
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

CAMPUS BOTUCATU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA 

EMPRESA OKA BIOTECNOLOGIA 

 

 

NOME DO ALUNO: Natalia Albuquerque Del Gaudio 

NOME DO ORIENTADOR: Carla dos Santos Riccardi 

NOME DO SUPERVISOR: Érika Cezarini Cardoso 

NOMA DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO: Desígnio ecodesign / Oka 

Biotecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório do Estágio Curricular Supervisionado apresentado a Faculdade 

de Ciências Agronômicas para a obtenção do título de Engenheiro de 

Bioprocessos e Biotecnologia 

 

 

 
 
 
 
 
 

Botucatu-SP 

2019 



 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

CAMPUS BOTUCATU 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÔMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório do Estágio Curricular Supervisionado, realizado junto à Oka 

Biotecnologia, Botucatu-SP. 

 

 

Natalia Albuquerque Del Gaudio 

 

 

 

Nome do Orientador: Carla dos Santos Riccardi 

Nome do Supervisor: Érika Cezarini Cardoso 
 

 
 

Botucatu- SP 

2019 



 

Índice 
 
 

 
INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 4 
DESCRIÇÃO ............................................................................................................... 6 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ................................................................................ 8 
1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ................................................................... 8 

1.1 Teste de permeabilidade ao vapor de água (wvp) ............................................................... 8 

1.1.1 Parte I ................................................................................................................................ 9 

1.1.2. Parte II (33%UR-25°C) ......................................................................................................11 

1.2. Grau de intumenscimento ......................................................................................................13 

1.2.1. Parte I ..............................................................................................................................13 

1.2.2. Parte II (degradação) .......................................................................................................15 

2. PROCESSO E QUALIDADE .............................................................................. 17 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 21 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ............................................................................... 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUÇÃO 

 
O estágio curricular supervisionado é uma oportunidade no processo de aprendizado 

com imersão em práticas de atuação profissional, incluindo inserir o discente no mercado de 

trabalho, ampliar a network, e iniciar a construção de uma carreira promissora.  

O aluno integra-se aos desafios encontrados na indústria, possibilitando vivenciar 

experiências práticas relacionadas a profissão escolhida pelo estagiário, de forma que no 

momento de atuação profissional, seja possível aplicar o conhecimento adquirido no curso de 

graduação.  

O estágio oferece um intercâmbio de conhecimento, conceitos, planos, estratégias, 

orientação e supervisão entre os profissionais que estão na indústria por mais tempo, como 

gestores, supervisores e os que estão iniciando a carreira. Esses agentes de integração, no 

acompanhamento administrativo, devem identificar oportunidades que contribuem para o 

aperfeiçoamento do estágio, orientar, corrigir, aprimorar e supervisionar as atividades 

desenvolvidas e garantir a continuidade do treinamento, dessa forma, certifica de que o futuro 

profissional terá condição adequada, estimulante e aprendizado de trabalho. Portanto, o 

estágio serve para reforçar o aprendizado profissional do universitário por meio da 

experiência prática. 

As atividades do estágio possibilitam a prática em diversos setores, de forma a agregar 

o máximo de informação, detalhamento e aprimoramento daquele futuro profissional. A 

principal função do estagiário é aprender, e muitas empresas já reconheceram que o 

ingressante é um aprendiz, dessa forma, um orientador na qual indica as atividades a serem 

realizadas e checar se estão sendo feitas corretamente, se faz necessário. Diferente de um 

novo funcionário na qual chega com experiência prévia do mercado e com o know how, o 

estagiário será marcado pelas novas impressões, além do que é no estágio onde o universitário 

dará inicio ao próprio perfil profissional, ou seja, o estágio dá espaço para o conhecimento e 

desenvolvimento das competências no ambiente de trabalho. Uma experiência única que todo 

estudante tem que passar para o início de sua carreira profissional.  

 Esses, costumam ter capacidade de inovação, trazem uma bagagem intelectual, estão 

se qualificando, trazem uma visão do mundo atualizada e traz consigo novas ideias, na qual a 

empresa pode incentivar e aproveitar o futuro profissional. O mais relevante é aproveitar o 

que a empresa pode proporcionar ao estagiário em termos de aprendizagem e o que esse 

poderá levar consigo para sua experiência profissional.  



 

 Diante disto, a empresa Oka me proporcionou diversos aprendizados, vinculados ao 

crescimento profissional e pessoal. Por meio do acompanhamento com os profissionais, foi 

passado conhecimento, informações e proatividade. Foi mostrado trabalho em equipe, 

resolução de problemas e muita interação entre todos os funcionários, desde a diretoria ao 

setor de produção da fábrica. Um diferencial da empresa foi ser um facilitador dentro do 

desenvolvimento das competências profissionais uma vez que o ambiente permitiu uma 

liberdade na atuação das atividades de maneira a aplicar o conhecimento teórico e ideias 

novas para acrescentar à empresa. Os objetivos propostos foi acompanhar os setores da 

empresa, entender cada parte do processo e verificar na prática, o que foi ensinado na teoria. 

Além disso, durante o estágio, era importante sugerir protocolos operacionais padrões para 

gerar dados, identificar e registrar os problemas e resoluções do processo operacional da linha 

de produção. A empresa está em fase de reestruturação do seu plano de negócio, sendo o ramo 

de atuação é inovador e amplo, dessa forma, o estágio proporcionou um aprendizado único 

em termos de acompanhamento de um plano gestor pela empresa. A proposta de estagiar na 

Oka, trouxe muitos desafios, como criação de fichas técnicas, planilhas em Excel, 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP’s), realizar inventário, e na área da pesquisa, o 

objetivo foi caracterizar os produtos, realizar ensaios para especificação do produto e 

informação do cliente sobre tais limites.  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIÇÃO 

  
 

A OKA Bioembalagens nasceu em 2013. No entanto seu projeto já vinha sendo 

desenvolvido desde 1999, no Centro de Raizes e Amidos Tropicais (CERAT) da Unesp de 

Botucatu-SP, dirigido pela pesquisadora da Dra. Marney Cereda em busca de um apoio 

tecnológico para pesquisa de aplicação de fécula de mandioca em embalagens. Nesse 

contexto, a empresa Desígnio entrou como parceira do projeto para aplicar o material no 

projeto de gestão de resíduos da Érika Cezarini. Em 2003, a Desígnio cria novos projetos para 

aplicação dessa tecnologia, como por exemplo estojo para presente, caixa para ovos, bandejas 

e copos. Dessa forma, com a Érika Cezarini idealizadora do projeto, nasce em 2013 a P&D 

Oka bioembalagens, na qual desacordos societários fecham a empresa no final de 2015 Em 

2017, ainda com a Érika, ocorre uma reformulação do modelo de negócios para Oka 

Biotecnologia, com busca de novos parceiros e início de transferência de tecnologia e em 

2018, a empresa se reergue com um novo time, alinhado, competente e com parceiros de 

tecnologia.   

Atualmente a empresa se localiza em Rubião Júnior- Botucatu, cidade do interior de 

São Paulo a 239 Km da capital. É uma empresa de biotecnologia e inovação, na qual produz 

embalagens 100% biodegradáveis, biocompatíveis e compostáveis. As bioembalagens são 

feitas a partir de fécula de mandioca, matéria-prima de fonte renovável, não faz uso de resinas 

sintéticas (atóxicas), não contém glúten, podem ter aromas e sabores e pode ser adicionado 

fibras naturais, como bagaço de cevada, fibra de Babaçu e outros resíduos agroindustriais. As 

embalagens são comestíveis, ideais pra produtos secos e de consumo imediato. Podem ser 

aquecidas e possuem propriedades termo-acústica, além de servir como ração animal, caso 

ocorra o descarte.  

A Oka é uma empresa de P&D, comprometida a gerar um impacto social 

positivo, licenciar empresas a produzir, vender e promover esse ideal. Atua nas categorias de 

transferência de tecnologia (transfere tecnologia para mercados específicos, licenciamento do 

uso da marca, fornecimento do design, molde e atualização tecnológica para aqueles que 

desejam manufaturar e vender as bioembalagens), licença de tecnologia ou venda in loco 

(licencia a empresa ou instituição para que seja apta a produzir embalagens próprias 

localmente) e P&D (trabalha com pesquisa e desenvolvimento, tanto no processo industrial, 

quanto na criação, prototipagem e aperfeiçoamento de produtos).  

Atua nos segmentos alimentares, brindes, cosméticos, eletrônicos, tubetes de mudas e 

vasos de plantas. Hoje, os produtos comercializados são: copos, bowl, copo tátil e colher. 



 

Uma empresa preocupada com design, inovação tecnológica e novos modelos de fazer 

negócio que se unem com base na economia circular. Essa economia ressalta a preocupação 

ambiental, diretamente ligada com a sustentabilidade, na qual a matéria-prima é renovável, a 

produção é limpa e o material consegue ser integrado ao ciclo natural da vida, podendo ser 

descartado em qualquer bioma, compostado e servir de ração animal no pós uso, levando a 

regeneração dos recursos.  Além disso, a empresa também promove ação social, com doação 

dos produtos de segunda linha, ou seja, produtos que não seriam vendidos, mas que estão em 

bom estado para serem utilizados vão para creches, ONG’s e casa de idosos.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
  

As embalagens são predominantemente a base de polímeros provenientes do petróleo, 

tornando-os um material de grande disponibilidade e baixo custo. Segundo a ABIPLAST, em 

2015 a produção mundial de resinas termoplásticas foi de 269 milhões de toneladas. Vale 

ressaltar que o petróleo não é renovável e por possuírem origem fóssil, as embalagens não são 

biodegradáveis e somente pequenas parcelas são recicladas, na qual acabam gerando sérios 

problemas ambientais durante toda a cadeia produtiva, principalmente pelo crescente número 

de descartes sem o fim apropriado. Na pesquisa de alternativas, o amido surge como uma 

proposta.  

É um polissacarídeo composto de amilose e amilopectina, na qual são facilmente 

hidrolisadas, produzindo carboidratos de baixo peso molecular. Além disso, vem ganhando 

espaço nas embalagens por apresentar características interessantes ao setor. É biodegradável, 

possui um baixo custo e é bastante disponível na natureza, por ser encontrado na forma de 

polissacarídeo de reserva de batatas, mandioca, milho, arroz e trigo. (VIÉGAS, 2016).  

O amido de mandioca, ou também conhecido como polvilho doce ou fécula de mandioca, está 

sendo muito estudado para produção de embalagens biodegradáveis. Em 2011, sua produção 

nacional foi de 519,16 mil toneladas. (DEBIAGI, IVANO, et al., 2012). 

1. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
 

No âmbito da pesquisa, os produtos da Oka não possuíam caracterização. Portanto, foram 

realizados ensaios físico-químicos para que os produtos pudessem ter especificações. Os 

ensaios realizados foram: Teste de permeabilidade ao vapor de água e Grau de 

intumenscimento.  

1.1 Teste de permeabilidade ao vapor de água (wvp)  

A permeabilidade ao vapor de água é uma característica associada a quantidade de água 

que permeia através de uma unidade de área, por unidade de tempo, no estado estacionário, 

sob as condições de ensaio. Em filmes hidrofílicos, a propriedade é influenciada pelo teor do 

plastificante e condições ambientais, já quando são acondicionados a baixas umidades 

relativas, essa característica é responsável pela baixa permeabilidade a gases. Ou seja, tal 

característica torna-a seletiva, de forma que um material muito permeável poderá ser indicado 



 

a embalagens de alimentos frescos, enquanto um filme menos permeável deve ser destinado a 

produtos desidratados.  

1.1.1 Parte I 
 

Para as análises de WVP foi aplicado o método adaptado segundo norma ASTM E96-

8055. As análises forão realizadas em triplicata para todos as amostras.  

Em cada frasco foi adicionado 36 g de cloreto de sódio (NaCl) para cada 100mL de 

água destilada, anteriormente dessecado em estufa a 70 °C durante 24h. A solução foi 

colocada no agitador, até que maior parte do sal se dissolvesse. As amostras foram colocadas 

nos frascos sem contato com a solução. O ganho de umidade foi determinado por meio de 

pesagens, em balança analítica, em intervalos de 30min até que se completasse 2 horas. Após 

esse período, as amostras foram pesadas com 16hs, 24 e 48hs da data de início.  

As pesagens periódicas das amostras (hora em hora) foram realizadas e as massas 

anotadas para utilização na determinação da WVP, por meio da fórmula:  

(MA- M0)/M0 

Sendo, M0 a massa seca e MA a massa do ganho de umidade.  

Produto 
Sem 

umidade 
(g) 

De 30min em 30min por 2hs 16hs 24hs 48hs 

Colher Babaçu 
 
Média 

                                               
1,5343  

        
1,5630  

         
1,5761  

        
1,5892  

         
1,5992  

                               
1,7308  

                  
1,7398  

                         
1,7480  

Porcentagem   1,87% 2,73% 3,58% 4,23% 12,81% 13,40% 13,93% 

Colher Branca 
 
Média 

                                              
1,4250  

        
1,4535  

         
1,4699  

        
1,4840  

         
1,4950  

                       
1,6079  

                  
1,6132  

                         
1,6180  

Porcentagem   2,00% 3,15% 4,14% 4,91% 12,83% 13,21% 13,55% 

Bowl Branco 
 
 
Média  

                                             
19,6137  

      
19,8605  

       
20,1028  

      
20,2225  

      
20,3523  

                    
22,0006  

                
22,1498  

                      
22,2966  

Porcentagem   1,26% 2,49% 3,10% 3,77% 12,17% 12,93% 13,68% 



 

Copo amarelo 
(médio) 
 
Média 

                                         
6,4636  

        
6,5214  

       
6,5570  

        
6,5925  

        
6,6245  

                
7,0899  

                   
7,1925  

                         
7,3145  

Porcentagem   0,89% 1,45% 1,99% 2,49% 9,69% 11,28% 13,16% 

Copo rosa 
(grande) 
 
Média 

                                         
8,3699  

        
8,4463  

       
8,4986  

        
8,5450  

        
8,5881  

                
9,1886  

                   
9,3065  

                         
9,4759  

Porcentagem   0,91% 1,54% 2,09% 2,61% 9,78% 11,19% 13,21% 

Bowl Babaçu 
 
 
Média 

                                       
24,2191  

       
24,3631  

        
24,4512  

       
24,5385  

               
24,6122  

                        
25,8335  

                         
26,0192  

                     
26,2680  

Porcentagem   0,59% 0,96% 1,32% 1,62% 6,67% 7,43% 8,46% 

Copo Babaçu 
(pequeno) 
 
 
Média 

                                         
6,5116  

         
6,6554  

          
6,6022  

         
6,6396  

                 
6,6718  

                          
7,0945  

                           
7,1243  

                       
7,1810  

Porcentagem   2,21% 1,39% 1,97% 2,46% 8,95% 9,41% 10,28% 

Copo Tátil 
Branco 
 
 
Média 

                                       
20,3339  

       
20,5878  

        
20,7705  

       
20,9456  

               
21,0845  

                        
22,3225  

                         
22,4349  

                     
22,5804  

Porcentagem   1,25% 2,15% 3,01% 3,69% 9,78% 10,33% 11,05% 

Copo Tátil Verde 
 
 
Média 

                                       
17,4987  

       
17,6753  

        
17,7946  

       
17,9091  

               
18,0016  

                        
18,9891  

                         
19,1265  

                     
19,3063  

Porcentagem   1,01% 1,69% 2,35% 2,87% 8,52% 9,30% 10,33% 

Copo branco 
(pequeno) 
 
Média 

                                         
5,3580  

         
5,4221  

          
5,4657  

        
5,5002  

         
5,5299  

                      
5,9839  

                  
6,0394  

                         
6,1150  



 

Porcentagem   1,19% 2,01% 2,65% 3,21% 11,68% 12,72% 14,13% 

Copo rosa 
(médio) 
Média 5,9412 6,0371 6,0850 6,1319 6,1690 6,5875 6,6417 6,6988 

Porcentagem   1,61% 2,42% 3,21% 3,83% 10,88% 11,79% 12,75% 

Tabela 1- Valores das pesagens de cada produto, no teste de permeabilidade- parte I de acordo 

com o tempo e respectivas porcentagens 

Após pesagem e aplicação na fórmula, a amostra que apresentou maior valor de 

permeabilidade foi o Copo branco 80mL. Em contrapartida, o que apresentou menor valor foi 

o Bowl Babaçu, dessa forma é o produto que menos teve ganho de umidade.   

1.1.2. Parte II (33%UR-25°C) 
 

Para as análises de WVP será aplicado o método adaptado segundo norma ASTM 

E96-8055. As análises serão realizadas em triplicata para todos as amostras.  

Em cada frasco foi adicionado 52 g de Cloreto de Magnésio (MgCl2) para cada 100mL 

de água destilada, anteriormente dessecado em estufa a 70 °C durante 24h. A solução foi 

colocada no agitador, até que maior parte do sal se dissolvesse. As amostras foram colocadas 

nos frascos sem contato com a solução. O ganho de umidade foi determinado por meio de 

pesagens, em balança analítica, em intervalos de 30min até que se completasse 2 horas. Após 

esse período, as amostras foram pesadas com 16hs, 24 e 48hs da data de início.  

As pesagens periódicas das amostras (hora em hora) foram realizadas e as massas 

anotadas para utilização na determinação da WVP, por meio da fórmula:  

(MA- M0)/M0 

Sendo, M0 a massa seca e MA a massa do ganho de umidade.  

Produto 
Sem 

Umidade 
30 em 30min por 2hs 17hs 24hs 48hs 

Copo Tátil 
Verde         

Média 16,7299 16,9710 17,1316 17,2605 17,3821 18,6745 18,7803 19,0803 

Porcentagem  1,44% 2,40% 3,17% 3,90% 11,62% 12,26% 14,05% 

Copo Tátil 
Branco         

Média 19,9598 20,2634 20,5067 20,6819 20,8383 22,4937 22,5617 22,9105 



 

Porcentagem  1,52% 2,74% 3,62% 4,40% 12,70% 13,04% 14,78% 

Copo pequeno 
Branco com 

fibra         

Média 5,5191 5,6220 5,6912 5,7406 5,7965 6,2902 6,2987 6,3702 

Porcentagem  1,86% 3,12% 4,01% 5,02% 13,97% 14,12% 15,42% 

Copo pequeno 
Branco         

Média 5,4122 5,5143 5,5705 5,6129 5,6844 6,0966 6,0863 6,1909 

Porcentagem  1,89% 2,92% 3,71% 5,03% 12,65% 12,46% 14,39% 

Copo pequeno 
Babaçu         

Média 5,9002 6,0124 6,0662 6,1396 6,1862 6,6072 6,6010 6,6961 

Porcentagem  1,90% 2,81% 4,06% 4,85% 11,98% 11,88% 13,49% 

Copo grande 
Amarelo com 

fibra         

Média 6,0613 6,1436 6,2162 6,2642 6,3025 6,7287 6,7449 6,8736 

Porcentagem  1,36% 2,56% 3,35% 3,98% 11,01% 11,28% 13,40% 

Copo grande 
Rosa com fibra         

Média 5,9398 6,0789 6,1613 6,2229 6,2680 6,6486 6,6374 6,7722 

Porcentagem  2,34% 3,73% 4,77% 5,53% 11,93% 11,75% 14,01% 

Colher branca 
com fibra         

Média 1,4351 1,4694 1,4903 1,5076 1,4934 1,6255 1,6126 1,6448 

Porcentagem  2,39% 3,85% 5,05% 4,06% 13,27% 12,37% 14,61% 

Colher branca         

Média 1,3582 1,3889 1,4066 1,4215 1,4354 1,5406 1,5230 1,5496 

Porcentagem  2,26% 3,56% 4,66% 5,68% 13,43% 12,14% 14,09% 

Colher Babaçu         

Média 1,4015 1,4286 1,4482 1,4597 1,4722 1,5721 1,5571 1,6002 

Porcentagem  1,93% 3,33% 4,15% 5,04% 12,17% 11,10% 14,17% 

Bowl branco 
com fibra         

Média 20,8962 21,0542 21,1957 21,3203 21,4369 22,8280 22,7947 23,1990 

Porcentagem  0,76% 1,43% 2,03% 2,59% 9,24% 9,09% 11,02% 

Bowl Branco         

Média 20,4322 20,5828 20,7251 20,8459 20,9791 22,4435 22,4711 22,9576 

Porcentagem  0,74% 1,43% 2,02% 2,68% 9,84% 9,98% 12,36% 

Bowl Babaçu         

Média 20,8649 21,1195 21,3271 21,4812 21,6361 23,1264 23,0776 23,4185 

Porcentagem  1,22% 2,22% 2,95% 3,70% 10,84% 10,60% 12,24% 

         

 



 

Tabela 2- Valores das pesagens de cada produto, no teste de permeabilidade- parte II de 

acordo com o tempo e respectivas porcentagens 

Após pesagem e aplicação na fórmula, o produto que apresentou maior porcentagem 

de permeabilidade foi o Copo branco 80mL com fibra. Portanto, é o produto que teve maior 

ganho de umidade. Em contrapartida, o produto que apresentou menor taxa de permeabilidade 

foi o Bowl Branco com fibra, portanto o produto com menor ganho de umidade.  

1.2. Grau de intumenscimento 

O teste de solubilidade em água avalia a quantidade que o material ser dissolvido em  

água. Dessa forma, define a importância do material, por estar diretamente ligada a aplicação 

dos filmes, da mesma forma que é influenciada de acordo com a formulação desses. Um filme 

com solubilidade elevada possui baixa resistência a água, sendo assim, o foco dessa 

embalagem seria nos casos em que a embalagem pode ser consumida junto com o produto. Os 

polissacarídeos apresentam grande afinidade com a água, sendo assim, a determinação da 

solubilidade em água de filmes biodegradáveis é importantíssima. 

1.2.1. Parte I 

O grau de intumescimento será obtido segundo o protocolo de Cavalcanti e col. 2002. 

As amostras (n= 3) foram secas em estufa a 70 °C até massa constante. Após esse período, as 

amostras foram imersas totalmente em água destilada. Por intervalos de tempo de 5 em 5 

minutos, até que desse 15 min e posterior de 15 em 15 min até que desse 1 hora de imersão. 

Para cada condição de tempo, as amostras foram retiradas, secas entre duas folhas de papel de 

filtro e a massa mensurada em balança analítica. Para o cálculo do índice de intumescimento 

(GI, %) será utilizada a equação: 

(MA- M0)/M0 

Sendo, M0 a massa seca e MA a massa do ganho de umidade.  

Valores obtidos pelo teste de intumenscimento 

  
Sem 

umidade 
5min 10min 15 min 30 min 45min 60min 

Copinho branco 
(pequeno com 

fibra) 
       

Média 6,3913 13,3982 16,0628 17,2731 19,4406 21,0973 22,1178 

Porcentagem  110% 151% 170% 204% 230% 246% 

Copinho rosa 
(pequeno e com 

       



 

fibra) 

Média 5,3521 10,7116 12,6993 13,5351 14,9157 16,4000 17,3702 

Porcentagem  100% 137% 153% 179% 206% 225% 

Copinho com 
babaçu (grande) 

Média 
8,3385 16,1043 19,8814 22,1278 25,8858 30,5348 29,2699 

Porcentagem  93% 138% 165% 210% 266% 251% 

Copinho amarelo 
(grande e com 

fibra) 
7,2604 

Desfez  6,8636 

 6,9745 

Copinho rosa 
(grande e com 
fibra *pouco 

corante) 
Média 

9,3221 17,2449 20,2805 21,9775 24,4167 26,9837 29,1315 

Porcentagem  85% 118% 136% 162% 189% 213% 

Copinho rosa 
(grande e com 
fibra *muito 

corante) 
Média 

7,7309 15,4090 19,3059 21,2198 25,5241 28,9099 32,3911 

Porcentagem  99% 150% 174% 230% 274% 319% 

Copo Tátil verde 16,6913 
Desfez  16,9757 

Copo tátil Roxo 
Média 

19,9161 65,8097 74,8128 
Desfez 

Porcentagem  230% 276% 

Colher branca 
Média 

1,4008 2,9784 3,6882 4,2530 5,0547 5,8301 6,4740 

Porcentagem  113% 163% 204% 261% 316% 362% 

Colher branca com 
fibra 

Média 
1,4375 2,7612 3,4228 3,9544 4,9125 5,8344 6,4405 

Porcentagem  92% 138% 175% 242% 306% 348% 

Colher com babaçu 
Média 

1,5227 2,8175 3,4325 3,9684 4,6644 5,5863 6,1777 

Porcentagem  85% 125% 161% 206% 267% 306% 

Bowl branco 
Média 

20,5762 64,5212 72,2900 40,87695 34,0462 
Desfez 

Porcentagem  214% 251% 99% 65% 

Bowl com Babaçu 22,5117 44,9343 51,5963 56,1094 60,9346 63,8256 67,3744 



 

Média 

Porcentagem  100% 129% 149% 171% 184% 199% 

Tabela 3- Valores das pesagens de cada produto, no teste de Intumescimento- parte I de 

acordo com o tempo e respectivas porcentagens 

       

De acordo com as valores encontrados, devido a pesagem e a aplicação da fórmula, a 

amostra que apresentou maior valor de solubilidade foi a Colher branca, sendo assim o 

produto de menor resistência à água. Em contrapartida, a amostra que apresentou menor valor 

de solubilidade foi o Bowl Babaçu, sendo o produto de maior resistência à água.  

1.2.2. Parte II (degradação) 

O grau de intumescimento será obtido segundo o protocolo de Cavalcanti e col. 2002. 

As amostras foram secas em estufa a 70 °C até massa constante. Após esse período, as 

amostras foram imersas totalmente em água destilada, por 24hs. Após esse período, foram 

colocadas em estufa para secagem. Em seguida, foram pesadas e mergulhadas novamente por 

7 dias. Após esse período, foram colocadas na estufa, pesada e depois imersas até completar 

um mês.  Para cada condição de tempo, as amostras foram retiradas, secas em estufa 70°C por 

24hs e a massa mensurada em balança analítica. Para o cálculo do índice de intumescimento 

(GI, %) foi utilizada a equação: 

(M0- MA)/M0 

Sendo, M0 correspondente à massa inicial (antes do teste de degradação) e MA 

correspondente à massa da amostra após cada tempo de observação da degradação.  

 

Produto 1 dia 7 dias 30 dias 

Copo pequeno branco 0% 32% 62% 

copo pequeno rosa com 
fibra 2% 27% 63% 

copo pequeno branco com 
fibra 4% 30% 57% 

copo médio babaçu 3% 8% 82% 

copo grande babaçu 6% 10% 65% 

copo grande rosa com fibra 4% 23% 54% 

copo grande amarelo com 
fibra 7% 43% 74% 

copo grande branco com 
fibra 8% 33% 69% 

bowl branco com fibra 3% 43% 54% 



 

bowl branco 4% 16% 51% 

bowl babaçu 1% 9% 43% 

colher branca com fibra 2% 46% 66% 

colher branca 9% 42% 40% 

colher babaçu 4% 17% 36% 
Tabela 4- Porcentagem de degradação de cada produto, no teste de permeabilidade- parte II de 

acordo com o tempo  

 

  

  

 

Figura 1- Amostras secas em estufa, após o período de 10 dias. (De cima pra baixo: Colher 

Babaçu; Colher Branca com fibra; Colher Branca; Copo 150mL Amarelo com fibra; Copo 

150mL Babaçu; Copo 150mL Rosa com fibra; Copo 150mL Branco com fibra; Copo 80mL 

Branco com fibra; Copo 80mL Branco; Copo 80mL Rosa com fibra; Copo 100mL Babaçu; 

Bowl Branco; Bowl Branco com fibra; Bowl Babaçu) 

    
 



 

 
Figura 2- Amostra imersas em água por 30 dias 

   

  
Figura 3- Amostras após estufa e período de degradação de 30 dias 

De acordo com os valores encontrados, devido a pesagem e a aplicação da fórmula, a amostra 

que apresentou maior degradação, após os 30 dias foi o Copo Médio Babaçu, com 82% de 

degradação. Já o que sofreu menor degradação foi a Colher Branca, com 40% de degradação.  

 

2. PROCESSO E QUALIDADE 
 

Já no âmbito da fábrica, o primeiro passo, foi acompanhar os processos e entender de um 

modo geral todas as etapas, desde a matéria-prima ao produto acabado.  

A área da administração fico no piso superior, com alguns computadores e área de reunião.  



 

  

Figura 4- Espaço administrativo da empresa 

Na área de preparo, é realizado a mistura de fécula de mandioca com água para se obter a 

massa. 

 

Figura 5- Área de preparo. Máquinas que preparam a massa para o uso 

Na área da produção, as máquinas funcionam com uma prensa pneumática, na qual, uma 

operadora pesa a massa por cavidade (de acordo com o molde) e a outra faz o manuseio da 

máquina. A prensa desce, e com a alta temperatura dá forma ao produto, devido a expansão 

do material. Nessa mesma área, é dado o acabamento do produto, que em seguida vai para a 

área de descanso (sala de cura).  



 

  

  

Figura 6- Molde do Copo Bio; Bowl pronto no molde; Retirada das peças da máquina; Visão 

de cima da área de produção 

 

Figura 7- Peças (copo e bowl) nas estantes, para o tempo de cura 

No dia seguinte, é embalado e segue para a área de armazenamento, onde é feito o controle do 

estoque. 



 

  
Figura 8- Estoque 

Após o acompanhamento de todo o processo, demos início a implementação de 

planilhas, para que tivesse um maior controle de toda a produção. Foi criado planilha para 

todas as áreas, com características importantes para padronizar os processos. Na área de 

preparo, foi criado planilha de preenchimento para massa com detalhes como temperatura da 

massa, hora de início, peso da massa, lote da fécula, entre outros. Na área de produção, as 

planilhas de processo exigem anotações da temperatura de operação da máquina, umidade do 

ar, temperatura ambiente e tempo de prensagem. Na planilha de qualidade, as operadoras 

detalham a quantidade e qualidade do que é produzido: peças boas, refugos e por qual razão 

as peças foram danificadas. No final do dia, é realizada a contagem da produção total e 

anotado. No dia seguinte, após o descanso, novamente é realizado a contagem das peças e em 

seguida, são embaladas. É criado um lote para as caixas fechadas e feito anotação na planilha 

do estoque, na qual exige detalhes do cliente, data e quantidade de entrada e saída dos 

produtos. Ao final, todos os dados são digitados em uma planilha criada no Excel, onde é 

possível  identificar os gargalos do processo, criar dados, gráficos e tentar encontrar soluções.  

Durante o estágio, também foram criadas fichas técnicas de cada produto, com as 

especificações de cada um, como dimensão, cor, sabor, aspecto visual e ingredientes. Foi 

criado código de cada produto, para melhor identificação, Protocolo Operacional Padrão 

(POP’s), Manual de Boas Práticas de Fábrica e inventário.  

 

  

 

 

 

  

 
 
 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio me proporcionou uma diversidade de conhecimento e aplicação. Essa área 

apresenta diversos desafios por ser tão inovadora e tão ampla. Sou eternamente grata por 

todos os desafios que encontrei pela frente e por todos os aprendizados, além da oportunidade 

de atuar nesse ramo, pois me trouxe um grande crescimento pessoal como profissional.  

Por ser uma área nova, estagiar nesse ramo de embalagens biodegradáveis; 

embalagens comestíveis, traz um conjunto de dificuldades, tanto para a empresa que necessita 

se inserir no mercado e enfrenta a burocracia de algo inovador, quanto para os funcionários, 

na qual tudo é adaptado, muito novo e precisa ser adquirido novos conhecimentos. Devido ao 

fato, de carregar a responsabilidade de inserir um ramo tão desconhecido, mas tão atual.   

Foi muito importante ter passado por todos os setores da empresa, para entender cada 

detalhe, pra posterior identificar os problemas e encontrar as soluções com o que foi ensinado 

na teoria. Em todas as áreas foi possível adquirir experiência e aplicar o campo da 

biotecnologia, também pelo fato de todos os integrantes da empresa estarem muito dispostos a 

me passar informação e esclarecer minhas dúvidas.  
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