


A Rede SENAI/SC de Inovação e Tecnologia é uma iniciativa da FIESC composta por 

10 Institutos SENAI de Inovação e Tecnologia, que atendem às demandas da indústria 

catarinense com soluções completas por meio de inovação (pesquisa aplicada), serviços 

laboratoriais, consultorias e serviços especializados, focando

na competitividade industrial.

REDE SENAI/SC

DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.

PROMOVENDO INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA.
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O Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas tem como objetivo promover 

inovação na área de alimentos e bebidas, com soluções tecnológicas para o 

desenvolvimento de produtos e processos, a fim de elevar a competitividade da indústria.
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Segurança de Alimentos
Assegurar a qualidade e a confiabilidade por meio de práticas de rastreabilidade  

e implantação de programas de qualidade e gestão da segurança de alimentos e 

bebidas.

Processamento de Alimentos
Desenvolvimento de produtos e processos visando maior valor agregado,  

melhores características sensoriais e praticidade. 

Alimentos Nutritivos e Saudáveis
Desenvolvimento de produtos de alto valor nutricional e com propriedades  

funcionais, elaborados com características especiais para grupos específicos  

de consumidores. 

ATUAÇÃO



Portfólio

consultorias e serviços especializados
  • Boas práticas de fabricação

  • Análise de perigos e pontos críticos de controle

  • Normas nacionais e internacionais de segurança de alimentos e bebidas

  • Projetos de plantas industriais

  • Planejamento, controle e otimização de processo produtivo

  • Atendimento à legislação na área de alimentos e bebidas

  • Sistemas de gestão da qualidade 

Inovação
  • Pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos

  •  Estudo e determinação da vida útil do produto

  • Testes em plantas piloto

SERVIÇOS LABORATORIAIS

  • Análise microbiológica

  • Análise físico-química

  • Análise sensorial

  • Análise por biologia molecular

  • Diagnóstico em sanidade animal

  • Análise de microscopia

  •  Programas de ensaio de proficiência 

  • Material de referência



INFRAESTRUTURA

PLANTAS PILOTO
  •  Carnes e derivados

  •  Leites e derivados

  •  Frutas e hortaliças

Laboratórios
  •  Análises microbiológicas e físico-químicas 

                            (Credenciadas MAPA e Acreditadas INMETRO)

  •  Análises sensoriais e microscopia

  •  Biologia molecular

  •  Sanidade animal

  •  Tecnologia de bebidas

  •  Provedor de ensaio de proficiência (PEP) (Acreditado INMETRO)

  •  Provedor de material de referência (PMR)



Rua Frei Bruno, 201 E - Jardim América
Chapecó - SC - 89808-400

(49) 3321-7300

www.sc.senai.br/inovacao
istalimentos@sc.senai.br 

0800 48 12 12


