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RESUMO  

As empresas fabricantes de ração para produção, criação e engorda de animais, 
buscam industrializar seus produtos com excelência e baixo custo nos processos, 
investindo em programas de qualidade para garantir que o produto final atenda as 
especificações técnicas exigidas tanto nas normas, quanto pelos clientes. Mediante 
essas necessidades das empresas, este estudo busca identificar como é produzida 
a ração e qual o método de acompanhamento no processamento, tendo o do 
controle de qualidade e as auditorias como meio de fiscalização. A metodologia 
empregada foi a de pesquisa qualitativa através de um estudo bibliográfico de forma 
descritiva, realizadas durante o período de janeiro a outubro de 2015. A análise 
teórica baseou-se nos conceitos de Qualidade e Controle de Qualidade. Conclui-se 
que o acompanhamento detalhado no processamento da ração através do controle 
de qualidade fazendo auditorias é fundamental para a garantia da qualidade no 
produto final acabado, que detecta e identifica possíveis falhas e fatores que podem 
alterar a qualidade da ração.  
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1 INTRODUÇÃO 

No conceito básico de uma fábrica de rações, deve-se existir a preocupação 

com a qualidade do produto final. O cuidado com as matérias-primas utilizadas na 

fabricação é de suma importância para um processo como um todo. 

É dever de o gestor utilizar Matérias Primas com os padrões de qualidade 

exigidos pelas normas da empresa para a fabricação de seus produtos. 

A produção animal, num mundo globalizado, é altamente competitivo, por 

isso tem que ter credibilidade com os clientes, para isso tem que oferecer produtos 

de qualidade, tanto para a saúde animal como também para quem irá consumir 

estes futuramente. 

Os fabricantes de rações têm como objetivo produzir com o melhor custo e 

benefício sem alterar a qualidade do produto final acabado, garantindo a 

sobrevivência da empresa. 

Produzir rações com baixo custo e com qualidade deve ser o principal 

objetivo em uma fábrica de ração. As empresas produtoras devem investir em 

programas de qualidade dos ingredientes recebidos, durante o processo produtivo e 

no produto final, para garantir uma maior qualidade dos alimentos fabricados. 

Para ter qualidade é necessário rever desde a construção da fábrica, na 

seleção e instalação dos equipamentos, seleção dos fornecedores de ingredientes, 

estabelecimento das fórmulas de rações, checagem da qualidade dos ingredientes 

alimentícios (análises laboratoriais), pesagem correta, pré-mistura de concentrados e 

suplementos vitamínicos, mistura dos alimentos (segurança da homogeneização), 

armazenagem e revisão da ração pronta, manutenção dos equipamentos, limpeza 

dos equipamentos e da fábrica.  

O objetivo deste trabalho é fazer o acompanhamento detalhado no 

processamento da ração de uma fábrica situada em Toledo, para apontar em quais 

etapas os controles são fundamentais, e o que deve ser medido. Nela foi realizado o 

acompanhamento desde a chegada da matéria-prima até o produto final ser 

carregado. O mesmo é utilizado e sua própria fábrica para alimentação dos animais 

que posteriormente são abatidos na mesma. 



  

 

 

  
 

Escolheu-se este tipo de empresa para falar sobre a importância de ter 

qualidade nas rações, pois, ela é alimento para animais que futuramente iremos 

consumir.  

Como é feito o controle de qualidade da ração? Quais os cuidados feitos 

para isso? Estas são algumas das perguntas que irão ser respondidas neste 

trabalho. O tipo de pesquisa utilizada é de caso. 

Conhecendo melhor o sistema da empresa, detectando possíveis falhas no 

processo de fabricação de ração, identificando quais os fatores que podem alterar a 

qualidade da mesma, são alguns dos fatores que possam causar a rejeição do 

animal ao consumir a ração e mudanças na característica física ou sensorial na 

ração. 

 Na empresa são feitos testes nas matérias-primas quando chegam na 

empresa, nos equipamentos e nas rações acabadas no controle de qualidade da 

fábrica. E para analises mais específicas, de outros ingredientes são mandadas 

amostras para laboratórios externos. 

O controle de qualidade da empresa deve ser bem rígido, principalmente na 

escolha dos ingredientes, pois quando os ingredientes são de má qualidade geram 

rações de má qualidade independente de quaisquer outros fatores da produção.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Se as empresas não tiverem cuidado na seleção de sua matéria-prima e não 

fazer o acompanhamento do processo ela perde muito tanto economicamente 

quanto com clientes que podem deixar de comprar seu produto. 

Para Lazzari (1998), os prejuízos ao agronegócio são muito altos 

anualmente, na forma de descontos ao produtor rural, devido à rejeição de cargas, 

descarte de lotes de sementes, aumento nos custos de segregação e de 

processamento, custo de análises, devolução de mercadorias industrializadas, 



  

 

 

  
 

surtos de micotoxicose em animais doméstico com descarte de carcaça e doenças 

em humanos. 

O alimento deve ser monitorado nas diferentes fases do processo, que vai 

desde o recebimento dos ingredientes, da avaliação de sua qualidade, da 

estocagem, uso adequado e por fim a batida da ração, que seria o fechamento no 

processo da qualidade, com finalidade de produzir um alimento que atenda as 

necessidades nutricionais e que seja seguro para o animal, para o homem e para o 

ambiente. 

Segundo Bellaver e Nones (2000), consegue-se isto através de um rigoroso 

acompanhamento durante o processo de produção, identificando possíveis 

problemas que possam vir a interferir e comprometer a qualidade do produto final, 

pois, a variação na qualidade da ração pode interferir no desempenha futuro dos 

animais que a consumirão.  

Para Esminger (1985) a confecção da ração envolve várias operações que 

visam aumentar o potencial nutricional do alimento e que o principal fator é a 

mudança do estado natural de um ingrediente, que facilite a absolvição pelo animal 

reduzindo o máximo de substâncias antinutricional, visando manter a qualidade dos 

ingredientes. 

 

Controle de qualidade é o conjunto de ações que visa analisar, pesquisar e 
prevenir a ocorrência de defeitos em processos e produtos. A análise e a 
pesquisa são atividades-meio; a prevenção é a atividade-fim do Controle de 
Qualidade (PALADINI, 2004, p.105). 
 

Para Paladini (2008) qualquer esforço por menor que seja, induz à qualidade 

porque produz essas condições mínimas. Uma ação feita por algum funcionário para 

o melhoramento, conservação ou utilização do produto já gera um diferencial para o 

processo e para o produto final. 

 

Um roteiro prático para viabilizar a Gestão da Qualidade no processo 
envolve a implantação de atividades agrupadas em três etapas: a 
eliminação de perdas; a eliminação das causas das perdas e a otimização 
do processo (PALADINI, 1995, p.39). 

 



  

 

 

  
 

2.1 ITENS DE CONTROLE 

 

Os itens de controle são indicadores numéricos que avaliam ou medem 

qualidade dos produtos ou serviços. Um conjunto de processo pode ser definido 

como um conjunto de causas que geram um determinado efeito, que são os 

produtos. Então os itens de controle são um conjunto de características mensuráveis 

dos efeitos de um processo. 

São exemplos dos itens de controle: a quantidade de retrabalho; porcentagem 

de consumo de energia; porcentagem de amostras com defeitos ou índice de refugo. 

 

2.2 ITENS DE VERIFICAÇÃO 

 

Os itens de verificação referem-se às causas e condições do processo 

produtivo. São índices numéricos estabelecidos sobre as principais causas que 

afetam determinado item de controle. 

As vantagens dos indicadores é que motivam a busca do sucesso por todos 

os níveis da organização; garantem o alinhamento dos esforços; trazem 

transparência na divulgação de resultados e definem critérios para reconhecimento 

das pessoas. 

 

2.3 AUDITORIA DE PADRÃO 

 

É uma atividade de rotina preventiva, feita para garantir que as tarefas críticas 

sejam executadas sempre da mesma maneira, assegurando resultados repetitivos e 

a estabilização dos processos. 

Seu principal objetivo é assegurar antecipadamente que os fatos ocorram 

normalmente no ambiente operacional, e que o não cumprimento dos padrões sejam 

detectados e tratados antes que surjam consequências negativas nos resultados da 

empresa. 

 

2.4 RASTREABILIDADE 



  

 

 

  
 

 

A rastreabilidade é um registro que permite identificar a origem das matérias-

primas e insumos utilizados na produção. Ela possibilita ao consumidor conhecer o 

histórico do produto e identificar os possíveis perigos á saúde a que foram expostos 

durante a produção e distribuição do produto. 

Surgiu da necessidade de saber em que local é que o um produto se encontra 

na cadeia logística e também muito utilizado nos controles de qualidade. Esta 

indicação permite também, no caso de surgir um problema de saúde publica 

identificar todo o lote contaminado e se necessário retirá-lo do mercado e definir a 

responsabilidade de cada um dos envolvidos na produção.  

Em algumas indústrias é uma exigência legal e um elemento básico para a 

segurança da qualidade na organização. Garante um controle completo sobre as 

informações e dados dentro de um processo, independente do volume. Projetada 

corretamente é a base eficaz e eficiente da documentação, responsabilidades, 

processos, recursos, produtos e serviços. 

As vantagens é que ela minimiza os custos; torna o processo mais eficaz; 

auxilia no diagnóstico do problema; promove a confiança do cliente/fornecedor e a 

proteção da marca. 

 

2.5 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

  

Segundo a ANVISA (2013) as Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem 

um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos a 

fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com 

os regulamentos técnicos.  

O monitoramento laboratorial da qualidade das rações fabricadas faz parte 

do sistema de garantia da qualidade. Eram estabelecidos na fábrica, rotinas para a 

verificação da qualidade dos ingredientes que chegavam e dos produtos acabados, 

além da limpeza, de alguns equipamentos era diário e outros semanais. 



  

 

 

  
 

Todas as amostras dos produtos acabados eram guardados, devidamente 

identificadas, em condições especiais por um determinado período. 

Alguns procedimentos eram adotados para analisar o produto final, como a 

temperatura e a umidade. A temperatura, quando muito baixa ou muito alta inibem o 

desenvolvimento de fungos e bactérias. 

E a umidade, é de extrema importância fazer o seu controle, para evitar o 

desenvolvimento de fungos e a produção de micotoxicinas, afetando de forma 

negativa a conservação das rações. O produto úmido favorece a crescimento e 

desenvolvimento de fungos e toxinas fúngicas durante o armazenamento de ração 

podendo causar contaminação e/ou deterioração parcial. 

Segundo LAZZARI (2002), afirma que na maioria dos casos, a deterioração 

ocorre devido ao fato de o produto ter sido armazenado com excesso de umidade ou 

por ter sido amontoado ou jogado dentro do armazém de estocagem.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Fachin (2003, p.116) “os métodos de pesquisa são entendidos 

como a realização do estudo, presumindo uma resposta dos resultados da pesquisa. 

O estudo está apenas formatado como projeto e não na sua aplicação, mas os 

estudiosos devem saber a aonde quer chegar com a pesquisa possuindo noções 

antecipadas dos resultados finais”. 

Conforme Gil (2010, p. 29) “A pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui 

material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de 

eventos científicos”. 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 



  

 

 

  
 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

De acordo com Gil (2010, p. 37), “o estudo de caso é uma modalidade de 

pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”.  

Para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais característicos desse tipo de 

pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou aquelas que se propõem à 

análise das diversas posições acerca de um problema. 

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados 

porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem 

da possibilidade de verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes 

não existe por parte do investigador um exame crítico das informações, e os 

resultados podem ser equivocados; e as técnicas de coleta de dados, como 

questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, apenas quantificáveis, 

gerando imprecisão. 

 

3.1 DELIAMENTO DA PESQUISA 

 

Esta é uma pesquisa aplicada, que utilizou pesquisas bibliográficas de vários 

autores de forma descritiva e qualitativa.  

 

3.2 LOCAL DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados foram utilizadas fontes bibliográficas, de vários 

autores de livros e periódicos, publicados na área de indústrias, que mesmo os que 

não foram citados no texto, serviram como bibliografia complementar, agregando 

maior conhecimento de diversas linhas e fontes de pesquisas, atribuídas aos 

processos de produção industrial, os quais são fundamentos e mecanismos que 



  

 

 

  
 

mostram como são os processos de fabricação de ração de animais, em várias 

organizações. 

 

4 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

Foi dividido o processo de fabricação de ração em etapas, aos quais passa 

para gerar o produto final acabado. Foi dividido em: análises de matérias-primas, 

moagem, dosagem, mistura ração farelada, ração peletizada e durabilímetro.  

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

 

4.1.1 Análises De Matérias-Primas 

 

Foram realizados acompanhamento em três matérias-primas: farelo de trigo, 

calcário e farinha de suíno. As coletas eram feitas com a ajuda de um calador 

manual, onde coletava uma amostra da carga e levado ao controle de qualidade. 

Eram anotadas as informações referentes à carga, como: nome do produto, nota 

fiscal; peso da carga e fornecedor.  

Para análise de umidade do farelo de trigo utilizava-se uma amostra do 

produto, colocado no aparelho determinador de umidade por infravermelho, durante 

um certo tempo. Se o resultado atingisse até 12% era considerado bom e a carga 

podia ser descarregada, se fosse maior que 12% era comunicado ao chefe da 

qualidade da fabrica e os mesmos tomavam medidas cabíveis.  

Para o calcário, é feito o teste de granulometria, para analisar o percentual 

de finos obtidos com o peneiramento da matéria-prima. O calcário é utilizado para a 

fabricação de ração farelada, então, quanto mais fino o calcário melhor qualidade 

tem. É pesado uma amostra da matéria-prima e peneirado. Para ser considerado 

bom, o finos tem que atingir mais de 80% da quantidade da amostra, se não, ele 

está fora do padrão. 



  

 

 

  
 

A farinha de suíno é feito o teste de umidade para identificar o grau de 

umidade da matéria-prima. Para um resultado considerado bom, tem que atingir de 

4% á 7.5%, se não, ela é considerada muito úmida e fora do padrão da qualidade 

exigido.  

 

4.1.2 Moagem 

 

É um dos principais procedimentos, pois, pode interferir diretamente na 

qualidade da ração. É neste processo que ocorre a redução do tamanho das 

partículas, para facilitar a absolvição desses componentes pelo organismo do 

animal.  

Na moagem, os ingredientes são reduzidos de tamanho devido à força do 

atrito do moinho, corte e impacto. Após este processo os ingredientes passam por 

nove peneiras que irão determinar o tamanho das partículas dos ingredientes, que 

poderá interferir diretamente na resposta do animal. 

O tamanho da partícula também é importante na peletização, pois, quanto 

menor o tamanho das partículas dos ingredientes maior será a superfície de contato 

e ação do vapor, assim melhor será a gelatinação e plastificação da ração. Se ela for 

farelada, não interfere muito o diâmetro das partículas dependendo da espécie e do 

estagio da vida do animal. 

 

4.1.3 Dosagem 

 

É uma das fases mais propicias ao erro por causa da complexidade de 

alguns sistemas. A atenção deve ser muito grande e seguir de forma correta a 

formulação da ração. Qualquer problema neste processo pode comprometer os 

próximos processos ate chegar ao produto final.  

Todo este processo de dosagem é realizado através de um painel de 

controle. 

 



  

 

 

  
 

4.1.4 Mistura 

 

A mistura é o processo onde ocorre a homogeneização dos ingredientes 

contidos na formula, feito após a dosagem. O tempo de mistura varia de acordo com 

o equipamento que será utilizado e de sua capacidade. 

É importante a ordem em que é adicionado cada ingrediente. Primeiro 

coloca-se os macro ingredientes e depois os micro ingredientes, para evitar que 

atinjam o fundo do misturador por causa do peso de cada ingrediente. 

A adição dos ingredientes líquidos é feita um tempo após o tempo da mistura 

seca, para depois misturar todos os ingredientes. A quantidade de líquidos depende 

da formulação da ração, a umidade do ar e a temperatura do ambiente. 

 

4.2 TIPOS DE RAÇÕES 

 

4.2.1 Ração Farelada 

 

A ração farelada, no processo de mistura, não é acrescentado os 

ingredientes líquidos. Suas principais vantagens são: o baixo custo e a facilidade de 

campo, pois, possibilita sua mistura com os outros tipos de alimentos, ocasionando 

menores perdas. 

 

4.2.2 Ração Peletizada 

 

A peletização é o processo em que há a aglomeração das partículas moídas 

da mistura dos ingredientes, quando submetidos ao conjunto de ações mecânicas 

associados a umidade, calor e pressão (BELLAVER, 2000). É onde passa de forma 

farelada para a forma de pellets, fazendo com que cada pellet possua todos os 

ingredientes homogeneizados na mistura. 

O alimento peletizado permite maior facilidade no seu manuseio, reduz a 

quantidade de partículas finas e pó, diminui a separação dos ingredientes e seleção 



  

 

 

  
 

pelos animais e aumenta a densidade diminuindo gastos com armazenamento e 

transporte. 

A ração, quando submetida ao calor através do contato com o vapor e a 

umidade faz com que ocorra a gelatinização do amido. Formulas com alto teor de 

amido como rações de suínos e aves, precisa de vapor úmido e bem forte e 

necessitam que a peletizadora opere o mais próximo possível do ponto de 

entupimento da matriz para que os pellets tenham qualidade. 

Após a peletização ocorre o resfriamento da ração, pois, os pellets ficam 

com alta temperatura e umidade. O resfriador faz com que ocorra a evaporação da 

agua e perca calor. 

 

4.3 ANÁLISES DE QUALIDADE 

 

4.3.1 Durabilímetro 

 

É o equipamento utilizado para medir o Índice de Dureza do Pellet (PDI). 

São pesadas amostras de ração peletizada e colocadas em um equipamento que 

gira por um certo tempo como se fosse uma roda para simular o transporte no 

caminhão da ração até o destino final. 

Após esse tempo, a amostra é peneirada e anotado o valor convertido em 

porcentagem. Quanto mais próximo de 100%, melhor a qualidade da ração. 

Este teste deve ser sempre feito para ver a qualidade que está, 

determinando a dureza atual, que sempre deverá ser comparado com 

determinações posteriores e mostrar a evolução de resistência dos pellets em 

função de variações dos parâmetros como pressão, vapor e temperatura a que são 

submetidos, sempre visando reduzir a geração de finos e melhorar a dureza dos 

pellets. 

 

 

5 CONCLUSÕES 



  

 

 

  
 

 

 Conclui-se que diante deste estudo, a importância da auditoria para o controle 

de qualidade, pois ela pode ser tanto de rotina de caráter preventivo ou de empresas 

(cliente/fornecedor) ou de certificação. Seu objetivo é assegurar a qualidade e 

cumprimentos dos padrões. 

 Os itens de controle devem apontar a cada etapa do processo, os retrabalhos 

que as rações tiveram, tanto por causa de matéria-prima (fora do 

padrão/errada/trocada) ou por problemas com as máquinas (quebras nos 

dosadores/misturadores/peletizadores) ou mudança no processo pelo fator tempo, 

quantidade ou falha administrativa. 

Ajuda a identificar as rações ou matérias-primas com defeitos através de 

coletas feitas antes e depois do descarregamento da MP, durante o processo de 

fabricação da ração até o produto final estar nas moegas antes de carregar para 

entregar para o cliente. Estas amostras vão para o controle de qualidade da fábrica 

e também para laboratórios externos para fazer análises complementares. 

Por isso, fazer o acompanhamento detalhado no processamento da ração 

através do controle de qualidade fazendo auditorias, é fundamental para fazer o 

acompanhamento da matéria-prima até o produto final acabado, detectando 

possíveis falhas e identificando os fatores que podem alterar a qualidade da ração.  
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