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1- RESUMO  

Dentro das indústrias conhecerem as características de sua matéria- prima 

(físicas, químicas, entre outras) é de grande importância para a produtividade do seu 

produto final. Não sendo diferente nas indústrias de produção de álcool etílico, ter 

uma especificação de sua matéria-prima é fundamental para um bom desempenho 

produtivo.  Com base nos dados analíticos das matérias-primas e produto final de 

um site produtor, realizando um tratamento estatístico elaboraremos uma 

especificação de matéria-prima que atenda a necessidade desse site produtor de 

etanol. 

 

2- INTRODUÇÃO  

O Etanol é um líquido muito conhecido, pois faz parte do dia-a-dia das 

pessoas de duas maneiras: como combustível e como o ingrediente mais famoso de 

bebidas alcoólicas, como a cerveja, o vinho e a cachaça. Contudo, ele é também 

matéria-prima industrial, sendo largamente utilizado para fazer perfumes, materiais 

de limpeza, tintas, solventes, excipientes farmacêuticos e muitos outros produtos 

(NOVACANA, [201-?]). 

Álcool Extra-Neutro (ENA) ou suas outras terminologias é um álcool etílico de 

alta pureza geralmente produzido a partir de melaço de cana-de-açúcar ou grãos por 

fermentação, destilação e precisão de retificação (NAEGELE; 2000). 

Sendo o etanol (álcool etílico) largamente utilizado nos mais diversos 

segmentos industriais como parte integrante da produção, entre eles: a indústria 

alimentícia, química, farmacêutica e cosmética (ÁLCOOL FERREIRA, 2011). 

A situação econômica atual e as condições globais do mercado levaram as 

empresas a procurar maneiras de aumentar a competitividade, melhorando os 

processos de produção, reduzindo os custos de produção e melhorando a qualidade 

dos produtos (CUSATO; TAVOLARO; OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Torrezan ([201-?]) o controle de qualidade nas indústrias (...). 

Fundamentam-se no controle das matérias-primas, insumos, embalagens, 

fornecedores, acompanhamento dos produtos ao longo dos processos e avaliação 

do produto final. Há algumas ferramentas e procedimentos aplicados na 

operacionalização de unidades industriais que visam assegurar a qualidade e 

minimizar problemas de segurança que possam colocar em risco a saúde dos 

consumidores tais como as Boas Práticas de Fabricação (BPF); Procedimentos 



Padrões de Higiene Operacional (PPHO); auditoria de processos produtivos e 

sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

Na definição de Cusato, Tavolaro e Oliveira (2011), HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) em português APPCC (Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle) é um sistema preventivo para a produção de produtos 

alimentares seguros. Baseia-se nos princípios técnicos e científicos aplicáveis a 

cada etapa da cadeia de produção, desde as atividades de cultivo / produção até os 

sistemas de produção e distribuição, até o momento em que o produto chega ao 

consumidor final. 

 

3- OBJETIVOS  

Através da análise de correlação estatística estabelecer com o histórico de 

características físico-químicas de matéria primas recebidas e álcool obtido, 

estabelecer parâmetros que possam ser usados como ponto críticos de controle. 

 

4- METODOLOGIA 

Irá realizar o levantamento dos dados de análises das matérias prima que 

tiveram entrada na empresa no período de fevereiro/2015 até fevereiro/2017.  

São realizadas diversas análises nas matérias – primas e lotes de produtos, 

no entanto está trabalhando somente com as análises de Teor ºINPM, Teor ºGL, 

análise de Barbet e Cromatografia Gasosa (compostos analisados: acetaldeído, 

metanol, acetona, isopropanol, n-propanol, diacetil, acetato de etila, 2-butanol, 

ciclohexano, isobutanol, benzeno, crotonaldeído, n-butanol, acetal, isoamílico, n-

amílico, furfural e hidroximetilfurfural).  

Todas as amostras serão tratadas estatisticamente para interpretação dos 

resultados utilizando o software SAS (versão 9.2, Johannesburg, África do Sul).   

 

5- DESENVOLVIMENTO  

O site possui um sistema de gestão da qualidade implementado que engloba 

os procedimentos operacional padrão (POP), que definem o tempo de retenção de 

todos os documentos administrativos e produtivos da empresa. Nestes documentos 

de produção é possível realizar um rastreamento de todo o percurso de entrada da 

matéria prima na empresa até o produto final entregado ao cliente, contendo todas 

as análises físico-químicas. 



Os dados estão sendo manualmente transportados e inseridos numa planilha 

prévia de controle de resultados de matéria-prima e produto, as quais serão 

transferidas para o software de correlação estatística para realizar o tratamento e 

elaboração do PCC. 

 

6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Após as análises estatísticas dos dados levantados, espera-se que com os 

resultados encontrados permita-nos elaborar uma especificação com limites 

descritivos das análises da matéria – prima utilizada no processo de produção do 

álcool etílico extra neutro.  

Definindo assim um PCC - Ponto Crítico de Controle no recebimento da 

matéria – prima, para que possa garantir um melhor aproveitamento do processo, 

nas questões de tempos ociosos em teste de matérias primas que não atendam a 

especificação desenvolvida neste trabalho. 
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