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Resumo

Esse artigo tem como objetivo descrever como a usina Trapiche utiliza o sistema de  
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) na produção do açúcar refinado  
granulado.  A  usina Trapiche,  objeto de estudo deste  trabalho,  encontra-se  localizada no 
município de Sirinhaém, Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco.  A preocupação em 
fornecer produtos com a qualidade garantida redobra os esforços de todos que fazem a  
empresa e faz do controle uma ferramenta importante na sua cadeia produtiva. Diante de tal  
situação a Trapiche vem utilizando o APPCC, a fim de garantir a segurança do produto e a  
satisfação do consumidor. O sistema parte do princípio que em vários pontos da indústria  
podem existir  perigos  biológicos,  químicos  e  físicos.  No entanto,  pode-se  tomar medidas  
preventivas para controlá-los. 
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1 Introdução
Atualmente, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo com destaque para 

a região Centro/Sul, esta a maior produtora de cana e derivados do país. O Estado de São 
Paulo, entre outros fatores, por ter condições favoráveis de clima e solo, centros de estudos e 
pesquisas, e por estar próximo aos principais centros consumidores, vem se destacando como 
o maior produtor de cana-de-açúcar e derivados do país. 

Quadro 1 – O mercado de açúcar no Brasil

Movimenta: R$ 36 bilhões por ano
Representa: 3,5% do PIB 
Gera: 3,6 milhões de empregos 
Moe: 340 milhões de toneladas de cana por ano
Produz: 24 milhões de toneladas de açúcar por ano
Produz: 14 bilhões de litros de Álcool por ano
Exporta: 13,5 milhões de toneladas de açúcar por ano
Exporta: 690 milhões de litros de Álcool por ano
Recolhe: R$ 4,5 bilhões em impostos e taxas por ano
Investe: R$ 3,5 bilhões por ano
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Compõem-se de: 302 Usinas e Destilarias

Fonte: Adaptado do Jornal Cana, 2004.

O quadro acima apresenta os números do setor sucroalcooleiro nacional no ano de 
2004. Através desses, observa-se a sua importância e toda a representatividade. Considerando 
os retornos diretos e indiretos, este setor gerou um faturamento de R$ 36 bilhões no referido 
ano, o que representa 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Quanto à geração de 
empregos existem cerca de 3,6 milhões de pessoas envolvidas direta e/ou indiretamente com 
esse negócio. Com uma moagem de 340 milhões de toneladas de cana, produziu um total de 
24 milhões de toneladas de açúcar dos quais 13,5 milhões de toneladas foram exportados e 14 
bilhões de litros de álcool dos quais foram exportados 690 milhões de litros. É importante 
destacar  a  diferença  entre  o  consumo  interno  do  açúcar  e  o  álcool  produzidos  no  país. 
Enquanto do total de açúcar produzido observa-se um equilíbrio entre o consumo no mercado 
interno e de exportação, observa-se o contrário na produção de álcool. Vale ressaltar que a 
maior parte deste produto é consumida no mercado interno.   

Na agroindústria canavieira nacional encontram-se dois cenários bastante distintos. O 
primeiro localizado no Centro/Sul do país que, por ter uma melhor condição física, econômica 
e tecnológica, representando uma maior produtividade, mantém-se como o principal centro 
canavieiro nacional. O segundo, localizado na região Nordeste, que durante anos manteve a 
liderança nacional e, atualmente, encontra-se numa condição bastante diferenciada da região 
citada acima. 

A história da agroindústria canavieira no Brasil é caracterizada por um grande período 
de intervenção estatal. As mudanças institucionais que ocorreram neste importante segmento 
do agronegócio nacional marcaram profundamente a sua história. 

Em 1933, o Governo Federal a pedido dos próprios produtores que necessitavam de um 
órgão que regulamentasse o excesso de oferta  e reorganizasse o setor,  cria o Instituto do 
Açúcar  e  do  Álcool  (IAA)  com  o  objetivo  de  controlar  as  decisões  de  produção  e 
comercialização.  O IAA, não só determinava cotas  de produção das usinas,  mas também 
comprava e vendia toda a sua produção de açúcar e álcool e repassava os recursos oriundos 
das vendas às unidades produtoras. 

No  final  da  década  de  1980,  a  agroindústria  canavieira  no  Brasil  administrou  um 
impacto decorrente de uma mudança política relacionada com a desregulamentação do setor. 
Este acontecimento contribuiu para o agravamento do quadro existente e para falência de 
várias  usinas,  principalmente  as  localizadas  na  região  Nordeste.  A desregulamentação  do 
setor foi caracterizada pela desativação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). O fim do 
protecionismo estatal fez com que os conceitos de gestão das usinas fossem revistos. 

Após a extinção do IAA, as unidades produtoras tiveram que adotar novas estratégias, 
visando a sua inserção e permanência em um ambiente de livre mercado. Após o período de 
regulamentação,  tais  organizações  tiveram que:  se  adaptar  ao  novo cenário  e  aprender  a 
vender a sua produção; procurar os seus clientes; fazer o seu próprio marketing; desenvolver 
estratégias de comercialização; inovar em suas cadeias de produção para agregar valor ao 
açúcar  e  álcool  produzidos  e  desenvolver  vantagens  para  manterem-se  competitivas  no 
mercado.

Quando o estado deixou de intervir no setor, muitas usinas de Pernambuco encerraram 
as suas atividades, por não conseguirem se adaptar ao mercado de livre concorrência. Após a 
desregulamentação  aconteceu  uma  depuração  natural.  As  usinas  que  não  conseguiram 
enxugar os seus custos e não se adaptaram à nova realidade tiveram dificuldades de se manter 
em funcionamento, ocasionando, então, um encolhimento no setor. 

A usina  Trapiche  conseguiu superar  essas  distorções  e  hoje  está  entre  as  principais 
produtoras de derivados da cana e de energia elétrica do Estado de Pernambuco. Um dos 



fatores determinantes para a inserção e permanência da Trapiche no mercado é a qualidade do 
açúcar  fornecido.  Essa  empresa  busca,  incansavelmente,  em  toda  sua  cadeia  identificar, 
avaliar  e  controlar  os  perigos  existentes  em pontos  críticos,  no processo de produção do 
açúcar refinado granulado. Assim, a Trapiche vem utilizando o sistema Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle (APPCC). Esse consiste em um conjunto de ações integradas que 
ocorrem em um processo industrial  na cadeia  de alimentos que vai  desde a  aquisição de 
matéria-prima  até  o  produto  acabado  em  seu  local  de  armazenagem.  O  APPCC  visa 
identificar, avaliar e controlar os perigos existentes em pontos críticos no processo produtivo 
dos alimentos e eliminar os riscos de perigos biológicos, químicos e físicos. De acordo com o 
SEBRAE (2000)  os  princípios  do APPCC são:  identificar  os  pontos  críticos  de  controle, 
estabelecer  limites  críticos,  de  segurança  e  de  monitorização  desses  pontos,  e  o 
estabelecimento das ações corretivas.    

 A escolha pela usina Trapiche, como objeto de estudo desse artigo, deu-se pelo fato 
de  ser  uma das  maiores  produtoras  de  açúcar  de  Pernambuco.  Na safra  de  2000/2001,  a 
Trapiche teve uma produção de 2.125.565 sacos de açúcar, até então, a maior do estado. Na 
safra de 2002/2003, a usina Trapiche produziu um total  de 1.815.351 sacos de açúcar. A 
produção da safra de 2003/2004 foi de 2.365.026 sacos de açúcar. Nesta safra a usina moeu 
um total de 1.235.637,76 toneladas de cana-de-açúcar. Deste total 1.088.315,53 foi própria e 
147.322,23 de fornecedores. Vale ressaltar que com este total de cana própria foi a usina que 
moeu  a  maior  quantidade  desta  matéria-prima  na  história  do  Estado  de  Pernambuco.  A 
unidade está distante 70 Km do centro do Recife, no litoral Sul do estado, região privilegiada 
por possuir um solo sempre úmido. Atualmente, fabrica açúcar refinado e álcool anidro, além 
da co-geração de energia elétrica. Durante o período de safra, chega a contar com cerca de 
3.200 trabalhadores no campo e na indústria, sendo a maior geradora de empregos da Mata 
Sul  do  estado.  É,  também,  a  empresa  do  setor  sucroalcooleiro  com  maior  investimento 
ambiental, contando com imensas áreas de preservação de mangues e de mata atlântica. A 
Trapiche possui clientes industriais  importantes como, por exemplo,  Coca-Cola,  Parmalat, 
Bungue Alimentos, AMBEV, Belco, Schincariol, Unilever e Vitarela. 

Diante do que foi abordado um problema de pesquisa foi formulado:

De que forma a usina Trapiche utiliza o sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle  (APPCC)  em  seu  complexo  industrial,  visando  a  produção  do  açúcar  refinado 
granulado?

2 Fundamentação teórica 
2.1 A importância da função controle para a gestão organizacional

A  competitividade  mundial  vem aumentando,  significativamente,  nos  últimos  anos. 
Esse acontecimento força as empresas buscarem uma melhoria contínua em seus processos, 
produtos e serviços para oferecer qualidade com baixo custo, satisfazer as necessidades de 
seus clientes, e se tornarem mais competitiva a ponto de assumir uma posição de liderança em 
seus mercados.  Para isso,  é importante  que as empresas estejam atentas às mutações que 
ocorrem em seus ambientes e elaborem ações eficazes para superar os obstáculos que serão 
encontrados. Para serem bem-sucedidas em seus negócios, é imprescindível a utilização da 
função controle, item importante para a sua sobrevivência, nas suas diversas atividades.

O controle é a última etapa das funções administrativas e consiste em verificar se os 
planos e objetivos traçados pela organização, na fase de planejamento, estão sendo atingidos. 
Para que se possa avaliar o resultado da ação administrativa, é necessário estabelecer padrões 
de desempenho, medir esse desempenho e compará-lo com os padrões estabelecidos na etapa 



do planejamento. É importante destacar que ações corretivas devem ser tomadas caso seja 
identificado alguma variação entre o padrão estabelecido e o desempenho atual. 

 “Controle pode ser definido como o processo de monitorar as atividades de forma a 
assegurar que elas estejam sendo realizadas conforme o planejado e corrigir quaisquer desvios 
significativos”.  (ROBBINS;  COULTER,  1998,  p.414).  O  controle  é  um instrumento  que 
permite a administração conduzir a organização para os objetivos, previamente, traçados na 
fase de planejamento, e ajustar os desvios encontrados. O controle não é apenas uma atividade 
da administração, mas uma função que está presente em todas as organizações na busca de 
melhorias nos padrões de desempenho, contribuindo para a conquista de posições de mercado 
que lhe assegure a continuidade de suas operações. 

Após a empresa elaborar o seu planejamento, nada garante que as atividades sejam 
desempenhadas  conforme  o  que  foi  previsto.  É  com  a  finalidade  de  monitorar  esse 
desempenho que a  função controle  é  adotada nas empresas.  O controle  representa  para a 
empresa um instrumento de orientação, como a bússola que orienta o navegador e permite o 
posicionamento no rumo traçado anteriormente.   

2.2 O Controle de qualidade
Atualmente, o aspecto qualidade vem sendo um elemento diferenciador na preferência 

dos  consumidores  por  produtos  e/ou  serviços.  Com  o  aumento  crescente  da  competição 
através da oferta de uma grande variedade de produtos e/ou serviços que são colocados à 
disposição do consumidor,  a  qualidade torna-se o fator decisivo na hora da compra.  Para 
garantir a sobrevivência no complexo e turbulento mercado atual, as empresas têm procurado 
diferenciar os seus produtos e/ou serviços, fornecendo aos seus consumidores os melhores 
itens com uma qualidade mais consistente e a custos relativos cada vez menores. 

A qualidade não se faz somente com tecnologia. Ela se faz com 
pessoas,  sobretudo  com  pessoas  capacitadas,  treinadas,  lideradas, 
motivadas  e  plenamente  conscientes  de  suas  responsabilidades. 
Qualidade se  faz  com a participação e o  empowerment  das  pessoas. 
Nesse sentido, a qualidade é, sobretudo, um estado de espírito que reina 
dentro da organização. Ela exige o comprometimento das pessoas com a 
excelência. (CHIAVENATO, 1999, p.678).

O  controle  de  qualidade  tem  acompanhado  o  processo  de  evolução  ocorrido  na 
maneira de administrar as empresas, incorporando outros aspectos na avaliação dos produtos, 
não se  restringindo apenas  a  qualidade intrínseca,  ou seja,  aos seus  aspectos técnicos,  as 
especificações,  aos  materiais  utilizados,  e  aos  ensaios  de  confiabilidade.  É  importante 
valorizar o processo de produção, a formação e o treinamento de equipes multifuncionais, 
criando dessa forma um comprometimento de toda a empresa na busca de melhores resultados 
através  de  uma  adequação  dos  produtos  à  necessidade  dos  clientes,  proporcionando-lhes 
maior satisfação.

A  implantação  do  controle  de  qualidade  surgiu  da  necessidade  de  melhorar  o 
desempenho da produção, afetado pelos custos das falhas compostas por elementos como 
custos atribuídos a refugo e/ou retrabalho, de inspeção, e com a perda financeira decorrente de 
reclamações  dos  consumidores  pelo  recebimento  de  produtos  insatisfatórios.  Além desse 
aspecto,  as perdas  financeiras e  de produtividade decorrentes de retrabalho e  a  qualidade 
inferior dos produtos podem provocar problemas por responsabilidade legal, e contribuir para 
o declínio da posição comercial da empresa.

“A percentagem dos custos de falha interna em relação ao custo total  do trabalho 
direto planejado reflete, em muitas plantas, uma evidência surpreendente do efeito do controle 
inadequado da qualidade do produto durante a produção”. (FEIGENBAUM, 1994, p.169).  

O  controle  inadequado  muitas  vezes  ocorre  por  falhas  no  dimensionamento  das 
estruturas de inspeção, que poderá ser pequena para atender ao volume da produção ou poderá 



ser elevada,  provocando elevação de custos.  O custo da qualidade tem impacto direto no 
programa de seu controle e são compostos pelos: custos de prevenção com a finalidade de 
evitar que não-conformidades ocorram; de avaliação incluindo as despesas para manter os 
níveis de qualidade da empresa, por meio de avaliação formal da qualidade do produto, e os 
de falhas causados por material e produtos não-conformes que não atendam às especificações 
de qualidade da empresa.

Controle de produto envolve o controle de produtos na origem da produção e ao longo 
do serviço no campo, de tal forma que desvios da especificação da qualidade possam ser 
corrigidos  antes  que  produtos  defeituosos  ou  não-conformes  sejam  fabricados  e  serviço 
apropriado possa ser mantido no campo a fim de assegurar total disponibilidade da qualidade 
exigida pelo consumidor. O controle do produto permeia todo o processo de fabricação, desde 
a  sua concepção,  recebimento  das  matérias-primas,  manufatura  ou produção,  embalagem, 
expedição e recebimento pelo consumidor que se mantém satisfeito com ele. Não é demais 
salientar que o propósito do procedimento do controle do produto é obter resultados tangíveis 
na manutenção e no aperfeiçoamento da qualidade.

O conceito  de  controle  implica  o  estudo  de  características  da 
qualidade  por  meio  das  quais  um processo  é  julgado  em termos  de 
conformidade  ou  aceitabilidade.  O  processo  controlado  é  dito  ser 
predizível.  Podemos fixar  limites dentro dos quais esperamos que os 
valores  das  características  conhecidas  que  estão  sendo  consideradas 
permaneçam,  desde  que  o  estado  de  controle  seja  mantido. 
(PARANTHAMAN, 1990, p.5).  

O controle tem a finalidade de assegurar que o processo de produção especificado no 
projeto da qualidade possa ser  acompanhado durante  a  fase de fabricação.  Esse  processo 
envolve  homens,  máquinas,  matérias-primas,  procedimentos  de  inspeção,  e  condições 
ambientais. Através desse enfoque é possível determinar as possíveis fontes de problemas.

No desenvolvimento do controle de qualidade identificam-se três estágios distintos. A 
etapa  inicial  da  Inspeção,  que  corresponde  ao  processo  de  medição  dos  resultados  da 
produção,  e  auxilia  no  aperfeiçoamento  da  qualidade  e  da  produtividade,  sendo  esse, 
atualmente,  fator  de  grande  importância  no  controle  da  qualidade.  O controle  estatístico, 
baseado  na  necessidade  de  entender  o  comportamento  do  processo  e  a  partir  desse 
entendimento pode-se definir  o conceito da sua melhor especificação.  Nessa condição,  os 
desvios  podem ser  rastreados,  identificados  e  eliminados  de  um processo,  de  modo  que 
continue a produzir itens com qualidade aceitável. Por último, a confiabilidade que trata da 
probabilidade de executar uma função especificada sem falha, e sob condições específicas 
durante um determinado período de tempo.

O controle da qualidade trata da execução de planos, da condução das operações de 
forma a  atingir  as  metas,  incluindo a  monitoração das operações,  de forma a detectar  as 
diferenças  entre  o  desempenho  real  e  as  metas,  bem  como  as  ações  para  restaurar  o 
desempenho, quando ocorrer variações. Vale ressaltar que cada processo de fabricação exibe 
variabilidade de tal forma que sempre se permite uma determinada tolerância. O controle da 
qualidade visa definir parâmetros por meio dos quais um processo é julgado em termos de 
conformidade ou aceitabilidade.

O gerenciamento para a qualidade é feito pelo uso de três processos universais de 
gerenciamento: planejamento da qualidade, controle, e o melhoramento. 

A Trilogia Juran (marca registrada do Juran Institue, Inc.) – A 
gerência para a qualidade é feita utilizando-se os mesmos três processos 
gerenciais de planejamento, controle e melhoramento. – Planejamento 
da  qualidade;  Controle  da  Qualidade  e  Melhoramento  da  Qualidade. 
(JURAN, 1997, p.15).

Uma das atividades do planejamento da qualidade é determinar as necessidades dos 
clientes e desenvolver os produtos e processos necessários para atendê-los. Para identificá-las 



é preciso determinar quem são os clientes da empresa e quais as suas necessidades, para assim 
desenvolver as características nos produtos que correspondam a elas. Para isso, é importante 
desenvolver  processos  que  sejam  capazes  de  produzir  essas  características  nos  produtos 
oferecidos  e,  finalmente,  transferir  os  planos  resultantes  para  os  processos  de  produção 
operacional.  Por  outro  lado,  o  controle  da  qualidade  visa  assegurar  a  manutenção  dos 
processos  planejados  de  modo que  continue capaz de  atingir  as  metas  operacionais.  Este 
processo consiste em avaliar o desempenho da qualidade real, comparar o desempenho real 
com as metas de qualidade e atuar nas diferenças. O melhoramento da qualidade trata da 
criação organizada de mudanças benéficas, e da obtenção de níveis inéditos de desempenho, 
através da permanente busca e aplicação da inovação, propiciando, assim, uma estrutura que 
assegure o melhoramento da qualidade.  Identificando as  necessidades  específicas  para  tal 
objetivo  e  disponibilizando  os  recursos,  motivação  e  treinamento  necessários,  às  equipes 
podem diagnosticar  as  causas,  estimular  o  estabelecimento  de  uma solução  e  estabelecer 
controles para manter os ganhos. Uma vez identificados os clientes, suas exigências e suas 
necessidades,  são  desenvolvidos  projetos  de  produtos  e  processos  para  atender  as  suas 
necessidades e finalmente, todo o processo de produção será ajustado para fabricar de acordo 
com as especificações.

2.3 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 
Toda fase de comercialização determina o crescimento de negócios em um país de 

forma  que  as  trocas  de  produtos  venham atender  cada  mercado  dando  a  oportunidade  à 
consumidores de todo o mundo adquirir produtos de diversos países.

De uma forma em geral toda a qualidade de um produto perante seu consumidor é 
considerada, por exemplo, pelo sabor, apresentação, e formação técnica. No entanto, quando 
se trata de produtos de exportação, apenas estes fatores não são suficientes para que os países 
comercializem os seus produtos, ou importem de um outro país para colocar a disposição 
interna de consumo. A qualidade sensorial exigida por um país difere de um outro com base 
na sua cultura, mas de qualquer forma deve apresentar as especificações que preservem a 
integridade física da população e passem a atender as amplas exigências técnicas.  

As qualidades básicas de um produto passam a ser fundamental na sua integridade, ou 
seja,  a  sua  formação exige  controles  de  perigos  biológicos,  químicos  ou  de  presença  de 
material  estranho,  que  de  primeira  mão  venham  a  oferecer  riscos  de  consumo  a  uma 
população. 

O sistema APPCC foi desenvolvido para que todos os países exportadores apresentem 
aos importadores suas condições de qualificação básica de todos os seus produtos. Não se 
trata de um sistema feito de forma empírica e sim fundamentado em base científica na busca 
pelos perigos que se apresentem nos produtos em questão. Todos os cuidados são tomados 
por  países  importadores  com o  objetivo  de  trazer  para  seus  mercados  produtos  que  não 
apresentem em nenhuma hipótese riscos para sua população. Portanto, a formação total do 
produto tem que oferecer além de uma qualidade própria a segurança sanitária, deixando que 
seu consumo seja desenvolvido de uma forma tal que preserve a saúde da população, bem 
como de eliminar a entrada no país de epidemias localizadas em países exportadores. Com o 
advento da globalização e abertura dos mercados internacionais as exigências relacionadas à 
segurança  e  qualidade  dos  produtos  foram  se  ampliando.  Alguns  organismos  como  a 
Organização  Mundial  do  Comércio  (OMC),  Organização  das  Nações  Unidas  para 
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendam 
esse sistema que já é exigência em alguns segmentos do setor de alimentos da comunidade 
européia e dos Estados Unidos. (SEBRAE, 2000). 

O sistema APPCC é baseado numa série de etapas, inerentes ao 
processamento industrial  dos  alimentos,  incluindo todas as  operações 
que  ocorrem desde  a  obtenção  da  matéria-prima  até  o  consumo  do 



alimento,  fundamentando-se na identificação dos perigos potenciais à 
segurança  do  alimento,  bem  como  nas  medidas  para  controle  das 
condições que geram os perigos. (SEBRAE, 2000, p. 19).  

A sua base principal é a prevenção ao longo da cadeia produtiva desde a entrada da 
matéria-prima  na  indústria  até  o  beneficiamento  do  produto,  além  da  verificação  dos 
equipamentos utilizados. Esse sistema contribui para que as empresas produtoras de alimentos 
sejam mais competitivas no cenário econômico atual. 

De acordo com o SEBRAE (2000) o APPCC proporciona alguns benefícios como, por 
exemplo, o de garantir a segurança dos alimentos, diminuição dos custos operacionais pelo 
fato  de  se  reduzir,  consideravelmente,  o  reprocessamento  do  produto  final,  e  maior 
credibilidade  junto  ao  cliente,  tornando,  assim,  o  produto  mais  competitivo  para  a 
comercialização.   

Como se pode avaliar toda a qualidade do produto não pode ser medida na ação final 
de beneficiamento, e sim em toda a cadeia que o produz, estendendo-se toda a avaliação de 
qualidade  da  fase  inicial  até  a  sua  construção  final  inclusive  a  forma  e  a  qualidade  de 
embalagem.

O APPCC é um instrumento de avaliação de perigos sanitários e 
serve  para  o  estabelecimento  de  sistemas  de  controle  que  visem  a 
prevenção ao invés de concentrar esforços no exame de produtos finais. 
(MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E 
ABASTECIMENTO, 2001, p.152).

Não existe uma uniformidade na aplicação do sistema APPCC pelos países, ou seja, 
não existe uma padronização em verificação de qualidade em extensão de um produto - cada 
país  determina  os  seus  cuidados.  Cabe  então  ao  exportador  conhecer  em  normatização 
específica de como produzir e os cuidados que serão tomados para a exportação dirigida a 
cada  país.  Percebe-se  que  se  algum  produtor  exportar  para  dez  países  diferentes, 
provavelmente, ele terá dez posicionamentos de qualidade distintos.  

Os níveis de aplicação do sistema APPCC variam grandemente 
de país para país, não existindo uma uniformidade. Em todos os países 
se observa um esforço coordenado indústria-governo (inspeção) para a 
implementação  do  sistema na  empresa  que  destina  seus  produtos  ao 
mercado  internacional,  em  particular  para  União  Européia  e  EUA. 
(MINISTÉRIO  DA  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E 
ABASTECIMENTO, 2001, p.153). 

A união com o governo passa a ser de fundamental importância para os exportadores, 
por ser este o responsável pela qualificação determinada pelos outros países e por quem serão 
fiscalizados. No entanto, verifica-se que o cuidado reside nas áreas de beneficiamento e nunca 
o acontece fora das fábricas.

No Brasil a indústria de alimentos ganha nova versão a partir dos anos 80, assumindo 
um caráter pró-ativo, deixando de ser reativo, no que tange a segurança dos alimentos. O 
APPCC  somou-se  as  Boas  Práticas  de  Fabricação  (BPF),  tornando-se  uma  ferramenta 
eficiente, garantindo, assim, a satisfação dos consumidores no setor de alimentos. Identificou-
se o crescimento da parceria entre o governo e as indústrias para a implantação do sistema 
APPCC.  Com  isso  constata-se  os  cuidados  com  fatores  como,  por  exemplo,  higiene  e 
embalagem, apesar de estar longe das exigências satisfatórias que são requeridas. 

No Brasil, muitas empresas procuram apenas atender as suas normas não dando ênfase 
às exigências sanitárias impostas e requisitadas pelos países importadores o que retarda a 
aplicação do sistema APPCC.      

No formato de mercado o sistema APPCC, bem assimilado e devidamente acordado 
com os tramites governamentais passa a ser uma vantagem competitiva para o exportador 
tendo assim a evolução de oportunidades na demanda de seus produtos. A expectativa dos 
importadores é de que os produtos adquiridos estejam dentro das normas do sistema APPCC e 
na qualidade específica de cada produto e de cada país. É de vital importância, para o sucesso 



do sistema, que ocorra o comprometimento de todos os envolvidos no processo produtivo, 
iniciando-se pela direção da empresa até os funcionários da linha operacional. 

3 Aspectos metodológicos 
A preocupação em oferecer ao mercado produtos de qualidade, fez com que a usina 

Trapiche adotasse o APPCC em suas atividades. Durante a pesquisa procurou-se analisar as 
etapas  dos  processos  desde  a  entrada  da  matéria-prima,  cana-de-açúcar,  na  indústria,  o 
processo  de  produção do  açúcar  até  a  sua  armazenagem e  expedição  com o  objetivo  de 
verificar se existe Pontos Críticos de Controle (PCC) e quais as medidas preventivas adotadas. 

Com  a  realização  de  uma  pesquisa  de  natureza  descritiva,  buscou-se  responder  o 
problema de pesquisa, que tem como objetivo central descrever de maneira analítica como a 
Trapiche utiliza  o APPCC na sua indústria.  “As pesquisas descritivas têm como objetivo 
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.” (GIL, 1991, p.46). A principal vantagem desse 
tipo de pesquisa é a possibilidade de aprofundar a descrição de uma determinada realidade.

 No que se refere à coleta de dados foram utilizados três procedimentos técnicos de 
coleta: entrevista; e as pesquisas bibliográfica e documental. Segundo Rampazzo (2002, p. 
108)  “a  entrevista  é  um  encontro  entre  duas  pessoas  a  fim  de  que  uma  delas  obtenha 
informações  a  respeito  de  determinado  assunto,  mediante  uma  conversação  de  natureza 
profissional”.  A  entrevista  pode  ser  do  tipo  estruturada  e  não-estruturada.  A  primeira  é 
caracterizada por seguir o entrevistador um roteiro previamente estabelecido. A segunda é 
aquela em que o entrevistador tem liberdade para adaptar suas perguntas durante a entrevista. 
As  entrevistas  realizadas  na  usina  Trapiche  foram do  tipo  não-estruturada.  É  importante 
destacar que durante as entrevistas foi utilizado um gravador, no qual todas respostas eram 
devidamente gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas. A pesquisa bibliográfica, de 
extrema importância, foi desenvolvida com o objetivo de agregar conhecimento teórico aos 
autores  desse  trabalho  e  de  solidificar  os  argumentos,  dando credibilidade  aos  resultados 
obtidos.  “A  pesquisa  bibliográfica  é  desenvolvida  a  partir  de  material  já  elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos”. (GIL, 1991, p.48). 

Outras fontes de informações foram as análises dos documentos cedidos pela usina. 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 
sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL, 1991, p.51).   

Vale  ressaltar  que  nessas  coletas  buscaram-se  informações  relacionadas  com  as 
atividades relacionadas ao controle de qualidade para a produção de açúcar, em especial a 
utilização do APPCC. Os documentos cedidos foram devidamente analisados e interpretados. 

4 Análise dos resultados
As etapas  que  fazem do processo de produção do açúcar  refinado são:  Recepção, 

Preparação,  Moagem,  Peneiramento  I,  Pré-aquecimento,  Caleação,  Aquecimento, 
Decantação,  Peneiramento  II,  Evaporação,  Cozimento  de  massas  A,B,C,  Dissolução, 
Peneiramento  III,  Mistura  licor  /  Mel,  Aquecimento  II,  Tratamento  do  licor,  Flotação, 
Filtração,  Cozimento  de  Refinado,  Centrifugação  de  Refinado,  Secagem,  Separação 
Magnética, Peneiramento IV, Envase e Armazenamento.  



:

Figura 1 - Descrição do Processo

Fonte: Dados da pesquisa, 2006.

A cana de açúcar chega à usina Trapiche em veículos tipo gaiolões ou canavieiros. 
Esses são pesados e enviados ao laboratório de análise de matéria-prima para verificação de 
suas condições para moagem. Após análise o material é enviado para o parque fabril onde 
através de sistema de tombadores a cana é descarregada na mesa alimentadora. Em seguida 
onde passa por um processo de lavagem para retirada de material mineral e outras sujidades. 
Logo em seguida inicia-se o processo de desfibramento através de três conjuntos de navalhas. 
A cana desfibrada segue então para um eletroímã para que seja retirado todo material metálico 
que venha com a cana desfibrada. Posteriormente, é realizada uma higienização da área com 
água quente, vapor 320°C e bactericida natural à base de tanino. 

 A cana desfibrada segue para um conjunto de cinco ternos de moendas para extração 
do caldo misto. Esse segue para uma peneira rotativa com a finalidade de reter bagacilhos 
presente  no  caldo.  O caldo  misto  segue  para  as  etapas  de  pré-aquecimento  (elevação  da 
temperatura até 65°C com vapor), Caleação (adição de cal hidratada até a elevação do pH 
entorno de 7,8) e Aquecimento (elevação da temperatura até 105°C com vapor) para que haja 
a coagulação dos materiais corantes. Esse material recebe dosagem de polímero a base de 
poliacrilamida aniônica, para acelerar a decantação do material coagulado no decantador. O 
caldo decantado segue para um conjunto de peneiras estáticas, ainda com o intuito de retenção 
de bagacilhos. Em seguida o caldo peneirado é novamente aquecido a uma temperatura de 93° 



a 116°C. O caldo peneirado com um brix médio de 13,5° vai para o sistema de evaporação 
onde é concentrado na forma de xarope com um brix médio de 63,7°. 

Após a evaporação o xarope passa para o sistema de cozimento das massas para a 
produção do  Standard (açúcar  cristal  úmido e  mel)  que  é  realizado  em três  etapas  com 
formação de três massas (A,B, e C). O seu processo de formação se inicia a partir de uma 
granulação composta com xarope, mel e pequena quantidade de cristais de açúcar finamente 
triturados (também chamado de semente). Após a adição da semente inicia-se a alimentação 
dos cozedores para haver o crescimento dos cristais. As massas são descarregadas em tanques 
cristalizadores com agitação constante, onde ocorre o crescimento final dos cristais seguindo 
para a alimentação das turbinas, ocorrendo, assim, à separação do mel e do açúcar com o 
auxílio de água quente. O açúcar obtido da centrifugação é transportado até o dissolvedor para 
ser dissolvido. Nesse momento é injetado no processo um descolorante a base de peróxido de 
hidrogênio (H2O2). O açúcar dissolvido é novamente peneirado e enviado para um misturador 
com mel onde é injetado mais um tipo de descolorante, agora a base de polímeros de dialquil-
dimetil-amôneo. O produto é novamente aquecido a uma temperatura de 90°C e enviado a um 
tanque para tratamento do licor misto no qual recebe a dosagem de ácido fosfórico e sacarato 
de cálcio. O licor misto sai deste tanque com pH entre 6,9 e 7,1 sofre um processo de flotação 
para separar as impurezas e o material corante presente. Caso seja obtido um licor clarificado 
este é então filtrado e bombeado para alimentação dos cozedores a vácuo da refinaria.  O 
produto passa novamente pelos processos de cozimento, cristalização e centrifugação agora 
da massa refinada onde se obtêm o açúcar cristal refinado úmido que é enviado por meio de 
transportadores helicoidais e elevador tipo caçambas até o secador rotativo que injeta duas 
cargas de ar uma quente a 70°C e uma fria a 18°C e faz com que o açúcar cristal refinado seco 
saia a uma temperatura de aproximadamente 33° a 35°C.

O açúcar cristal  refinado seco segue para um eletroímã onde ocorre à retenção de 
partículas  magnéticas  e  é  encaminhado  por  meio  de  esteiras  sanitárias  de  látex  até  um 
elevador tipo caçamba que leva o açúcar até um último peneiramento composto por peneiras 
vibratórias. O açúcar agora peneirado alimenta a moega de balanças com capacidade para 
50kg e 1200Kg. A sacaria utilizada é constituída de polietileno microperfurado e revestida por 
polipropileno.  Após  o  envase  e  costura  os  sacos  são  transportados  por  esteiras  para  o 
armazém de estocagem.

Quadro 2 – Perigos críticos do processo de produção de açúcar 

Etapas do processo Perigos significativos nesta etapa

O perigo é 
significativo 

para a 
segurança 
alimentar?

Que medida preventiva se 
aplica para prevenir os 
perigos significativos?

É um 
PCC?

Separação 
Magnética

- Químico: Não existe
- Biológico: Não existe
- Físico: Partículas magnéticas, 
lascas de ferro, parafuso e porcas.
 

Não
Não

Sim

-  Manutenção  preventiva  de 
equipamentos
-Acompanhamento  esta-
tístico dos níveis de material 
magnético.  

Sim

Peneiramento IV - Químico: Não existe
- Biológico: Não considerado
-Físico:  partes  de  equipamentos, 
material  desprendido  durante  o 
processo.  

Não
Não

Sim

- Manutenção Preventiva. 
- Acompanhamento visual 
das condições do 
equipamento.
-  Registro  de  ocorrência  de 
não conformidades. 

Sim

Fonte: Dados da pesquisa, 2006.



Quadro 3 – Análise de ingredientes críticos

Ingredientes 
Críticos Perigo Significativos

O perigo é 
significativo 

para a 
segurança 
alimentar?

Que medida preventiva se 
aplica para prevenir os perigos 

significativos?

É um 
Ingrediente 

Crítico?

Cana de açúcar -Químico:  Agrotóxicos  e 
Pesticidas
-Biológico: Multiplicação da 
carga  microbiana  e 
desenvolvimento  de 
organismos patógenos.
-Físico: Material
estranho

Sim

Não

Não

-  Acompanhamento  de 
dosagens e datas de aplicação 
dos  produtos  químicos  e 
cumprimento dos períodos de 
atividade dos princípios ativos 
tanto  da  cana  própria  quanto 
de fornecedores. 

Sim

Cal Mineral -Químico:  Dioxinas  e 
Furanos
- Biológico: Não existe
- Físico: Material Estranho 

Sim

Não

-  Acompanhamento  da 
qualidade  do  fornecedor  e 
realização  de  análises 
periódicas  com  laboratórios 
qualificados. 

Sim

Polímeros - Químico: Monômero Livre
- Biológico: Não existe
- Físico: Não existe

Sim -  Acompanhamento  da 
qualidade do fornecedor. Sim

Ácido fosfórico - Químico: Metais Pesados 
- Biológico: Não existe
- Físico: Não existe

Sim -  Acompanhamento  da 
qualidade do fornecedor Sim

Fonte: Dados da pesquisa, 2006.

Nos  processos  citados  acima  que  vai  desde  a  recepção  da  matéria-prima  ao 
armazenamento  do  produto  final  destaca-se  a  incidência  de  Pontos  Críticos  de  Controle 
(PCC). Na etapa de Separação Magnética e Peneiramento IV podem ser evidenciados perigos 
de ordem física caracterizados pela presença de materiais estranhos oriundos das várias etapas 
do processo. Esse perigo tem como medida prevenção à realização de manutenção preventiva 
dos equipamentos.  Como forma de controle  é realizado um monitoramento dos níveis  de 
material magnético encontrado na etapa de separação magnética e uma verificação visual na 
etapa de peneiramento IV para monitoramento das condições do equipamento. 

Sendo importante ressaltar que durante a produção do açúcar são evidenciados Pontos 
de Controle (PC) além dos PCC’s para auxiliar no monitoramento do processo. Os pontos de 
controle  estão localizados em todas as etapas  de peneiramento,  na Secagem e Envase do 
produto. 

 Tendo também um grande foco de atenção, por caracterizar um dos maiores perigos à 
segurança  dos  alimentos,  os  ingredientes  críticos  que  são  inseridos  no  processo  são 
monitorados  através  de  controle  de  entrada  de  produtos,  qualificação  de  fornecedores  e 
análises  para  a  comprovação  da  qualidade  dos  mesmos,  como  é  o  caso  da  cal  mineral, 
polímeros e ácido fosfórico. Num caso mais especial se encontra a matéria-prima que tem seu 
foco de controle no campo onde são monitoradas as aplicações dos produtos para que ocorra 
sua devida utilização e também na fábrica onde ocorre o controle dos prazos de carência dos 
produtos que foram aplicados.

  



5 Considerações finais
Desde o final da década 1980, com o fim da política de fixação de cotas por unidades 

federativas, os produtores de açúcar e álcool estão em concorrência direta. A competitividade 
destes  irá  depender,  principalmente,  de  sua  inserção  e  de estratégias  para  permanecer  no 
mercado. Para manterem-se competitivas e obterem êxito as agroindústrias canavieiras devem 
ter  diferenciais  sólidos  e  desenvolver  com  eficácia  as  suas  estratégias  de  produção  e 
comercialização. Esse desafio é ainda maior para as usinas do Nordeste que têm que competir 
com as do Centro/Sul do país. 

Para manter-se competitiva e oferecer um açúcar ao mercado com qualidade garantida 
a  usina  Trapiche  vem  utilizando  o  sistema  de  Análise  de  Perigos  e  Pontos  Críticos  de 
Controle (APPCC), que consiste na  identificação de prováveis perigos relacionados com a 
saúde dos consumidores no processo produtivo. A partir daí procura-se estabelecer formas de 
controle que garanta tanto a segurança do alimento quanto a saúde do consumidor. 

Observou-se a preocupação da Trapiche em qualificar ao máximo o açúcar produzido 
dentro das especificações estipuladas ou determinadas, principalmente por ser esse sensível à 
alteração  de  tempo  e  manuseio.  As  qualidades  básicas  de  um  produto  passam  a  ser 
fundamental na sua integridade, ou seja, a sua formação exige controles de perigos biológicos, 
químicos ou de presença de material estranho, que de primeira mão venham a oferecer riscos 
de consumo a uma população. 

O açúcar produzido pela Trapiche passa por severos controles para que em todas as 
fases  de  seu  beneficiamento  e  comercialização  apresentem  fundamentos  absolutamente 
corretos no envio ao mercado, considerando principalmente o tempo de consumo, ou prazo de 
vencimento que devem estar dentro do que foi  determinado.  A preocupação da usina em 
fornecer um produto com a qualidade garantida redobra os esforços de todos que fazem a 
empresa. Como conseqüência dessa atuação, ela tem ocupado um lugar de destaque entre as 
principais agroindústrias o Estado de Pernambuco.
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