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Projeto de Automação como base para a Inovação. 
Um caso prático na Indústria de Alimentos. 

 
SALVADOR, F;  BRAMBILLA, E. M.;  MASSARO, J. T. 

 
 

RESUMO 
 
O sucesso de projetos, ou ainda o retorno dos investimentos, tem como questão principal a gestão 
do conhecimento tecnológico. Isto é, utilizar o conhecimento tecnológico como forma de atingir os 
objetivos e reduzir as incertezas. 
Este trabalho expõe um projeto de automação concebido para responder às demandas de 
inovação tecnológica e criação de competências de uma nova Fábrica de Farinhas de 
Empanamento (farinhas usadas em coberturas tipo nuggets) com tecnologia única a nível mundial. 
Para atender às demandas da nova fábrica com sucesso, era preciso buscar formas adequadas de 
gestão da tecnologia e interação da equipe. O projeto de automação, pela sua necessidade 
intrínseca de definir processos e produtos, foi o catalisador natural para isso. 
Dessa forma, foram utilizadas tecnologias de automação e informação para a gestão do 
conhecimento tecnológico e para a geração de valor no projeto. 
A aplicação dos conceitos e estruturas do Modelo V não só trouxe benefícios para o desenvolvimento 
dos sistemas de automação, como também sustentou e acelerou o amadurecimento da nova 
tecnologia. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O cenário competitivo contemporâneo tem sido regido pela revolução tecnológica, globalização, 
hipercompetitividade e extrema ênfase sobre preço, qualidade e satisfação do consumidor, exigindo 
um foco na inovação como competência estratégica (Foster, 1986; Utterback,1994; Christensen, 
1997; Hamel, 2000) especialmente em inovações radicais e únicas, visto que as inovações radicais 
ou revolucionárias transformam o relacionamento entre consumidores e fornecedores, reestruturam 
aspectos econômicos do mercado, desestabilizam produtos existentes e dão origem a categorias de 
produtos completamente novas.  
 
Como o desenvolvimento tecnológico é fator chave na promoção do desenvolvimento industrial e do 
crescimento econômico, representa um desafio enorme e inevitável para as empresas o gerirem. Na 
luz destes desafios, uma estratégia concisa de desenvolvimento da tecnologia transforma-se em fator 
crítico de sucesso para uma indústria em termos da aquisição, difusão e da aplicação da tecnologia 
de tal maneira que possa, com sucesso, competir no mercado global. 
 
Segundo comparações acadêmicas com outros setores da economia, a indústria de alimentos é 
descrita tipicamente como uma área relativamente madura e um negócio de crescimento lento, o qual 
exige um nível relativamente baixo de investimento em P&D&E. 
 
Sendo conservadora nos tipos de inovações que introduz para o mercado e demandante de 
inovações de empresas de equipamentos e sistemas, a indústria de alimentos realiza a integração de 
tecnologias terceiras como forma impulsionadora da inovação, especialmente as radicais. 
 
Porém, importantes mudanças na natureza de demanda por alimentos, com um nível crescente de 
competitividade, têm feito a inovação não só uma atividade incorporada inevitável, mas também um 
ponto de discussão de melhores práticas gerenciais e vital para a rentabilidade global das empresas. 
 
As organizações estão descobrindo como a colaboração em diferentes setores de atuações pode 
incrementar o sucesso de projetos de alta complexidade e levar a conhecimentos tecnológicos, 
desenvolvimento de novos produtos e novos conceitos científicos. 
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Pelo exposto, a utilização de metodologias mais modernas da engenharia de automação adotados 
como escopo central da administração estratégica da inovação na indústria de alimentos é fator 
crucial para o sucesso. 
 
 
 
2. AUTOMAÇÃO COMO BASE DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
 
Farinhas de empanamento consistem da mistura de diversos ingredientes como farinha de trigo, 
farinha de milho, farinha de arroz, emulsificantes e outros micro-ingredientes, que, após a mistura, 
são submetidos ao processo de extrusão termoplástica com posterior resfriamentos, pré-moagem, 
secagem, moagem, classificação e ensaque. 
 
A fábrica em questão tem capacidade de geração de mais de 40 tipos de produtos diferentes, além 
de produzir produtos tipo panificação por extrusão com tecnologia única a nível mundial 
desenvolvida pela SADIA. 
 
Ao longo do projeto foram modificados 44 pontos de diversos equipamentos e 5 equipamentos foram 
especialmente projetados para atender às inovações de processo. 
 
Devido à alta complexidade tecnológica, à necessidade de desenvolvimento e integração de 
diferentes tecnologias e fornecedores, bem como à necessidade de criação de competências na 
operação e manutenção, foi preciso buscar novas formas de gestão da tecnologia e interação da 
equipe. 
 
Para tanto, foi criada uma Gestão de Tecnologia de Projeto que utilizou tecnologias de projeto de 
automação e informação para a gestão do conhecimento tecnológico e geração de valor no projeto. 
 
Os seguintes princípios foram adotados: 

 Nivelamento do conhecimento entre Engenharia de Processo, Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D), Operação, Gestão e Manutenção; 

 Captura e registro do conhecimento de especialistas de processo e operação; 
 Transformação desse conhecimento em oportunidades de ganho; 
 Capacitação da operação e da manutenção. 

 
No âmbito da gestão do conhecimento, foram realizados workshop´s com a produção, manutenção, 
engenharia e pesquisa e desenvolvimento para a definição e modelagem dos processos e foi criado 
um site para o desenvolvimento colaborativo do projeto. 
 
O site permitiu propagação e geração de conhecimentos e ao mesmo tempo deu forma à metodologia 
de trabalho, facilitou seu entendimento pelos diferentes componentes da equipe, aumentou a 
integração da equipe (dividida entre São Paulo e Paraná) e documentou o projeto (ver figura 1). 
 
O trabalho foi estruturado utilizando as seguintes práticas das tecnologias de automação e 
informação: 

 Levantamento, análise e priorização dos requisitos utilizando modelagem “Como É / Como 
Será”. 

 Definição do ciclo de vida do projeto. 
 Definição dos processos. 
 Definição de modelos automação utilizando conceitos ISA S88 e S95. 
 Análise e tratamento das informações alinhados à estratégia do negócio. 
 Definição de indicadores do desempenho dos processos. 
 Geração das especificações: SDS (Software Design Specification), FDS (Function Design 

Specification) e HDS (Hardware Design Specification); 
 Aplicação dos conceitos do “Modelo V”. 
 Validação dos sistemas. 

 
Dessa forma, o conhecimento tecnológico foi capturado, elaborado e traduzido em requisitos de 
automação, maximizando e potencializando as fortalezas do processo único desenvolvido e 
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impactando no desempenho, disponibilidade e rendimento da produção, isto é, garantindo e 
amplificando o retorno dos investimentos. 
 
 

 

Figura 1: Visão geral do site colaborativo. 
 
 
Essa estrutura de trabalho auxiliou também no âmbito da geração de valor, à qual ainda buscou-se 
aplicar os conceitos da norma ABNT NBR ISO9001: 2000, que, além de destacar as questões de 
entendimento e atendimento dos requisitos, evidencia: 

 Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado. 
 Obtenção de resultados de desempenho e eficácia do processo. 
 Melhoria continua de processos baseado em medições objetivas. 

 
Entre os benefícios observados, destacam-se: 

 Priorização de investimento em funcionalidades com retorno elevado. 
 Atendimento de 100% dos requisitos priorizados. 
 Aperfeiçoamento do controle do processo: 

o Melhoria da qualidade e desempenho; 
o Redução de setups; 
o Integração de todos os equipamentos de processo, eliminando “ilhas” de automação; 
o Automação da gestão de indicadores. 

 Capacitação da equipe de Operação, Gestão e Manutenção para realizar Melhoria 
Contínua. 

 Redução no custo direto de hardware (16%) e software (18%). 
 Redução do tempo de desenvolvimento do sistema; 
 Criação de padrões para outros projetos. 

 
Em especial, vale destacar a criação na equipe de operação e manutenção de um “sentimento de 
dono” que será vital para mitigar futuros riscos de sub-utilização e degradação dos sistemas, 
problema usual em projetos de automação. 
 
 
 
3. CICLO DE VIDA DO PROJETO 
 
Profissionais das diversas áreas da ciência que constroem estruturas complexas ou sistemas criam, 
inicialmente, modelos do que pretendem construir. Modelos físicos como maquetes em escala de 
aviões, prédios, automóveis etc. ou outros modelos menos tangíveis, como modelos financeiros, de 
seguros e de software.   
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Em todos os casos, os modelos servem como abstração para encontrar a solução do problema 
através da visualização do sistema em estudo sob os pontos de vista dos problemas, das soluções, 
dos riscos (técnicos ou financeiros) e outros.  
 
O uso de um modelo de ciclo de vida de projeto afeta de forma positiva o desenvolvimento de 
projetos e softwares, pois propicia formas efetivas de gerenciar as complexidades do 
desenvolvimento de sistemas. 
 
O conceito do modelo do ciclo de vida do projeto não é novo. Desenvolvedores experientes em 
sistema de software praticam este conceito. Entretanto, no mercado, não são todas as empresas 
fornecedoras de sistemas de automação que têm o seu processo de desenvolvimento software 
maduro e baseado em um modelo de ciclo de vida definido.  
 
Atualmente, os sistemas de software têm se tornado muito complexos, pois precisam estar integrados 
com outros sistemas de software de forma colaborativa para a automação do processo de negócio 
nos vários níveis da organização. 
 
Segundo estudos do Standish Group [The Standish Group CHAOS 2007 Research Results], 71% 
dos projetos de software falham (concluídos sem atingir expectativas e/ou prazo e/ou custos) ou são 
cancelados (ver figura 2). 
Dos que falham, 71% ocorre por problemas na definição do que o sistema deve fazer (requisitos). 
 
 

 
Figura 2: Taxa de Sucesso de Projetos 

(The Standish Group CHAOS 2007 Research Results) 
 
 
Assim, é real a necessidade de um melhor entendimento sobre o que precisa ser feito e o modelo do 
ciclo de vida oferece uma maneira efetiva para isto. 
 
Este trabalho utiliza-se de conceitos e estruturas do Modelo V como o modelo de ciclo de vida de 
projeto para o desenvolvimento, modificação e manutenção de sistema de software. 
 
Esse modelo foi adotado pelo ministério da defesa da Alemanha a partir da segunda metade da 
década de 90 e serve de referencia ao ciclo de vida preconizada pelo GAMP (Good Automated 
Manufacturing Practice). 
 
O Modelo V melhora a comunicação entre todos participantes, esboça e detalha os requisitos do 
projeto, sua arquitetura (de sistemas e de software) e as expectativas em relação aos resultados, 
visando melhorar e garantir a qualidade dos sistemas. 
Além disso, reduz custos (de desenvolvimento, implantação e manutenção) e a dependência de 
fornecedores. 
 
 
3.1 A Estrutura Geral do Modelo V 
 
A seguir, iremos descrever brevemente conceitos do modelo-V para, posteriormente, destacar sua 
aplicação neste projeto. 
 



 5 

O modelo V é estruturado em três níveis, conforme figura 1. 
 
O modelo de ciclo de vida do processo. Responde à questão: “O que tem de ser feito?” 
Neste nível, o procedimento estabelece quais atividades a serem executados, que resultados devem 
produzir e qual conteúdo deve ser obtido [V-Modell-97-AU250]. 
 
A alocação do método. Responde a questão “Como é feito?” 
Neste nível, são determinados quais métodos são usados para executar as atividades [V-Modell-97-
AU251]. 
 
Requisitos funcionais da ferramenta. Responde a questão “O que é usado para fazer isto?”  
Neste nível, são determinadas quais as características funcionais que as ferramentas precisam para 
executar as atividades [V-Modell-97-AU252]. 
 
 

 

Figura 1: Arquitetura do modelo V [V-Modell-97-AU250]. 
 
 
Em todos os níveis, padrões são estruturados de acordo com as áreas de funcionalidade. Estas áreas 
de funcionalidade são chamadas de sub-modelos, sendo que existem 4 sub-modelos:  
 
Gerenciamento de Projeto (PM - Project Management): este sub-modelo planeja, monitora e controla 
o projeto e compartilha as informações com os outros sub-modelos. 
 
Desenvolvimento de Sistema (SD - System Development): este sub-modelo desenvolve o sistema ou 
software. 
 
Qualidade Assegurada (QA - Quality Assurance): este sub-modelo especifica os requisitos de 
qualidade. Especifica por exemplo, casos de testes e critérios para assegurar que os produtos e 
processos atendem aos padrões estabelecidos. E, compartilha suas informações com os outros sub-
modelos. 
 
Gerenciamento da Configuração (CM - Configuration Management): este sub-modelo administra os 
produtos gerados. 
 
 
3.2 Alocação dos Métodos  
 
A alocação dos métodos regulamenta a seleção e aplicação dos métodos para todos os sub-
modelos e complementa o modelo do ciclo de vida do processo. 
 
Enquanto o modelo do processo do ciclo de vida especifica o que tem para ser feito (atividades e 
produtos do processo de desenvolvimento de software) a alocação de métodos responde à questão 
“como deve ser feito”. 
 
Há dois tipos de métodos: básico e complexo.  
 
O método básico refere-se ao procedimento que descreve um aspecto especial limitado ao sistema 
(por exemplo, aspecto orientado a dado ou funcional) ou as fases do desenvolvimento de um sistema 
(por exemplo: analise e concepção). 
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Os métodos complexos são pertinentes aos procedimentos que se comprometem com vários 
métodos básicos e se integram dentro de um método total. 
 
A figura 3 mostra um exemplo de métodos básicos e complexos. 
 
 

 

Figura 3: Exemplo de métodos [V-Modell-97-AU251]. 
 
 
A alocação dos métodos inclui a Tabela de Alocação que deve listar os métodos básicos mais 
adequados para cada atividade ou produto considerando melhoria da qualidade, economia e 
manutenção. 
 
 
3.3 Requisitos Funcionais da Ferramenta 
 
Tal como na alocação dos métodos, os requisitos funcionais da ferramenta regulam a seleção e 
aplicação das ferramentas para todos os sub-modelos. Também complementam o modelo do ciclo de 
vida do processo. Além disto, dá suporte aos métodos. Um método pode usar uma ou várias 
ferramentas. 
 
Uma ferramenta é definida como sendo: “um produto de software que suporta o desenvolvimento ou 
manutenção/modificação de sistemas da TI.”  
 
 
3.4 Modelo do ciclo de vida do processo 
 
O modelo do ciclo de vida do processo descreve o processo em duas concepções básicas: 
atividades e produtos. Também descreve os estados dos produtos e as interdependências entre as 
atividades e produtos. 
 
As atividades são tarefas executadas no desenvolvimento do processo que resultam em um produto 
e que estão explicitamente descrita no modelo. Uma atividade gera, troca de estado ou modifica um 
produto. 
 
Os produtos podem ser documentos ou parte de um software ou hardware. 
 
As atividades podem ser decompostas em sub-atividades para facilitar o seu entendimento, sendo a 
atividade principal a de mais alto nível hierárquico. 
 
 
3.5 Sub-Modelos 
 
Os sub-modelos (figura 4) interagem entre si para atingir a meta do projeto, realizando a execução de 
algumas atividades que geram ou modificam alguns produtos ou estados destes produtos. 
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Figura 4: Cooperação entre sub-modelos [V-Modell-97-AU250]. 
 
 
Sub-Modelo Gerenciamento do Projeto (PM): Regula as atividades de inicialização, planejamento e 
monitoração do projeto.  
 
Sub-Modelo Desenvolvimento Sistema (SD): Regula as atividades de desenvolvimento do sistema. 
 
Sub-Modelo Qualidade Assegurada (QA): Regula as atividades e produtos fornecidos pelos outros 
sub-modelos pelo critério de avaliação e aprovação. 
 
Sub-Modelo Gerenciamento da Configuração (CM): Garante que o produto tem identidade exclusiva a 
qualquer tempo, servindo para o controle das modificações e garantia de integridade. 
 
 

 

Figura 5: Modelo-V: relação entre qualificação e projeto. 
 
 
3.6 Metodologia Adotada 
 
Como vimos, no item 2, foram adotados os conceitos de workshop´s e os princípios de  

 Nivelamento do conhecimento da equipe 
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 Captura e registro do conhecimento de especialistas de processo e operação; 
 Transformação desse conhecimento em oportunidades de ganho; 
 Capacitação da operação e da manutenção. 

 
Os trabalhos foram orientados passo-a-passo conforme o modelo-V (figura 5) que mostra claramente 
como as atividades de qualificação (instalação, operação e aceite) estão relacionadas ao processo de 
desenvolvimento. 
 
 
 
4 Desenvolvimento do Projeto 
 
A figura 6 mostra o alinhamento estratégico do projeto do sistema de automação que mostra o 
método de trabalho e as tecnologias de automação e informação selecionadas para suportar o 
projeto. 
 
 

 

Figura 6: Alinhamento Estratégico do Projeto de Automação. 
 
 
Inicialmente (como parte do PM) foi trabalhado com a equipe o plano de projeto, incluindo missão, 
visão, valores, metas, organograma e alinhamento do projeto às expectativas dos stakeholders (figura 
7). 
 
A partir daí, iniciou-se o levantamento, análise e priorização dos requisitos utilizando modelagem 
“Como É / Como Será” ( ver menu de itens no lado esquerda da figura 7). O trabalho se baseou na 
construção do fluxo de processo atual (“Como é”) a partir do questionamento das funções de 
interesse e das práticas gerenciais das fábricas de farinha existentes. 
A partir da completa compreensão do estado atual da arte, foi possível então iniciar a análise e 
compreensão do novo processo (“Como será”). 
 
É importante observar que este procedimento não se limitou ao projeto de automação em si. A 
necessidade intrínseca do projeto de automação conduziu as análises e soluções também ao nível de 
processo, fornecedores e produtos. 
 
Paralelamente, após poucas sessões de trabalho, já havia se formado uma equipe fortemente 
integrada, com conhecimentos nivelados e profundos de uma tecnologia complexa e produtiva. 
 
Esse trabalho foi documentado como base para a gestão do conhecimento em uma área de acesso 
interno do site (não disponível para fornecedores), visto que muitas das informações ali contidas são 
segredos tecnológicos do novo processo. 
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Figura 7: Versão do site interna site mostrando plano de projeto. No menu à esquerda vê-se 
também os itens correspondentes à modelagem “Como É” / “Como Será”. 

 
 
A próxima etapa voltou-se para a captura e registro do conhecimento de especialistas de processo e 
operação e sua transformação em oportunidades de ganho. As necessidades dos usuários foram 
identificadas, analisadas e priorizadas e traduzidas em requisitos para o projeto de automação (figura 
8). Todas as necessidades priorizadas foram atendidas pelo projeto. 
 
 

 

Figura 8: Processo de definição dos requisitos de usuários. 
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Mais uma vez, a metodologia de automação não se limitou às definições necessárias ao projeto de 
automação. Ao contrário, estas foram praticamente uma conseqüência das ricas discussões entre os 
diferentes especialistas da equipe (operação, gestão, pesquisa e desenvolvimento, engenharia, 
laboratório sensorial, qualidade, etc) que geraram dezenas de alterações no processo, equipamentos 
e instalações. Dessa forma, o projeto de automação levou à melhorias de processo com ganhos de 
qualidade, disponibilidade e desempenho. 
 
Consolidados os requisitos dos usuários, iniciou-se o trabalho de projeto do sistema de automação, 
em especial: 

 SMDS (Software Module Design Specification) 
 SDS (Software Design Specification) 
 FDS (Function Design Specification) 
 HDS (Hardware Design Specification); 

 
No documento SMDS (Software Module Design Specification) foi registrada toda a alocação de 
métodos (conforme modelo-V, item 3). Para o projeto de software de CLP (Controlador Lógico 
Programável) foram estabelecidos os blocos básicos, como MOTORES, INVERSORES, VÁLVULAS, 
etc e os blocos complexos, como MÁQUINAS DE ESTADO, SEQUENCIADORES, etc. Para o projeto 
de software das interfaces homem-máquina foram estabelecidos blocos para Supervisório, IHM, 
módulos de receita, agendamento e apontamento da produção (figura 9). 
 
 

 

Figura 9: SMDS (Software Module Design Specification). 
 
 
Da mesma forma procedeu-se com a especificação SDS (Software Design Specification) e HDS 
(Hardware Design Specification) (figura 10). 
 
Mais uma vez é importante observar que o processo de trabalho de definição das especificações 
SMDS e SDS, principalmente, levou à novas soluções de operação e gestão da planta. Foi 
interessante presenciar debates entre engenheiros de alimentos, até então leigos em automação, 
sobre quais métodos seriam mais eficientes no novo processo. 
 
Sobre a especificação FDS (Function Design Specification) vale destacar o minucioso trabalho com 
as interfaces com outros sistemas. Este ponto era vital pois a nova tecnologia pretendida dependia 
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em alto grau da integração de tecnologias de processo díspares não aplicadas normalmente na 
indústria de alimentos. 
 
 

 

Figura 10: HDS (Hardware Design Specification). 
 
 
Por simplicidade e facilidade de apresentação, não apresentamos na descrição acima as atividades 
de qualificação (instalação, operação e aceite) estão relacionadas ao processo de desenvolvimento, 
conforme conceitos do modelo-V adotados. 
 
Essas atividades foram conduzidas pela equipe de automação paralelamente aos trabalhos com a 
equipe de projeto, tendo resultado na política conforme figura 11 
 
 

 

Figura 11: atividades de qualificação (instalação, operação e aceite). 
 
 
Foram estabelecidos roteiros de testes que, se por um lado foram simples, por outro geraram ótimos 
resultados eliminado os tradicionais problemas de posta-em-marcha de automação. Tanto é que a 
parcela do sistema que apresentou problemas na instalação foi justamente a parcela pra a qual o 
fornecedor não cumpriu integralmente os testes. 
 
Por fim, vale destacar os requisitos de segurança. Como o projeto envolve tecnologia de processo 
única, a confidencialidade de informação foi um requisito importante. Foi gerada uma versão do site 
colaborativo de projeto onde foram consolidadas as informações necessárias ao fornecedor de 
software, ficando as informações críticas e referentes à gestão do conhecimento para uso exclusivo 
do cliente. Além disso, foram adotadas políticas de acesso por senhas liberadas pelo gerente do 
projeto. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 
O projeto de automação, pela sua necessidade intrínseca de definir processos e produtos, tem 
grande potencial como ferramenta de gestão do conhecimento tecnológico e para a geração de 
valor no projeto. 
 
Este trabalho expôs como a aplicação do modelo de ciclo de vida em um projeto com grandes 
demandas de inovação tecnológica e criação de competências pode contribuir de forma decisiva 
para o sucesso do projeto. 
 
A aplicação sistemática de procedimentos, métodos e ferramentas apropriadas em cada fase do 
projeto dá maior visibilidade às etapas a serem desenvolvidas e quantifica e qualifica as informações, 
tornando mais eficaz a comunicação entre os participantes. 
 
Essa colaboração em diferentes setores de atuações incrementa o sucesso de projetos de alta 
complexidade e leva a conhecimentos tecnológicos, desenvolvimento de novos produtos e novos 
conceitos científicos. Assim, cria-se um diferencial competitivo único, impossível de ser comprado ou 
copiado. 
 
Os conhecimentos de Processo, Operação, Gestão, Engenharia e Manutenção, quando 
perfeitamente compreendidos e traduzidos em requisitos de automação, produzem fábricas de alta 
eficiência (desempenho, disponibilidade e qualidade) e rendimento. 
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APÊNDICE 
 
 

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE FARINHAS DE EMPANAMENTO 
 
 
 
 
Extrusão é um processo contínuo, utilizado principalmente para a elaboração ou aquecimento de 
alimentos e polímeros. Na extrusão de alimentos, o material granular (contendo carboidratos e 
proteínas) é misturado com água e transformado em sistema viscoelástico, derretendo quando 
submetido ao aquecimento, ao corte e transporte através de elementos rotativos (rosca) localizados 
no interior da extrusora. 
 
Uma matriz formadora é localizada no final do equipamento através da qual a massa pastosa (mistura 
de diversos ingredientes) é empurrada e moldada. Como o fluxo de pressão é limitado na matriz, 
altas pressões (tipicamente 600-900 psi) e altas temperaturas (140-180°C) são geradas, causando 
assim temperatura e pressão de água acima das condições atmosféricas. 
 
Na extrusão, o trabalho mecânico combinado com calor, gelatiniza o amido, desnatura as proteínas e, 
além de favorecer a formação de complexos entre lipídios, proteínas e amido, plastifica e reestrutura 
o material, comprimindo-o através de uma matriz com o objetivo de criar um produto com 
características físicas e geométricas pré-determinadas. 
 
A principal conseqüência do tipo de tratamento calor/umidade para produtos amiláceos é a 
gelatinização dos grânulos de amido. Além da gelatinização, as macromoléculas do amido podem 
sofrer degradação, devido aos tratamentos térmico e mecânico empregados. 
 
O amido confere ao produto final características típicas como alta expansão e crocância, muito 
apreciadas pelo consumidor. Estas características estão relacionadas ao efeito da interação do amido 
com a água, associado à energia mecânica e térmica gerada durante o processo de extrusão. 
 
 

 
Figura 1 – Modelo da fábrica para produção de farinha de empanamento. 

 
 
A chave para se produzir farinhas por extrusão é similar a um processo de panificação. A diferença 
fundamental entre os processos é que na extrusão o tempo é reduzido e o cozimento diferenciado. 

A 

B C D 
E 
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Ambos os sistemas envolvem mistura, amassamento cozimento e moldagem que são essenciais, 
porém, o processo de panificação exige maior tempo e fermentação da massa para a produção do 
produto final desejável, enquanto no processo de extrusão não há fermentação tratando-se de 
processo contínuo. 
 
As principais características da farinha de empanamento são: granulometria, taxa de escurecimento, 
densidade ou porosidade, absorção de água e cor, que irão interagir para formar uma grande 
variedade de produtos. Existem farinhas de empanamento exclusivas para produtos empanados 
somente fritos, totalmente assados, reconstituídos em forno de microondas, etc. e a engenharia para 
ter uma fábrica que atenda todas estas demandas são complexas, visto que diante da necessidade 
especial, conjunto de equipamentos e fórmulas são necessários. 
 
Na figura 1, é apresentado o modelo de fábrica de extrusão desenvolvido, mostrando as diversas 
fases sendo: 

a: recebimento e armazenamento de matérias-primas (farinhas de trigo, arroz, milho, 
emulsificantes, corantes e outros); 
b: processo de extrusão; 
c: pré-moagem; 
d: secagem e tostagem; 
e: moagem, classificação e ensaque. 

 
O uso do processo de extrusão apresenta inúmeras vantagens: versatilidade, alta produtividade, 
baixo custo, produtos com formas variadas, alta qualidade por evitar perdas de nutrientes, produção 
de novos produtos e principalmente, não produzem efluentes 
 
Por ser um processo contínuo demanda integração completa das diversas etapas do processo. 
Geralmente, por questões de custos, trabalha-se com diferentes fornecedores de equipamentos 
devendo a arquitetura do processo ser feita para a perfeita integração dos mesmos.  
 
Por se tratar de um processo onde a combinação de energia elétrica, térmica e mecânica 
transformam a matriz alimentar, é necessário observar freqüentemente a corrente elétrica do motor 
principal. Uma ferramenta prática para avaliação do processo é o consumo de energia elétrica em 
kWh/Kg. Dados históricos mostram que formulações de trigo soft necessitam de pelo menos 0.095 
KW-h/Kg durante a extrusão para obtenção de uma farinha de empanamento de boa qualidade. 
Farinhas de rosca com trigo hard utilizam em média 0.0110 KW-h/kg durante a extrusão. 
 
Em geral, baixo consumo de energia indica formulações com farinha de trigo com baixo conteúdo de 
glúten, que produzirão produto final com características indesejáveis. Este problema pode ser 
melhorado pela seleção da configuração da extrusora para aumentar o amassamento, e pela adição 
de aditivos para melhorar a força do glúten. Dependendo do tipo de matéria-prima e do produto final 
desejado, maior será a Energia mecânica específica para a transformação da massa de amido-
proteína, sendo este um indicador de extrema importância expresso em KWh/Ton. Poucos sistemas 
de extrusão são capazes de gerar este dado on-line. Com a metodologia de trabalho desenvolvida foi 
possível a integração de mais de 15 fórmulas vitais ao controle do processo de forma a serem 
mostrados on-line isto permitiu melhor otimização de custo/ton do processo.  
 
Após o processo de extrusão a farina pré-formada é moída, seca, moída novamente e classificada 
por peneiras, por fim ensacada. Em seguida a farinha está pronta para ser usada na fabricação de 
empanados. Diversas outras operações unitárias estão envolvidas no processo de fabricação de 
empanados como fritura, cozimento, congelamento. 
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