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1. INTRODUÇÃO  

Os Estágios Supervisionados em Engenharia de Alimentos I e II foram 

realizados na empresa Otimize Consultoria em Engenharia de Alimentos. As 

atividades da consultoria englobam as mais variadas áreas estudas durante o 

curso de Graduação em Engenharia de Alimentos na UFSC, pois a empresa 

atua desde projetos de engenharia, como o dimensionamento de 

equipamentos, até áreas mais técnicas como a adequação de produtos à 

legislação. A Otimize Consultoria atende empresas de pequeno e médio porte 

do ramo alimentício em Santa Catarina promovendo qualidade, segurança 

microbiológica e otimização de processos e produtos.  

Durante o período do estágio as atividades desenvolvidas foram 

variadas, entre elas: visitas técnicas a indústrias de alimentos com o intuito de 

auditorias, adequação da produção de alimentos em termos de padronização 

da produção e cálculo de custos através de fichas técnicas, foi realizada a 

preparação de uma apostila para um curso de Processamento Térmico de 

Alimentos que será ministrado pela Otimize em parceria com a CONAQ, e 

também ocorreram atividades adicionais, como o orçamento de materiais para 

clientes e a padronização de um check list, adaptado da Anvisa, para que 

auditorias promovidas pela Otimize possam ser transformadas em um selo de 

qualidade.  

Neste trabalho serão relatadas as atividades desenvolvidas na empresa. 

Primeiramente, será feita uma apresentação da empresa e posteriormente a 

descrição de como os resultados do trabalho foram atingidos. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

2. A EMPRESA  

2.1. HISTÓRICO  

A empresa Otimize Consultoria e Engenharia LTDA ME foi fundada em 

setembro de 2009, por três ex-alunas do curso de  Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal  de Santa Catarina  (UFSC), sendo elas Juliana Lemfres 

Pinheiro, Daniele De Bastiani e Gabriela Juliana Boscollo Heleno. Na época a 

empresa contava apenas com uma sede virtual e realizava projetos, serviços e 

soluções personalizadas aos setores gastronômico, hoteleiro, industrial e 

supermercados do estado de Santa Catarina, chegando a realizar projetos no 

Estado do Paraná. Em março de 2012, a empresa foi adquirida pelos 

Engenheiros de Alimentos, também formados na UFSC, Rafael Ferraz Cella e 

Gabriel Junqueira Cabral, mudando a razão social para Otimize Consultoria e 

Engenharia S/S ME e adquirindo o atual nome fantasia Otimize Consultoria em 

Engenharia de Alimentos. Na mesma época em que a empresa foi adquirida, 

passou a ter sua sede localizada na sala 402 da Rua Ademar Gonzaga número 

775 em Florianópolis no Estado de Santa Catarina, onde permanece até hoje. 

A empresa realiza projetos para todo o Estado de Santa Catarina, 

personalizando projetos de acordo com a necessidade dos clientes e buscando 

as mais diversas soluções para empresas do ramo alimentício.  

2.2. SERVIÇO DE CONSULTORIA  

A Otimize Consultoria visa atender os setores do ramo alimentício 

promovendo qualidade, segurança microbiológica e otimização de processos e 

produtos. Oferece serviços e soluções personalizadas aos setores 

gastronômico, hoteleiro, industrial e supermercados. A empresa trabalha com a 

inserção de padrões de segurança de alimentos segundo a legislação vigente, 

prestando serviços de assessoria (responsabilidade técnica), consultoria e 

treinamentos.  Os responsáveis técnicos da empresa são os Engenheiros de 

Alimentos Gabriel Junqueira Cabral e Rafael Ferraz Cella. Os serviços e 

soluções de assessoria prestados são obtenção de Alvará Sanitário e  selos de 

inspeção  municipal, estadual e federal (SIM, SIE e SIF), acompanhamento de 

reformas  e novos projetos estruturais englobando estudo de layout e fluxo de 

produção, rotulagem e tabela de informação nutricional, certificação de 

fornecedores, auxílio na certificação de alimentos orgânicos, redução de custos 

e desperdícios (água, energia elétrica, vapor, sub produtos, embalagem, mão 

de obra, logística, entre outros), análise de mercado, cálculo do custo de 

produto e solução dos mais diversos problemas utilizando ferramentas da 

qualidade. Na questão de segurança de alimentos e qualidade, ela atua 

realizando diagnósticos higiênico-sanitários, elaboração de manual de Boas 

Práticas de Fabricação, BPF, elaboração dos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP) - de acordo com a Resolução RDC 275 da ANVISA, 

treinamento de manipuladores de alimentos - de acordo com a Resolução RDC 



 
 

216 da ANVISA, orientação para gestores, implantação, gerenciamento e 

auditoria das Boas Práticas de Fabricação, elaboração e implantação do Plano 

APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), gestão da 

qualidade, implementação e auditoria interna da ISO 9001: 2008.  

Além disso, a Otimize Consultoria  também presta serviço  realizando 

projetos como  pesquisa e desenvolvimento  de  novos produtos e embalagens, 

dimensionamento de equipamentos, cálculos de tratamento térmico, avaliação 

de desvios de processos, tratamento de efluentes, assessoria técnica à 

agroindústria familiar e desenvolve projetos de acordo com a necessidade do 

cliente.  

Atualmente, conta com empresa parceiras como a Associação 

Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF) e Associação Brasileira de Bares 

e Restaurante (ABRASEL), e possui entre seus clientes as empresas 

Equilibrato, VIA PAX BIO Produtos Orgânicos, Atum Tours, FK Gastronomia, 

Mãe e Filha Salgados, Croissant de France entre outros. 

 

3.ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1 AUDITORIA EM INDÚSTRIAS 

 Ocorreram auditorias durante o estágio nas seguintes fábricas: FK 

Gastronomia, Mãe e Filha Salgados, Croissant de France e Equilibrato.  

3.1.1. FK Gastronomia 

   Ocorreu uma visita na indústria FK Gastronomia Ltda Me, responsável 

pela terceirização de alimentos. Entre os produtos que ela terceiriza estão os 

alimentos da marca Dunatti, Paplim e também recheio pronto para os 

restaurantes da franquia Pizza na Pedra. A empresa se localiza na Rua 

Caetano Silveira, número 610, na área industrial de Palhoça em Santa 

Catarina.  Entre as atividades desenvolvidas pela Otimize para a empresa, 

estão a elaboração de layout da unidade de produção, adequação da empresa 

à legislação através da RDC 275 de 2002, do Decreto Estadual número 31.455, 

de 20 de fevereiro de 1987  e da RDC 216 de 2004,  e a  elaboração de fichas 

técnicas dos alimentos produzidos pela empresa. As fichas técnicas possuem 

tanto o modo de preparo, como o cálculo de custo do alimento e a rotulagem 

nutricional adequada para o produto. A visita foi realizada com o intuito de 

verificar se a instalação de equipamentos para a produção de um novo 

alimento foi realizada de maneira correta e também realizar vistoria para 

certificar que a empresa estava seguindo as Boas Práticas de Fabricação de 

maneira correta.  

 



 
 

3.1.2. Mãe e Filha 

A empresa Mãe e Filha Empanadas é localizada em São José em Santa 

Catarina. É uma empresa de pequeno porte produtora de salgados. Entre seus 

principais produtos estão as empanadas. A empresa possui vários clientes na 

região de São José e do centro de Florianópolis. No dia da respectiva visita 

estava sendo preparados empanadas e empadas. Foi acompanhada a 

produção com o preenchimento do Check List a fim de se realizar vistoria para 

certificar que a empresa estava seguindo o manual de Boas Práticas de 

Fabricação da maneira correta. 

3.1.3. – Croissant de France 

A empresa Croissant de France se localiza no Canto da Lagoa, em 

Florianópolis. A empresa produz croissant e os vende assados ou congelados. 

A empresa comercializa croissant de tamanho de lanche e mini-croissant, os 

quais são vendidos congelados em embalagens seladas de um quilo. A 

empresa é de pequeno porte, tendo quatro funcionários, contando com a 

proprietária, na área de produção e mais um funcionário que é responsável 

pelas entregas. A visita foi realizada com o intuito de realizar uma vistoria para 

certificar que a empresa estava seguindo o Manual de Boas Práticas de 

Fabricação de maneira correta.  

3.1.2. Equilibrato  

A empresa Equilibrato se localiza na cidade de São José em Santa 

Catarina. O seus produtos principais são pratos prontos de baixo valor calórico, 

produzindo tanto alimentos congelados quanto refeições quentes que podem 

ser adquiridas pelo cliente para o almoço. Além disso, a empresa trabalha com 

programas de emagrecimento, como o “spa equilibrato” que fornece para o 

cliente a alimentação necessária para uma semana e o programa “day detox” 

que é uma dieta líquida para um dia de refeições, e também oferece dietas 

especiais, sem glúten ou sem lactose, por exemplo. Entre as atividades já 

desenvolvidas pela Otimize está a elaboração de fichas técnicas dos alimentos 

produzidos pela empresa.    

A Equilibrato recentemente mudou de sede e necessitava se adequar à 

legislação para nova retirada de alvará sanitário, para isto, na visita realizada 

foi realizada uma auditoria para avaliar as condições higiênico-sanitárias 

relativas à estrutura da nova unidade de produção onde foi realizada a vistoria 

utilizando a lista de verificação de Boas Práticas de Fabricação  conforme 

resolução  RDC  nº 275  de 21 de outubro de 2002,  e posteriormente  foi  

enviado  um relatório para a empresa com sua nota  e as adequações que 

devem ser realizadas.   

 



 
 

3.2. CURSO DE PROCESSAMENTO TÉRMICO DE ALIMENTOS  

O processamento térmico convencional envolve o aquecimento de 

alimentos embalados em recipientes hermeticamente fechados por um tempo e 

temperatura determinados, para eliminar microrganismos patogênicos que põe 

em perigo a saúde pública, assim como, microrganismos e enzimas que 

causam o deterioramento do alimento durante o armazenamento.  

Para realizar um processamento térmico adequado é necessário um 

conhecimento teórico bem aprofundado, que envolve desde os conhecimentos 

dos equipamentos utilizados, os princípios de controle do processo térmico, 

acidificação e avaliação do fechamento das latas quanto de cálculos para o 

processamento térmico mínimo. Segundo a Food and Drug Administration 

(FDA, 1977), processamento térmico mínimo foi definido como "a aplicação de 

calor ao alimento, antes ou depois da selagem em um recipiente 

hermeticamente fechado, durante um período de tempo e à uma temperatura 

cientificamente determinada suficiente para garantir a destruição de 

microrganismos de preocupação para saúde pública”.   

A extensão do processamento térmico deve ser analisada através de 

vários fatores com as características do alimento para evitar a destruição de 

nutrientes essenciais e outras mudanças indesejáveis, e também o tipo e a 

quantidade de microrganismos nos quais o processamento térmico deve atuar 

para destruir. Assim, entre os itens que devem ser analisados estão as 

seguintes condições que devem ser observadas para alcançar a esterilização 

comercial:  

(1) Natureza do alimento: pH, força iônica, potencial redox, nível de O2;  

(2) Condições de armazenamento após o processo;  

(3) Tipo e a resistência ao calor do microrganismo alvo, da enzima ou do 

esporo presente no alimento;  

(4) Propriedades termofísicas do alimento e o formato e tamanho do recipiente 

em que este será embalado;  

(5) Variações de características sensorial do alimento após o processo;  

(6) Condições de aquecimento; 

Por exemplo, quando se trata de alimentos enlatados, em vidros, ou 

embalados a vácuo, a atenção deve ser ainda mais especial, pois a bactéria 

Clostridium tem predileção por ambientes sem oxigênio.  Outro fator importante 

é o pH do alimento, alimentos de baixa acidez, ou seja, pH maior que 4,6 são 

propícios para o crescimento de microrganismos patogênicos e deteriorantes, 

assim necessitam da esterilização comercial. Exemplos de alimentos de baixa 



 
 

acidez são as carnes, onde o microrganismo alvo é principalmente o 

Clostridium Botulinum. Em alimentos acidificados os microrganismos alvos são 

esporos de bolores e leveduras. 

Os tipos de processamento térmico são processamento asséptico, 

processamento sob pressão (“esterilização”) e processamento sob pressão 

atmosférica (“pasteurização”). O processamento térmico sob pressão é 

realizado em autoclaves, que podem ser de manuseio contínuo ou descontínuo 

e seu meio de aquecimento através de vapor saturado, mistura de ar e vapor 

ou mistura de ar e água.  

O conhecimento sobre o processamento térmico de alimentos é muito 

importante para o profissional envolvido na fabricação de alimentos. Com o 

intuito de aumentar o conhecimento sobre o assunto, tanto para graduandos de 

cursos relacionados ao tema e como também para profissionais da área de 

alimentos a Otimize Consultoria pretende ministrar o curso de processamento 

térmico voltado principalmente para enlatados. 

Durante o estágio, auxiliou-se na preparação de uma apostila a qual 

será utilizada no curso. Foi consultado diversos materiais, que após 

selecionados foram resumidos e quando necessário traduzidos do espanhol ou 

inglês para o português. O material feito baseou-se na legislação americana, a 

qual foi estudada por conter limites mais rígidos de processamento, os quais 

são necessários caso haja fabricação de alimentos para exportação.  

Como não houve tempo hábil para a finalização desse trabalho, a 

apostila para o referente curso não foi finalizada nem foram decididos detalhes 

referentes a módulos e práticas de ensino do mesmo. Nos anexos estão dois 

materiais do IFTPS - Institute For Thermal Processing Specialists, os quais 

foram utilizados como base para a preparação de uma parte do material do 

curso.  

 

3.3. FICHAS TÉCNICAS  

A ficha técnica com a padronização de receitas controla tanto a 

quantidade assim como a qualidade da produção da cozinha. Consiste em 

normas e procedimentos a serem seguidos na preparação e serviço de cada 

um dos itens produzidos por um restaurante, padaria ou indústria alimentícia. A 

padronização da receita é a chave da consistência desses locais, e o sucesso 

operacional, onde quanto maior for o grau de precisão da mesma, mais fácil 

tende a ficar a administração do negócio.  

Assim, ela assume basicamente duas funções: gerencial, identifica todos 

os custos de matéria-prima inerentes àquela preparação (ficha técnica de 

custo), e também operacional, pois  identifica todas as etapas da produção do  



 
 

alimento. Por isso, também exerce o papel fundamental que é o de manter a 

padronização dos pratos.  Sua importância não se resume a ser apenas a 

anotação de uma simples receita, pois elas trazem detalhes sobre as 

características de cada ingrediente, o peso a ser utilizado, o modo de preparo e 

as informações financeiras referentes a custos.   

No estágio foram realizadas fichas técnicas para os alimentos da 

empresa Dunatti que são terceirizados pela FK Gastronomia. A ficha técnica 

preenchida contem a receita base, modo de preparo, tabela nutricional e além 

disso, realiza o cálculo do custo total da receita e a massa de venda em kg. 

Foram realizadas fichas técnicas para cerca de 30 tipos de alimentos vendidos 

pela empresa Dunatti. As fichas se encontram no anexo deste trabalho. 

 

3.4. ORÇAMENTO DE FORMINHAS 

 Para o cliente Donna Sêmmola, foi realizado um trabalho de orçamento 

referente a 1200 forminhas para assadeira de quatro diferentes tamanhos. Foi 

tirada todas as medidas das forminhas que a empresa emprestou para o 

orçamento. Como as forminhas não estavam em tamanhos padrões, foi 

encontrada uma empresa que fabrica forminhas com medidas personalizadas. 

Foi feito um relatório que foi encaminhado para o cliente para a aquisição das 

mesmas. Orçamento se encontra nos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. CONCLUSÕES  

Empresas de consultoria em engenharia de alimentos englobam 

trabalhos das mais diversas áreas de engenharia, atuando em projetos de 

segurança de alimentos e qualidade, de desenvolvimento de novos produtos, 

layout e dimensionamento de equipamentos, entre outros. Por isso, o estágio 

curricular realizado na empresa Otimize Consultoria em Engenharia de 

Alimentos foi muito gratificante pois foi possível aplicar os diversos 

conhecimentos adquiridos durante a graduação.  Durante o estágio foram 

realizados diversos trabalhos em diferentes áreas do curso, o que agregou 

conhecimento prático através da vivência da rotina de uma empresa de 

consultoria, somando atividades realizadas e visitas a indústrias do ramo 

alimentício da região de Florianópolis.  

A atividade de consultoria é muito gratificante, pois ela te proporciona 

diferentes desafios todos os dias, sendo necessário aplicar todo aprendizado 

que a formação em engenharia de alimentos proporciona durante a graduação, 

e além desse conhecimento é necessário desenvolver competências de 

relações pessoais, pois é necessário ter uma boa relação com os clientes, 

sendo eles os donos e gerentes das fábricas, assim como ter competência para 

ministrar cursos e workshops para os colaboradores. 

Por fim, esse período de estágio complementou a formação superior que 

se tem dentro da sala de aula, mostrando como utilizar os aprendizados da 

graduação e de atividades extracurriculares no ambiente profissional em 

diversas situações possíveis.  
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7. ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abobrinha assada 
 Massa de venda (kg)   

    Ingrediente X 
    

      Receita Base 
 

Ingredientes 
Qtd. 

Líquida Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total rendi 

Abobrinha   kg   R$ 0,00 0,950 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 1,000 

    kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
     kg   R$ 0,00 
 Total 0,000 kg   R$ 0,00 
 Perda     

   Rendimento   kg 
   Custo matéria-prima (R$/kg) #DIV/0!   
   

      Embalagem Valor Unit. 
        
        
        
        
    Total R$ 0,00 
    Custo de embalagem (R$/kg)   
    

      Custo total (R$/kg) #DIV/0! 
    Custo total (R$/unidade)   
    

      MODO DE PREPARO           

       



 
 

Almondega de proteína de soja 
Massa de venda (kg) 

    Ingrediente   
   

     Receita Base 

Ingredientes 
Qtd. 

Líquida Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Óleo de soja   kg     

Cebola   kg     

Alho    kg     

Polpa de tomate   kg     

Sal   kg     

Fondor   kg     

Água   kg     

Salsa   kg     

Proteína de soja hidratada   kg     

Brócolis    kg     

Molho vermelho   kg     

Molho branco para pratos 
prontos   kg     

Arroz integral para pratos 
prontos   kg     

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

Total 0,000 kg   R$ 0,00 

Perda     
  Rendimento 

 
kg 

  Custo matéria-prima (R$/kg) R$ 0,00   
  

     Embalagem Valor Unit. 
       
       
       
       
   Total R$ 0,00 
   Custo de embalagem (R$/kg) R$ 0,00 
   

     Custo total (R$/kg) R$ 0,00 
   Custo total (R$/unidade) R$ 0,00 
   

     MODO DE PREPARO         



 
 

Beringela à parmegiana 
Massa de venda (kg)   

   Ingrediente   
   

     Receita Base 

Ingredientes 
Qtd. 

Líquida Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Molho vermelho   kg   R$ 0,00 

Berinjela   kg   R$ 0,00 

Arroz integral para pratos prontos   kg   R$ 0,00 

Seleta de legumes   kg   R$ 0,00 

Queijo mussarela   kg   R$ 0,00 

Fondor   kg   R$ 0,00 

Orégano   kg   R$ 0,00 

Molho branco para pratos prontos   kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

Total 0,000 kg   R$ 0,00 

Perda     
  Rendimento   kg 
  Custo matéria-prima (R$/kg) #DIV/0!   
  

     Embalagem Valor Unit. 
       
       
       
       
   Total R$ 0,00 
   Custo de embalagem (R$/kg) #DIV/0! 
   

     Custo total (R$/kg) #DIV/0! 
   Custo total (R$/unidade) #DIV/0! 
   

     MODO DE PREPARO         

 



 
 

 

Hamburguer de soja 
Massa de venda (kg)   

   Ingrediente   
   

     Receita Base 

Ingredientes 
Qtd. 

Líquida Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

Alho    kg   R$ 0,00 

Cebola    kg   R$ 0,00 

Farinha de trigo   kg   R$ 0,00 

Orégano   kg   R$ 0,00 

Salsa   kg   R$ 0,00 

Proteína de soja hidratada   kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

    kg   R$ 0,00 

Total 0,000 kg   R$ 0,00 

Perda     
  Rendimento   kg 
  Custo matéria-prima (R$/kg) #DIV/0!   
  

     Embalagem Valor Unit. 
       
       
       
       
   Total R$ 0,00 
   Custo de embalagem (R$/kg) #DIV/0! 
   

     Custo total (R$/kg) #DIV/0! 
   Custo total (R$/unidade) #DIV/0! 
   

MODO DE PREPARO   
 

  
  
 

 


