor de água e gás 

carbônico (CO2). Da quantidade total de CO2 produzida, metade é perdida durante a 

torrefação e a outra metade fica retida no grão.  

Na última etapa, os grãos devem ser resfriados para se evitar carbonização, que é 

uma combustão incompleta que gera como produto carvão. 
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Figura 09: Reação de Maillard 

 
Fonte: Belchior e Carvalho, 2020 

 

3.6 TORRADOR 

O torrador (Figuras 10 e 12) utilizado na indústria do objeto de estudo é do modelo 

Torrador Rápido turbo Automatic Leogap. 

Figura 10: vista frontal do Torrador turbo 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

De acordo com o manual de torrador (LEOGAP, 2012), o processo de torrefação 

funciona conforme descrição abaixo: 
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Figura 11: Tela principal do torrador - IHM 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

O café é levado para os silos por um sistema de transporte passando inicialmente 

por uma balança. Do silo, o café é descarregado para as câmaras de torra através de uma 

comporta. 

O torrador é formado por duas câmaras de torra que trabalham paralelamente e 

sequencialmente, ou seja, não realizam a mesma etapa do processo ao mesmo tempo. 

Enquanto uma está secando, a outra está torrando e vice-versa, sendo que o tempo de 

secagem é igual ao tempo de torra, e o processo todo leva por volta de 8 minutos. 

Essas câmaras são alimentadas por ar quente provenientes da queima do gás 

natural na fornalha. A fornalha é o equipamento responsável por aquecer o ar que vai 

realizar a troca térmica com os grãos de café.  Este ar quente gerado deixa a fornalha a 

uma temperatura de aproximadamente 750 °C e é transportado até as câmaras de torra. 

Antes de entrar nas câmaras, o ar quente pode ser misturado com ar ambiente para entrar 

nas temperaturas especificadas para cada momento do processo. O ar proveniente da etapa 

de secagem é enviado para a atmosfera e o proveniente da torra é enviado para a fornalha, 

para ser queimado novamente.  

Primeiramente, a batelada de café de aproximadamente 300 kg entra nas câmaras 

de torra para início do processo de torrefação. A primeira fase do processo é a secagem 

dos grãos que ocorre a uma temperatura mais baixa que a utilizada na torra. Nessa fase, a 

válvula de calor fica fechada, porém, é importante salientar que mesmo estando fechada 

existe uma passagem de ar quente, chamado de calor residual. A temperatura do ar é 

controlada através do servo motor do ventilador insuflador de ar ambiente. Na câmara, o 

café vai ser secado a reduzindo a umidade do café e deixando-o praticamente seco, sendo 

sua umidade inicial 12,5%, e preparando o grão para o processo de torra. 
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Figura 12: vista superior do Torrador turbo 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Após realizada a secagem do café, este passa a ser torrado na mesma câmara, só 

que agora o registro de calor é aberto e temperatura é mais elevada. A temperatura dos 

grãos se eleva bruscamente até atingir a temperatura de corte de ar quente, que ocorre 

normalmente 10 ºC antes do café atingir o ponto de torra. Quando o café atinge o ponto 

de torra, inicia-se a aromatização, que consiste na injeção de água pressurizada na 

quantidade de litros programada para interromper as reações de pirólise no café, 

finalizando a torra. Nessa etapa ocorre diminuição considerável da temperatura do café, 

além de absorção de parte da água, elevando a umidade do grão torrado até 4,0%, 

aproximadamente. 

Após a aromatização, o café é descarregado para a câmara de resfriamento através 

de uma comporta até atingir a temperatura programada para que seja esfriado. Após isso, 

o café é levado através de um sistema de transporte para o silo. 

Durante o processo de secagem e torra, há a liberação de películas de café que são 

arrastadas pelo ar, separadas por um ciclone e transportadas por uma rosca até um coletor. 

Ocorrem também reações de pirólise que liberam compostos voláteis. 

Através do monitor de vídeo do painel IHM – interface homem máquina- figura 

11 pode-se acompanhar o processo e saber o estado da máquina, instantaneamente. Estão 

disponíveis dados como: temperatura do café na câmara de torra/secagem ou nos 

esfriadores, temperatura da fornalha, quantidade de água injetada durante a etapa de 

aromatização, quanto tempo o café está na câmara, quanto tempo falta para concluir o 

transporte do café torrado, se o motor do ventilador do esfriador está ligado ou não e o 

quantos por cento que a válvula de ar quente está aberta. 

 

3.7 RENDIMENTO 
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O rendimento mensura a razão entre a quantidade de produto produzido em cada 

batelada e a quantidade de matéria prima usada. Esse rendimento não é 100%, uma vez 

que existem perdas inerentes ao processo, como por exemplo, a perda de massa do café 

verde em relação ao torrado, visto que o café perde massa e fica menos denso, a liberação 

de película de café após secagem e torra, entre outros. 

 Devido ao seu impacto financeiro, o aumento do rendimento é interessante para 

a companhia, visto que, quanto maior for o rendimento, significa que é possível gerar 

mais café torrado, usando uma mesma quantidade de matéria prima, diminuindo as perdas 

na torra. 

O café robusta é componente essencial nos cafés solúveis, pois possui maior teor 

de sólidos solúveis que o café arábica e apresenta maior rendimento após o processo de 

torrefação (GOURMET, 2018).  

 

3.8 CONTROLE DE QUALIDADE 

De modo a garantir a qualidade do produto acabado, o café passa por análises 

físico-químicas durante todas as etapas do processo desde a torra até o empacotamento.  

O objetivo é que, caso seja encontrado algum parâmetro fora da especificação, 

que este seja detectado ainda dentro da fábrica, de modo a não impactar nos clientes e nos 

consumidores. 

São monitorados parâmetros como: 

• Cor: que existe relação direta com a sensorial do produto, visto que quanto mais 

escuro for, significa que aquele produto foi mais torrado, logo possuirá um 

amargor acentuado.  

• Densidade: que faz a relação entre a quantidade de massa por volume e pode gerar 

impactos em maquinabilidade, ou seja, no desempenho durante empacotamento 

visto que quanto menor for a densidade, maior será o volume do pacote.  

• Granulometria: que mensura a distribuição do pó de café em diferentes malhas e 

vai influenciar no processo de extração e no tempo de preparo da bebida.  

• Aspecto visual: é avaliado a uniformidade do produto, principalmente em relação 

à moagem, ou seja, à visualização de grãos quebrados, cascas, películas, possível 

presença de grãos, verdes, paus, micro pó e outras partículas inerentes ao produto, 

mas que podem gerar reclamações dos consumidores. 

• Sensorial: Resultado da avaliação da bebida feita de acordo com a amostragem, 

realizada pelo classificador de café da unidade e tem como finalidade garantir as 

características sensoriais padrão do produto, avaliando tanto o sabor quanto o 

aroma. 

• Umidade: Mensura o teor de água presente no café. 

Além dos parâmetros relacionados às características do pó de café em si, 

durante a etapa do empacotamento são realizadas análises como: peso, aspecto visual 

da embalagem, rotulagem e codificação, avaliação do pacote de vácuo e de almofada, 

de modo a se avaliar se a embalagem está íntegra e capaz de conservar os parâmetros 

de Qualidade e Segurança de alimentos do produto. 
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3.9 UMIDADE  

A água está presente em todos os alimentos e deste modo a determinação do teor 

de água é uma das análises mais importantes e realizadas frequentemente nos alimentos. 

O café torrado e moído apresenta um teor de umidade em torno de 2 a 5%, com 

atividade de água cerca de 0,2 e 0,3. Segundo artigo disponível no blog Food Safety 

Brasil, a atividade de água indica a concentração total de água que está disponível para 

microrganismos, ou seja, quanto maior a atividade de água nos alimentos, maior será a 

probabilidade do desenvolvimento microbiano e de uma consequente deterioração. 

Quando a atividade de água se torna inferior a 0,6 tem-se pequeno ou nenhum crescimento 

microbiano, o que é o caso do café. Define-se a Aw, portanto, como a relação existente 

entre a pressão de vapor de água de uma solução (ou de um alimento) (P) e a pressão de 

vapor da água pura (P0) à mesma temperatura (BRASIL, 2016). 

Segundo a RDC nº 277, de 22 de Setembro de 2005, que estabelece o regulamento 

técnico para café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúveis, a umidade para o café 

torrado e moído deve ser de no máximo 5,0% (g/100g). 

 

A umidade além de ser um parâmetro relacionado à qualidade do produto, visto 

que está relacionada com o início de reações químicas causadoras da deterioração dos 

alimentos, é considerada um parâmetro de Segurança de Alimentos, pois grãos úmidos 

propiciam a formação de fungos que geram toxinas que são danosas à saúde humana, 

como por exemplo, a Ocratoxina A. 

  

As ocratoxinas são substâncias tóxicas produzidas por várias espécies de fungos 

(Aspergillus ochraceus e Penicillium sp.) que são contaminantes de alimentos. Muitas 

dessas toxinas têm afinidade por determinado órgão ou tecido, sendo o fígado, os rins e o 

sistema nervoso frequentemente os mais atingidos (MAZIERO, BERSOT, 2010). Como 

exemplo dos efeitos têm: doenças carcinogênicas, nefrotóxicas, teratogênicas e 

neurotóxicas. 

 

3.10 MEDIÇÃO DE UMIDADE NO PROCESSO 

O método mais usual para a determinação de umidade em café é através da 

metodologia de estufa, que consiste em um método analítico quantitativo que se baseia 

na medida da massa das espécies envolvidas antes e depois da sua submissão a uma dada 

temperatura a um período para definição do seu % de umidade. Este é um método preciso, 

porém muito demorado, o que o torna inviável para uso em produção em larga escala. 

Para utilização da metodologia de estufa é necessário estufa com capacidade para 

manter a temperatura do ar em 105 ± 3 ºC por aproximadamente 4 horas, balança 

analítica, dessecador. O teor de umidade será dado pela perda de massa da amostra, ou 

seja, a diferença entre o peso inicial da amostra menos o peso final. 

Um método alternativo e muito eficiente que vem sendo muito utilizado para a 

determinação do teor de umidade em diferentes produtos da agricultura é o que emprega 

a espectroscopia no Infravermelho NIR (Near Infra Red) (OSBORNE e FEARN, 1986).  

Para a medição da umidade durante o processo fabril estudado é utilizado o 

Quadra Beam, equipamento analítico do fornecedor MS Instrumentos que é um 
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analisador que realiza medição através da tecnologia infravermelho próximo (NIR), onde 

um feixe de luz de um comprimento de onda específico é absorvido pela água contida no 

produto e refletido de forma inversamente proporcional. (MS INSTRUMENTOS, 2013).  

Figura 13: Medidor de umidade Quadra Beam 4200 

 

Fonte: MS instrumentos, 2013 

As moléculas de água não estão estáticas, elas vibram. As ligações que interligam 

os dois átomos de hidrogênio ao átomo de oxigênio, esticam, contraem e flexionam. Para 

que estas vibrações ocorram é necessária energia. Uma parte desta energia provém da luz 

invisível do espectro próximo do infravermelho. Como uma quantidade de energia 

específica é necessária para produzir uma determinada vibração, somente um 

comprimento de onda específico da luz NIR pode fornecer as quantidades certas de 

energia. Esses comprimentos de onda que fornecem a quantidade certa de energia NIR 

são absorvidos pelas moléculas da água. A quantidade de energia absorvida para um 

determinado comprimento de onda específico, dependerá do número de moléculas de 

água que o feixe de energia NIR encontra e da intensidade da absorção no comprimento 

de onda em questão. O número de moléculas de água que o feixe de energia encontra é, 

evidentemente, proporcional à concentração de água existente no material que está a ser 

analisado (MS INSTRUMENTOS, 2013). 

A calibração do Quadra Beam é feita através da leitura de amostras com valores 

de umidades determinados por um laboratório ou equipamento padrão. Após as leituras, 

os ajustes da calibração são feitos usando estatísticas de regressão linear do coeficiente 

de correlação, que indica o quanto as leituras se aproximam dos valores reais, (quanto 

mais próximo de 1 é o ideal) e o erro padrão que demonstra a exatidão da calibração 

realizada. 

O equipamento usado como padrão para verificação do Quadra Beam é o Gehaka, 

que também é um analisador de umidade por infra-vermelho que, por sua vez, determina 
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o percentual de umidade de acordo com o tempo e a temperatura de secagem adequado 

para o produto. Conforme recomendação do fabricante, para café moído a temperatura 

ideal é 105 ºC e o tempo de análise de 4 minutos. O percentual de umidade é determinado 

pela diferença entre a massa da amostra pesada antes e depois da secagem. (GEHAKA, 

2009) 

Figura 14: Medidor de umidade Gehaka IV 2000 

 

Fonte: Gehaka, 2009 

 

 

3.11 CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS 

Para ter um nível de competitividade satisfatório, um produto deve estar apto a 

atender aos anseios dos consumidores. Para que a produção desse produto possa ser por 

meio de um processo sólido, seguro e estável, o processo deve ser capaz de funcionar 

com pequena variabilidade em torno das características de produção (MONTGOMERY, 

2016). 

A metodologia Seis Sigma, no qual o sigma vem representado pela letra grega que 

é usada como medida de desvio padrão, logo representam escalas de variações do desvio 

padrão. De acordo com Sander, 2020 o objetivo da metodologia Seis Sigma é atingir 

o menor valor possível e a sua escala engloba os 6 níveis Sigma: 

• 1 Sigma – 690.000 defeitos por milhão 

• 2 Sigma – 308.537 defeitos por milhão 

• Sigma – 66.807 defeitos por milhão 

• Sigma – 6.210 defeitos por milhão 

• Sigma – 233 defeitos por milhão 

• Sigma – 3,4 defeitos por milhão 

 

Esta metodologia surgiu nos Estados Unidos, na Motorola, na década de 80, com 

o objetivo de capacitar a Motorola a enfrentar os seus concorrentes, que fabricavam 

produtos com maior qualidade e preços menores e possui como objetivos a gestão do 

negócio e aumento da sua lucratividade, através de redução de custos, otimização de 

produtos e processos, além do aumento da satisfação de clientes. No Seis Sigma, utiliza-
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se de um método estruturado, o DMAIC, e ferramentas estatísticas para atacar diversas 

oportunidades nas empresas.  

O DMAIC é um procedimento estruturado de resolução de problema largamente 

usado na melhoria da qualidade e do processo. As Letras DMAIC foram um acrônimo 

para os cinco passos: Definir (Define), Medir (Measure), Analisar (Analyse), Melhorar 

(Improve) e Controlar (Control), conforme descrição presente na Figura 15: 

 

Figura 15:  As etapas do processo DMAIC 

 

Fonte: Montgomery, 2016 

Se um produto deve corresponder às exigências do cliente ou quaisquer outros 

requisitos internos e externos, deve ser produzido por um processo que seja estável. De 

maneira mais precisa, o processo deve ser capaz de operar com pequena variabilidade em 

torno das especificações do produto. 

 Esta variabilidade, também denominada variação ou dispersão, está presente em 

todos os processos produtivos. A redução desta variação pode ser alcançada através da 

coleta, processamento e dispersão dos dados, para que as causas fundamentais da variação 

possam ser identificadas. Após identificadas, o emprego de ferramentas estatísticas 

contribui para que a redução da variabilidade seja alcançada de forma eficaz. 

O controle estatístico de processos (CEP) é uma poderosa coleção de ferramentas 

de resolução de problemas útil na obtenção da estabilidade do processo e na melhoria da 

capacidade através da redução da variabilidade (MONTGOMERY, 2016). 

As sete principais ferramentas do CEP, segundo Montgomery (2016), são: 

• Histogramas; 

• Folha de controle; 

• Gráfico de Pareto; 
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• Diagrama de causa e efeito; 

• Diagrama de concentração de defeito; 

• Diagrama de dispersão; 

• Gráfico de controle; 

Estas sete principais ferramentas estão descritas na figura 16. Essas ferramentas 

englobam a parte técnica do CEP, porém existem outros aspectos que também são 

abordados. O CEP constrói um ambiente no qual todos os indivíduos em uma organização 

desejam a melhora continuada na qualidade e na produtividade. 

Figura 16: As sete ferramentas do CEP 

 

  Fonte: Montgomery, 2016  
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4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário estudar o processo como 

um todo, a fim de analisar quais são os fatores que influenciam na umidade do produto, 

levando em consideração tanto as características da matéria prima, quanto os parâmetros 

do processo e os equipamentos envolvidos. Desta forma, o primeiro passo para 

consolidação do projeto foi reunir os documentos principais que detalhavam tanto o 

funcionamento dos torradores, quanto aqueles procedimentos internos e especificações 

de produtos e processos. Dentre esses documentos, destacam-se: 

• Especificações de produto acabado; 

• Faixa de trabalho de torra; 

• Manual de funcionamento do torrador; 

• Métodos de análise de umidade para café verde e café torrado e moído; 

Posteriormente, deu-se início à fase de entrevistas com pessoas de diversas áreas, 

a fim de expor o problema a ser estudado e coletar mais informações sobre o assunto. As 

seguintes áreas de interesse foram consultadas: 

• Manufatura: a fim de compreender como o processo funciona, quais 

parâmetros são monitorados e entender o papel operacional nesta 

atividade; 

• Engenharia de Projetos: a fim de compreender o princípio de 

funcionamento dos equipamentos, suas especificações técnicas; 

• Manutenção, a fim de consultar o histórico de intervenções feitas de modo 

a assegurar a plena operação de todos os equipamentos; 

• Pesquisa e desenvolvimento, a fim de compreender as especificações 

internas do produto acabado. 

As entrevistas não foram documentadas e por isso não serão apresentadas na 

Metodologia. 

O presente trabalho pode ser classificado como pesquisa aplicada 

quantitativa/qualitativa, uma vez que foi realizado a partir de coleta de dados, observações 

na linha de produção e o tratamento de dados por métodos estatísticos. 

Os estudos foram realizados na empresa que está localizada na cidade de Salvador, 

Bahia e suas atividades consistem no processo de torrefação, moagem e empacotamento 

de café. Para o estudo foi considerado o período de fevereiro a maio de 2021, onde foram 

utilizados os dados de produção da indústria e considerou-se os dados do período de 

Setembro a Novembro de 2021 como resultado após implementação das ações levantadas. 

Os dados dessa etapa do processo foram fornecidos pela empresa, através dos 

relatórios operacionais preenchidos pelos operadores de torra com informações como (%) 

umidade analisado.  

  

4.1 LEVANTAMENTO DO HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS DE UMIDADE DA 

FÁBRICA 

Toda vez que é evidenciado algum produto acabado ou em processo fora dos 

requisitos de qualidade e segurança de alimentos, devem ser abertos registros de não 

conformidade, de modo a se manter o registro das informações do produto envolvido na 
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ocorrência, a rastreabilidade da causa e das ações tomadas, e também, tornar possível a 

quantificação dos impactos dessa não conformidade na performance de qualidade através 

de indicadores, como o RFT que mensura o quanto do que foi produzido pode ser liberado 

sem nenhum tipo de reprocesso, retrabalho. 

Conforme dito anteriormente, umidade é um parâmetro monitorado dentro da 

indústria tanto por questões de qualidade quanto por segurança de alimentos. Por este 

motivo foi feita a avaliação do histórico das não-conformidades abertas devido a 

problemas de umidade na fábrica, levando em consideração o período de Fevereiro a 

Maio/2021. Após a implementação das ações levantadas, foram avaliados os dados de 

não-conformidades abertas no período de Setembro a Novembro/2021. 

 

4.2  ANÁLISE DE UMIDADE DO CAFÉ  

Foram utilizados dados de análises realizadas pelos operadores, controladores e 

analistas devidamente treinados para tal atividade, em equipamentos analíticos 

devidamente calibrados e aptos para uso. 

Na etapa de torra, os operadores retiram as amostras do grão torrado do bojo após 

a balança de café torrado a cada 20 minutos para ser feita a avaliação dos parâmetros de 

cor e % de umidade. Posteriormente, após retirada das amostras, o café é moído em um 

moinho de bancada, previamente verificado e dentro das especificações, e a amostra de 

café em pó é despejada uniformemente sobre uma cápsula em queda livre, de forma que 

fica com um excesso de café acima da borda do prato. A amostra então deve ser 

uniformizada de modo que fique com a superfície plana e posteriormente levada para o 

Quadra Beam, onde há uma marcação do encaixe e o cronômetro deve ser acionado por 

20 s para incidência do feixe de luz, conforme sequência apresentada na figura 17, e que 

possa ser feita a leitura da umidade no visor. 

Figura 17: Etapas da análise de umidade no Quadra Beam 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Procedimento similar deve ser feito para análise da umidade tanto na etapa da 

moagem quanto no empacotamento. Na etapa da moagem, o operador realiza análise a 

cada 30 minutos retirando a amostra de café torrado e moído da rosca vertical na saída 

dos moinhos e realiza análise conforme procedimento explicado  no parágrafo anterior. 

Na etapa do empacotamento, o pacote do produto acabado é retirado nas esteiras 

e a análise é feita pelos controladores de qualidade a cada uma hora e pelo analista de 
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controle de qualidade uma vez por turno no laboratório conforme procedimento presente 

nos parágrafos anteriores. 

Apesar de, segundo a RDC nº 277, de 22 de Setembro de 2005, a umidade para o 

café torrado e moído deve ser de no máximo 5,0% (g/100g), internamente na indústria é 

trabalhado com valores de especificação máxima de 4,8%. A diferença é justificada pela 

variação aceitável do equipamento analítico de medição de umidade de +/- 0,2%. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS DE PROCESSO 

Os resultados foram trabalhados utilizando as ferramentas do CEP, planilhas do 

Excel, além de um software estatístico, os quais auxiliaram nos cálculos de amplitudes e 

médias, além da confecção dos histogramas e dos resumos estatísticos para facilitar a 

interpretação dos dados, e as demais ferramentas utilizadas na detecção e solução das 

possíveis anomalias. 

Para análise dos dados, cujas informações do processo que foram compiladas 

datam do período de Fevereiro a Maio/2021 e Setembro até Novembro/2021 foi utilizado 

o Minitab © 19.2020.1 e o auxílio do Excel versão 2008. 

Para realização das análises, copiou-se os dados a serem tratados para o campo 

worksheet do Minitab ©. Cada coluna representa informações do processo relacionadas 

a cada uma das bateladas como: data, turno e nome do operador responsável pela torra, 

tempo, temperatura de aromatização, leitura da cor feita pelo operador, quantidade de 

água injetada, valor da umidade (%) da análise realizada pelo operador, além do silo para 

onde a carga foi destinada. 

Foram feitas algumas análises no Minitab © 19.2020.1. como: teste de 

normalidade para avaliar se os dados seguem a distribuição normal; além de ter sido feito 

o sumário gráfico, onde são visualizadas informações sobre a estatística descritiva dos 

dados avaliados como média, mediana, desvio padrão etc e histogramas com os dados 

para avaliar como ocorre a distribuição destes. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para o presente estudo foi realizado considerando o período de fevereiro a maio 

de 2021, utilizando os dados de produção de uma indústria de processamento de café 

torrado e moído. 

Avaliando o histórico de ocorrências de umidade alta desta fábrica, percebe-se ao 

longo do período estudado que 32.230 kg de produto foi segregado, o que significa que o 

estava fora da especificação e precisou ser reprocessado, sendo que destes, 3.230 kg 

produto acabado e 30.000 kg produto em processo, que ao longo da produção foi 

segregado em silos ou bags antes de chegar às máquinas de empacotamento. 

Figura 18: Gráfico de quantidade segregada (kg) por mês 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Na Tabela 02, estão apresentados os valores médio, mínimo e máximo da umidade 

durante os meses de observação do presente trabalho. Percebe-se que os valores médios 

não variam significativamente mês a mês, porém há uma grande variação entre os valores 

extremos, como podemos observar a partir do valor de amplitude, indicando, portanto, 

que o processo não é estável e pode gerar picos de umidades alta, ocasionando, por 

consequência, em produto não conforme. 

Tabela 02: Valores médios, mínimos, máximos e amplitude de umidade por mês de fabricação 

Mês 
Valor médio 

umidade (%) 

Valor mínimo 

umidade (%) 

Valor máximo 

umidade (%) 
Amplitude 

fev/21 4,21 3,00 4,70 1,70 

mar/21 4,11 3,47 4,63 1,16 

abr/21 4,10 3,00 4,90 1,90 

mai/21 4,10 3,00 5,00 2,00 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

A fim de extrair mais informações, os dados foram estratificados e a mesma 

análise foi realizada utilizando as informações semanais da umidade durante o período 

em questão (Figura 19)  
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Figura 19: Valores médios, mínimos, máximos de umidade por semana de fabricação 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Ao se avaliar os dados semanais, percebe-se que a variação da amplitude entre 

uma semana e outra é significativa, o que reafirma que o processo sofre grande variação. 

Uma forma de avaliar esses valores de umidade é a partir da análise estatística da 

distribuição dos valores encontrados no período. A distribuição nos ajuda a compreender 

a forma, dispersão e a localização de um conjunto de dados. 

Para os dados de umidade oriundos do processo, foi realizado a verificação da 

normalidade por meio do Gráfico de Probabilidade Normal e do teste estatístico de 

normalidade do Minitab. 

Figura 20: Gráfico de probabilidade normal dos dados de umidade 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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De acordo com a regra de decisão e o resultado obtido, obtêm-se que os dados de 

umidade do período não seguem uma distribuição normal, visto que o seu p-valor <0,05, 

onde p-valor representa o nível de significância a um intervalo de confiança de 95%. 

Neste gráfico é possível observar o valor de média, desvio padrão, além do 

número de amostras presentes na análise.  

Ao dispor os dados diários em um Diagrama de Distribuição de Frequências, 

também chamado de histograma, foi possível observar o conjunto de dados tabulados e 

divididos em classes uniformes e a frequência de incidência destes.  

Ao avaliar o histograma dos dados de umidade de todo o período, presente na 

figura 21, pode-se observar os valores que mais se repetem, a alocação dos valores 

centrais e a forma como eles se distribuem. Pode-se ratificar novamente que os dados não 

possuem comportamento normal. 

Figura 21: Sumário gráfico dos dados de umidade 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Em todos os casos foi possível observar a existência de dados com distribuição 

assimétrica, com maioria dos valores distribuídos à direita da média, representando uma 

maior tendência em termos valores de umidade mais altos, próximo do valor de umidade 

recomendado para a etapa de torra. Também pode-se observar a presença de picos em 

todos os histogramas, mostrando que existem valores que possuem uma maior 

repetibilidade, sendo estes principalmente valores concentrados na faixa entre 4,0-4,2%. 

Apesar de maior parte dos dados estarem concentrados à direita da média, pode-se 

observar que também há a presença de valor de umidade muito baixos, o que pode ser 

explicado pelos valores de umidade obtidos após ocorrências, em que é necessário 
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produzir um café com valores de umidade muito baixos para ser possível o reprocesso do 

café segregado devido a ocorrência. 

Nos resumos apresentados acima, além das informações gráficas, é possível 

observar os valores de média e mediana a um intervalo de confiança de 95%. 

Com base nos dados de capacidade que demonstram que o processo não é estável 

e pode gerar produtos não conformes, é importante analisar o que pode influenciar na 

umidade do produto. Para esta análise, foi utilizado o Diagrama de Ishikawa ou Diagrama 

de causa e efeito (Figura 22), que permite uma análise de causa para um determinado 

efeito: 

Figura 22: Diagrama de Ishikawa para o problema de umidade alta 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor  

Cada uma das causas levantadas no diagrama de Ishikawa foi obtida através de 

sessões de brainstorming, que é uma técnica de discussão em grupo que se vale da 

contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes, no intuito de 

resolver algum problema, em que os funcionários das áreas de Produção, Manutenção, 

Engenharia e Qualidade foram acionados. Cada uma destas possíveis causas foi 

investigada e, nos casos, onde foi observado oportunidades, ações foram tomadas.  

 

5.1 FALHA NA COMPOSIÇÃO DA BATELADA 

 

Após ser recebido e analisado, o café verde é direcionado aos silos e ficam lá 

armazenados até o momento de uso durante o processo de torra. 

O torrador solicita para o sistema uma quantidade de café e as roscas existentes 

sob os silos dosam um componente por vez até formar o peso total da batelada do torrador, 

que é de aproximadamente 300 kg e então o processo de torra é iniciado. 

Caso haja alguma variação diferente da tolerância da balança usada para 

composição da batelada, que corresponde a 1% da carga total da mesma (3 kg), pode 

haver variações no teor de umidade do produto, visto que para uma mesma programação 
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de quantidade de água e tempo de torra, com uma quantidade menor de café, faz com que 

este fique mais úmido. 

Esta pesagem é feita por balanças que ficam antes da entrada do café na câmara 

de torra e estas balanças são calibradas periodicamente, a cada seis meses por empresa 

terceira.  

Durante investigação, não foi observado nenhuma anomalia durante o processo de 

composição da batelada. Este é um parâmetro de processo acompanhado pelos operadores 

a cada análise realizada, e caso haja algum desvio diferente da tolerância existente, existe 

um alarme sonoro que aparece no supervisório. Além disso, as calibrações das balanças 

estavam de acordo com o previsto pelo cronograma de calibrações e manutenção deste 

equipamento. 

 

5.2  AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO BÁSICA DOS TORRADORES 

Os torradores, assim como os demais equipamentos industriais passam 

periodicamente por manutenções com foco em agir de forma antecipada para prevenir 

falhas e paradas nos equipamentos.  

Estas manutenções são efetuadas em intervalos predeterminados, ou de acordo 

com critérios prescritos, o que no caso do Torrador estudado foi feita dentro da frequência 

bimestral onde não foram observadas anomalias no equipamento que impactassem 

diretamente no percentual de umidade. 

Na manutenção preventiva feita no mês de Setembro/21 foi feita intervenção na 

bomba de aromatização do Torrador 01, cuja frequência é anual, e que poderia influenciar 

na injeção de água da câmara, porém não é o caso do estudo em questão. 

 

5.3 FALTA DE PADRÃO PARA TEMPERATURA DE AROMATIZAÇÃO 

Durante o processo de torra, a temperatura dos grãos se eleva bruscamente até 

atingir a temperatura de corte de ar quente e a sua temperatura ainda se eleva 

aproximadamente 7 °C até atingir a temperatura de aromatização, que gira em torno de 

260 ºC. 

A temperatura de aromatização é a temperatura onde o café atinge o ponto de torra 

que consiste na injeção de água pressurizada na quantidade de litros programada para 

interromper as reações de pirólise no café, finalizando a torra.  

Esta temperatura de aromatização é determinada pelo setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento, levando em consideração o tipo de blend de café utilizado, a tecnologia 

do torrador em questão, além das características sensoriais do café torrado desejado.  

Durante investigação, foi observado que não existe um padrão para temperatura 

de aromatização, fazendo com que os operadores façam alterações de acordo com a cor 

medida do café. Sendo um ponto já mapeado dentro da empresa para melhorias futuras. 

 

5.4 FALTA DE PADRÃO PARA QUANTIDADE DE ÁGUA INJETADA 
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A injeção de água é uma etapa muito importante para o processo de torra do café, 

assim como para a determinação do processo de umidade do produto acabado. 

Este valor de quantidade de água é um parâmetro determinado pelo operador e seu 

valor pode ser alterado pelo mesmo de acordo com as características do café verde 

utilizado e da tecnologia do torrador. 

O volume de água injetado no processo de torra é medido a cada ciclo. São 

aplicadas perturbações degraus uniformes (1 litro) na quantidade de água injetada no 

processo de torrefação, mantendo o tempo de torra constante, para avaliar o 

comportamento da umidade.  

Durante investigação realizada, foi observado que os operadores realizavam 

inúmeros ajustes na quantidade de água injetada, conforme Figura 25, onde fica claro a 

existência de duas populações distintas, uma com maior quantidade de água e outra com 

menor quantidade de água injetada. 

Figura 23: Histograma com os dados de quantidade de água injetada antes da intervenção 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 O que se observa é que, por falta de padrão, os operadores aumentam a quantidade 

de água arbitrariamente e fazem ajustes demasiados, o que pode ser observado pela 

grande dispersão de valores de água observado para um mesmo equipamento. 

Na prática, o que ocorre é que os operadores tendem a trabalhar com valores de 

água mais altos, porém, quando são evidenciados resultados de % de umidade fora do 

especificado, eles diminuem bruscamente esse valor, para se obter cafés com umidades 

mais baixas e realizar a dosagem dos produtos não conformes, gerando picos entre valores 

de água mais altos e baixos. 

Levando em consideração este desvio encontrado, uma ação realizada é manter 

fixo a quantidade de água que deve ser injetada para cada uma das câmaras de torra do 
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equipamento e somente ser feito alteração neste valor, caso seja evidenciado desvios com 

valor acima da faixa especificada e alinhado previamente com a gestão da área de 

processos. 

Esta ação foi implementada e acompanhada de perto pela gestão da área e foram 

necessárias intervenções junto a cada operador, visto que a alteração arbitrária desse 

parâmetro era uma prática quase cultural por estes. 

Após a implementação da ação e seu acompanhamento, foi evidenciado uma 

diminuição na variação dos valores de água injetado, o que pode ser evidenciado pela 

figura 24. 

Figura 24: Histograma com os dados de quantidade de água injetada após a intervenção realizada 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

É possível observar que a amplitude dos valores de água injetada diminuiu mais 

que 50%, e há agora uma grande concentração de dados por volta de 55 l o que é coerente 

com o valor determinado como padrão, que para a câmara 01 é 57,5 l, Câmara 02 é 58l. 

Observa-se também que houve uma diminuição na quantidade de dados com volumes 

baixos de água, as poucas variações abaixo disso, consistem em ajustes realizados quando 

observados desvios pela operação. 

 

5.5 FALTA DE PADRÃO PARA O TEMPO DE TORRA 

O tempo de torra é determinado como sendo a quantidade de tempo necessária 

para o ciclo de torra ser finalizado, sendo que este contempla tanto a etapa de secagem 

como a torra propriamente dita. 
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Este tempo de torra também é determinado pelo setor de Pesquisa e 

Desenvolvimento, levando em consideração o tipo de blend de café utilizado, a tecnologia 

do torrador em questão, além das características sensoriais do café torrado desejado. 

Durante investigação realizada, foi evidenciado que não existia um padrão para o 

tempo de torra adotado na fábrica, o que fazia com que os operadores fizessem alterações 

no tempo de torra arbitrariamente, o que pode gerar impactos de desvios de umidade e 

falta de padronização do produto. 

Levando em consideração este desvio encontrado, uma ação realizada foi 

implementar uma faixa com os tempos de torra padrão, conforme figura 25: 

Figura 25: Faixa de trabalho para tempo de torra 

 

Fonte: JDE, 2021 

Neste documento, foi criado um padrão visual de trabalho para faixa de tempo de 

torra e variação de tempo de torra entre as câmaras que são aplicáveis ao controle do 

torrador e quais ações devem ser tomadas em caso de desvios: 

• Faixa verde: Processo ok; 

• Faixa amarela: A partir de um turno operando nestas condições, abrir Ordem de 

Serviço para manutenção; 

• Faixa amarela escura: A partir de quatro horas operando nestas condições, abrir 

Ordem de Serviço para Manutenção; 

• Faixa laranja: A partir de uma hora operando nesta condição abrir Ordem de 

Serviço para Manutenção; 

• Faixa vermelha: Abrir Ordem de Serviço para Manutenção e escalonar para a 

gestão da área para tomada de ação e parada do equipamento; 

 

 

5.6 REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MANEIRA INCORRETA 

Conforme citado anteriormente, a realização das análises é feita pelos 

operadores de torra conforme orientação dada pelo setor de Controle de Qualidade, 

que determina a frequência adequada, a metodologia e quais ações devem ser feitas 

no caso de desvios observados durante processo, levando em consideração a 

manutenção da Qualidade e da Segurança de Alimentos. 

Durante investigação realizada, foi observado que não havia registros de 

treinamento operacional para os operadores que atualmente exercem esta função. Isto 

pode ser explicado devido a movimentações internas e externas, em que, funcionários 

foram desligados ou admitidos, além da ausência de um treinamento padrão 

atualizado da área de Controle de Qualidade para esta atividade.  
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Levando em consideração este desvio encontrado, uma ação realizada foi a 

aplicação do um treinamento operacional de qualidade para a torrefação no final do 

mês de Agosto/2021. 

Este treinamento teve como objetivo a padronização, garantindo que todos 

realizem as atividades de acordo com a frequência e metodologia determinada, além 

da conscientização dos operadores sobre a importância dos procedimentos adotados 

e os impactos das suas atividades na Qualidade e Segurança de Alimentos. 

O treinamento teve como conteúdo programático os seguintes tópicos: 

• Papéis e responsabilidades para Qualidade e Segurança de Alimentos;  

• O que é o Auto Controle;  

• Vantagens de realizar o auto controle;  

• Conilon x Arábica e o impacto em sensorial;  

• Torrefação e o processo de torra;  

• Importância da frequência de análises;  

• Cor e o impacto para qualidade do produto;  

• Umidade e o impacto para segurança de alimentos;  

• Cor e o impacto para qualidade do produto;  

• Umidade e o impacto para segurança para produto; 

• Ações em caso de desvios de cor e umidade;  

• Possíveis causas de ocorrências de cor e umidade;  

• Procedimento de análise de cor e umidade;  

• Preenchimento de registros. 

O treinamento foi realizado em 100% dos operadores de torra da fábrica e além 

do conteúdo teórico, a parte prática e o acompanhamento da eficácia foram realizados 

pelos associados do Controle de Qualidade durante auditorias realizadas na linha com 

todos os operadores envolvidos.  

Após a realização dos treinamentos operacionais, foi possível colher feedbacks 

bastante positivos pelo time da operação sobre o quanto o treinamento padronizou as 

atividades e tirou todas as dúvidas existentes. 

 

5.7 MEDIÇÃO INCORRETA DO VOLUME DE ÁGUA INJETADO 

A medição de água ocorre através do sensor IFM SU8000, conforme figura 26, 

que consiste em um sensor ultrassônico que fica num cavalete do torrador, entre as duas 

câmaras de torra. Ele possui duas solenoides, que toda vez que a temperatura chega no 

set point, ele corta o calor e injeta a água. Este sensor mede pulsos elétricos e esse pulso 

é convertido pelo próprio medidor e vai para o painel de controle onde é visualizado em 

quantidade de água em litros. 
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Figura 26: Sensor IFM SU8000 para fluxo de água injetada na câmara de torra 

 

Fonte: IFM, 2021 

Este sensor não é calibrado, porém ele pode ser verificado pela operação 

através de um experimento, em que é necessário bloquear a passagem de água para 

ambas as câmaras, deixando assim, apenas a válvula de entrada aberta. Através da 

opção manual, é possível fazer a injeção de água em um recipiente graduado e verificar 

o desvio de volume real do teórico. Caso haja uma diferença entre este valor teórico e 

o valor real, este equipamento deve ser trocado.  

Durante investigação realizada, foi observado que não existe histórico de 

anomalias com este sensor e não existe uma frequência pré-determinada para esta 

verificação e que ele está operando normalmente de acordo com a função estabelecida.  

Sendo um ponto já mapeado dentro da empresa para melhorias futuras o 

estabelecimento de uma frequência de verificação operacional deste sensor. 

 

5.8 MEDIDORES DE UMIDADE DESCALIBRADOS 

Conforme citado nas referências bibliográficas, o medidor de umidade é um 

equipamento analítico crítico para garantia da segurança do produto. Deste modo, os 

equipamentos de umidade da fábrica são verificados uma vez por turno pelo setor de 

Controle de Qualidade. 

Esta verificação consiste na realização de análise em triplicata, colocado a 

mesma amostra para leitura no Quadra Beam e logo depois no Gehaka, equipamento 

referência, também em triplicata para comparar seus resultados. O valor que mais se 

repetir, a moda, será atribuído como o valor real (N) e, com isso, calcula-se a diferença 

entre a leitura dos equipamentos, que deve seguir o critério de aceitação de  ±0,2%. 

Caso haja uma variação diferente de ±0,2%, ajustes devem ser realizados na curva de 

calibração do Quadra Beam, ajustando o valor do zero do equipamento para que a 

variação seja minimizada. 

Caso os valores lidos pelo Quadra Beam estejam fora do critério de aceitação, 

de modo que não haja tendência de variação, deverá ser realizada a calibração dele, 

ajustando seus parâmetros de Zero e Span para que o valor medido corresponda ao 

valor real determinado para a amostra de laboratório. O procedimento consiste em 

realizar uma série de leituras no Quadra Beam com amostras de valores conhecidos 
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e, posteriormente, inserir o quanto o equipamento leu e o quanto deveria ter lido, 

fazendo com que o equipamento seja ajustado para a condição ideal.  

O objetivo da calibração é obter uma linha reta no gráfico QB x LAB que 

correlacione as leituras entre o medidor e os resultados de laboratório para uma série 

de amostras.  

Figura 27:  Exemplo de curva de calibração do Quadra Beam 

 

Fonte:  MS Instrumentos, 2013 

Durante investigação, não foi evidenciado nenhuma anomalia nos medidores 

de umidade utilizados na fábrica. O Gehaka estava com suas calibrações semestrais 

externas atualizadas conforme planejamento, o Quadra Beam estava com suas 

manutenções preventivas, que são realizadas externamente, também atualizadas e não 

foram observados desvios nas verificações de equipamento realizadas nos turnos que 

justificassem a necessidade de uma nova calibração no Quadra Beam no período 

avaliado ou ocasionassem algum desvio de umidade alta no processo produtivo.  

 

5.9 UMIDADE DO CAFÉ VERDE (MATÉRIA-PRIMA) 

 

Devido a criticidade do parâmetro para a Qualidade e Segurança do produto, a 

umidade também é monitorada no ato do recebimento da matéria-prima. Após o 

recebimento, é separada uma amostra de café verde de aproximadamente 150 g para 

análise no medidor de umidade Gehaka Agri. 

De acordo com a instrução normativa MAPA nº 08, de 11 de Junho de 2003, com 

a especificação de matéria-prima interna, o critério de aceitação para umidade é: 

• Café Arábica: Umidade máxima de 12,5% 

• Café Conillon: Umidade máxima de 13,5% 

Todos os valores de umidade lidos para cada lote de café verde recebido são 

registrados para avaliação do índice de qualificação dos fornecedores de café cru, que 

passam por verificação mensal dos classificadores de café do laboratório de Controle de 

Qualidade de Café verde.  

Em caso de não conformidades, são abertas ocorrências através do portal interno 

e será feita comunicação através do setor de Compras de café verde, em que ações serão 
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tomadas junto ao Fornecedor, de modo a garantir que as próximas entregas de café 

estejam dentro das especificações internas e externas. 

Durante investigação, não foi evidenciado nenhuma anomalia nos medidores de 

umidade de café verde utilizados na fábrica. O Gehaka Agri estava com suas calibrações 

semestrais externas atualizadas conforme planejamento. 

Foi avaliado também, se no período estudado, foram realizados recebimentos de 

matéria prima com valor de umidade acima do previsto na legislação, porém não foi 

evidenciado nenhuma anomalia e todos os lotes estavam dentro das especificações. 

 

5.10 AVALIAÇÃO DOS DADOS APÓS IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES  

Considerando que as ações foram implementadas a partir do Mês de Setembro, a 

análise foi realizada com os dados deste período até Novembro/2021. 

Avaliando a normalidade dos dados, eles permanecem com dados não normais, 

visto que de acordo com a regra de decisão e o resultado obtido, obtêm-se que os dados 

de umidade do período não são normais, visto que o seu p-valor <0,05, onde p-valor 

representa o nível de significância a um intervalo de confiança de 95%. Fato este que não 

gera nenhum problema, apenas deve-se escolher as ferramentas estatísticas adequadas 

para este caso.  

Durante análise foi verificado apenas um dado com umidade 6,07% no dia 15/09, 

porém durante investigação foi evidenciado que foi um problema pontual ocorrido devido 

ao regulador de pressão de ar comprimido que estava fora da especificação, cuja ação de 

melhoria está descrita no fim deste trabalho. 

Figura 28: Gráfico de probabilidade dos dados de umidade após melhorias no processo 

 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor  
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Ao dispor os dados em um Diagrama de Distribuição de Frequências, também 

chamado de histograma, foi possível observar o conjunto de dados tabulados e divididos 

em classes uniformes e a frequência de incidência destes. Essa análise através de 

histograma foi feita para o período de Setembro a Novembro/21. 

Ao avaliar o histograma dos dados de umidade, pode-se observar que, apesar dos 

dados não serem normais, após as intervenções realizadas, os resultados de % de umidade 

estão muito mais concentrados na faixa entre 4,0-4,5%, coerente com o estabelecido para 

a realidade da fábrica. 

Não existem mais picos de umidade, conforme anteriormente, em que em alguns 

momentos a operação trabalhava com umidade alta e em outros momentos precisava 

reduzir a umidade drasticamente para fazer o reprocesso do produto não conforme que 

estava com umidade acima dos limites legais, gerado durante essas tentativas de aumento 

de rendimento.  

 

Figura 29: Sumário gráfico dos dados de umidade após melhorias no processo 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Nos resumos apresentados acima, além das informações gráficas, é possível 

observar alguns dados de estatística relevantes: valor de média 4,0545 %, desvio padrão 

0,3290 % a um intervalo de confiança de 95%.  

É possível verificar a distribuição dessa variável pela análise do histograma, onde 

foi possível observar um valor de assimetria negativa (-0,784384), o que significa que a 

distribuição é assimétrica à esquerda, ou seja, a cauda da curva de distribuição declina 

para a esquerda, porém, ainda sim, dados mais bem distribuídos quando comparados ao 
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período anterior, onde tínhamos muito mais dados na faixa inferior de umidade, o que 

demonstra que frequentemente era feita redução drástica dos percentuais de umidade. 

Quanto ao dado da curtose, que mensura o grau de achatamento de uma 

distribuição, cujo valor da base é zero, assim, como se tem o valor de 0,697334, classifica-

se como curtose positiva, o que culmina em uma distribuição que tem caudas mais 

pesadas do que a distribuição normal. 

De modo a ver os dados mais estratificados, a mesma análise foi feita utilizando 

as informações de umidade semanais compreendendo o período de Setembro/21 (semana 

35) até Novembro/21 (semana 47). 

Figura 30: Valores médios, mínimos, máximos de umidade por semana de fabricação 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Ao se avaliar os dados semanais, percebe-se que o a média da porcentagem (%) 

de umidade praticamente manteve-se, visto que antes das intervenções era igual a 4,11% 

e após as intervenções foi de aproximadamente 4,06%. Em contrapartida, houve um 

aumento no valor máximo de umidade quando comparamos os períodos em questão. Esse 

resultado demonstra que os operadores estão trabalhando com valores de umidade mais 

altos, porém, sem gerar segregação de umidade, indicando assim que o processo está mais 

estável e todos estão com maior conhecimento acerca dele. 

Avaliando o histórico de ocorrências de umidade alta gerada também nesse 

período após as intervenções, observamos que houve desvios, porém todos os desvios que 

foram identificados foram investigados e identificado a causa raiz dos problemas através 

de outras ferramentas de melhoria contínua empregadas. As causas identificadas foram 

pontos diferentes dos que estão apontados durante no presente trabalho, não influenciando 

nos resultados aqui analisados.  
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Figura 31: Quantidade segregada (kg) por umidade alta após intervenções realizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

O primeiro desvio ocorreu no mês de Setembro e envolveu a segregação de 18.740 

kg de produto em processo.  Durante a investigação, foi evidenciado que o regulador de 

pressão de ar comprimido estava fora da especificação, fazendo com que a água injetada 

na câmara de torra e entrasse com uma pressão superior em determinados pontos, gerando 

umidade alta na batelada. Foram traçadas as seguintes ações após a investigação: 

• Realização do ajuste de pressão para 5 bar, conforme especificação; 

• Remoção da válvula para ajuste manual após o ajuste em 5bar; 

• Realização de identificação visual (centerline) para o regulador de 

pressão; 

O segundo desvio aconteceu no mês de Outubro e envolveu a segregação de 5.000 

kg de produto em processo. Durante a investigação, foi evidenciado que o desvio ocorreu 

no primeiro silo torrado, após a parada de manutenção do equipamento, onde, dentre 

diferentes atividades realizadas, houve a troca do bico de injeção de água e foi 

evidenciado que o novo bico apresentava um diâmetro diferente do anterior. As seguintes 

ações foram traçadas visando eliminar o problema: 

•  Definição do diâmetro ideal dos bicos de injeção de água; 

• Criação de procedimento para início de produção pós manutenção; 

• Atualização do check-list da produção contemplando os parâmetros de 

processo; 

Todas essas ações foram concluídas dentro do prazo estabelecido e após a sua 

implementação não foram evidenciados novos desvios pelo mesmo modo de falha no 

equipamento da fábrica.  
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6. CONCLUSÃO 

Com o presente trabalho, foi possível ampliar o entendimento sobre algumas das 

causas da variabilidade de umidade no processo produtivo de fabricação do café torrado 

e moído. A partir do tratamento estatístico dos dados obtidos antes e depois das 

intervenções realizadas no processo e no equipamento industrial, foi possível concluir 

que houve uma melhoria nos resultados de percentual de umidade obtidos, bem como 

redução da quantidade de produto segregado por umidade alta. 

Durante a construção do trabalho, foi possível estudar mais sobre o processo 

produtivo de café, focando principalmente na etapa do processo determinante para a 

umidade, que é a torrefação. Foi possível conhecer e estudar mais profundamente quais 

parâmetros de processo são cruciais para a determinação da umidade como quantidade de 

água injetada, batelada, entre outras, a fim de que, consequentemente, identificássemos 

um melhor rendimento do produto. 

Durante as análises realizadas, foi possível realizar também o aprofundamento em 

conceitos de CEP, até então pouco abordados durante a graduação em Engenharia 

Química, mas de grande valor para o trabalho na indústria, visto que melhoram a 

qualidade, confiabilidade, produtividade e custos dos processos.  O uso de ferramentas de 

melhoria contínua, como diagrama de Ishikawa, para definir as causas e os efeitos do 

problema envolvido no estudo, e a elaboração de histogramas para análise da tendência 

de distribuição dos dados, foram de grande conhecimento agregado para com a 

finalização do presente trabalho e meu perfil profissional. 

 Diante do exposto, foi possível concluir que, após a implementação de algumas 

ações de melhorias, como: padronização da quantidade de água injetada e treinamento 

operacional, houve uma redução significativa da quantidade de produto segregado por 

umidade alta, bem como uma melhora na distribuição dos dados de umidade do processo, 

minimizando a variação brusca entre os valores de umidade altas e baixas. A estabilidade 

entre dados mais próximos, demonstra que o conhecimento do processo e do equipamento 

industrial, tanto quanto a capacitação e conscientização do time operacional, influenciam 

positivamente para a entrega de bons resultados, atendendo indicadores, sem que haja 

impactos em segregação de produtos.  

Para trabalhos futuros, é recomendado que seja determinada a faixa de trabalho 

para a temperatura de aromatização, e a frequência de verificação do fluxo de injeção de 

água para monitorar se o que está sendo enviado a cada batelada de fato coincide com o 

sinal enviado ao supervisório do torrador.  

Uma recomendação adicional seria prosseguir com investigações para os desvios 

encontrados, cujo modo de falha é diferente dos tópicos abordados neste trabalho, 

objetivando identificar a causa raiz destes pontos e implementar as respectivas ações 

corretivas necessárias. 
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