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Desejo um layout com especificação de equipamentos para
instalar em conjunto uma fábrica de polpa de frutas e de
goma de tapioca com excelente custo benefício.
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Desejo um layout com especificação de equipamentos para instalar em conjunto uma
fábrica de polpa de frutas e de goma de tapioca com excelente custo beneficio.
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Solução apresentada
Introdução
O layout de fábrica é o modo como as máquinas e o estoque estão dispostos dentro de uma
fábrica. Apesar de aparecer apenas como um detalhe, pensar nesse arranjo é fundamental
durante o planejamento da estrutura de uma indústria, sendo decisivo para alcançar uma
maior produtividade.
Uma fábrica com layout de fábrica customizável é aquela que pode se adaptar a vários tipos
de produção, de acordo com a demanda. Mas para estruturar uma fábrica dessa maneira, o
projeto precisa ser bem pensado, pois o layout deve ser funcional o bastante para que essa
customização ocorra sem grandes problemas. (PRODUZA, 2022)
Conheça quatro tipos de layout de produção bastante adotados na indústria:


Layout Linear



Layout Funcional



Layout Celular



Layout Posicional

Figura 1- Layout de Fábrica
Fonte: (MMC..., 2001)

Layout com especificação de equipamentos para fábrica de polpa de fruta e de goma
de tapioca
A planta de agroindústria de polpa de frutas foi planejada para que os produtores possam
transformar em polpas as frutas de seus pomares, agregando valor aos produtos in natura.
Foi planejada uma área de recepção para o recebimento e higienização desses alimentos.
Esta planta baixa atende o produtor de pequeno porte. A área deste modelo é de 61m², com
área de processamento de 20,45m². A capacidade de armazenamento é de 2.670 litros.
2020 c Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas – SBRT
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Todos os croquis e projetos, antes de serem construídos, devem ser aprovados pelos
órgãos de inspeção sanitária e pelos órgãos competentes que regularizam o local.
(EMANTER, [200-?]).
A tecnologia do processamento da mandioca é simples, mas exige cuidados, como a
seleção da matéria-prima, a higiene dos utensílios e maquinários, além dos cuidados com
os trabalhadores, que irão conferir um padrão de qualidade aos produtos. Esta cartilha
apresenta técnicas de produção de tipos de farinha, polvilho, goma e beiju derivados da
mandioca, que podem resultar em produtos de melhor qualidade para o consumo e a
comercialização.
As orientações apresentadas estão de acordo com as exigências de normas e de legislação
vigente no país sobre a segurança dos alimentos
Para a indústria, podem ser utilizadas cultivares de mandioca de mesa e brava, que serão
transformadas em diversos produtos e subprodutos, a exemplo da farinha e do polvilho –
este último também chamado de fécula, amido, tapioca ou goma. Segue o processo:


Área de recepção: a mandioca é recebida sendo verificada a procedência, peso e
qualidade;



Área de pré-processamento: a mandioca é lavada, descascada e preparada para o
processamento. Aqui estão presentes o ponto de água, os cochos, as mesas e os
utensílios;



Área de processamento: destinada à transformação da mandioca em farinha,
polvilho, goma ou beiju. Nela estão contidos o ralador, a prensa, o extrator de fécula,
as mesas, os fornos, as chapas, os cochos e os utensílios;



Área de classificação e embalagem: destinada à classificação e embalagem dos
produtos, onde serão rotulados; e



Área de estocagem: destinada ao armazenamento dos produtos em sacos ou caixas
dispostos em paletes ou prateleiras. (SENAR..., 2018)

O arranjo físico é de grande importância para qualquer tipo de indústria, independentemente
do seu porte. Com o planejamento e a execução do layout, se obtém a otimização dos
processos, não havendo interrupção na cadeia produtiva. Para a unidade de processamento
das polpas de fruta, é essencial, sendo necessário ter um processo contínuo e préestabelecido,

caso

contrário

isto

acarretará

na

contaminação

das

polpas,

e

consequentemente causando problemas ao produtor. (CONIDIS, 2016)
Conclusões e recomendações
Recomenda-se a consulta com um Engenheiro de processo e Design Industrial
Caso essas Respostas técnicas não atendam sua necessidade, favor registrar no site do
SBRT uma nova solicitação com as informações que ainda não tenham sido atendidas.
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