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A Equaliza Engenharia é uma empresa Júnior, 

sob a forma de uma associação civil com fins 

educacionais e não lucrativa, formada pelos 

estudantes do curso de Engenharia Química do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-rio-grandense, Campus Pelotas. 
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A empresa tem como objetivo desenvolver seus 

membros através da prestação dos serviços 

apresentados na  Figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Soluções desenvolvidas pela Equaliza Engenharia. 

 

 

A Equaliza tem uma gestão autônoma, porém, as 

atividades são orientadas e supervisionadas por 

professores da instituição.   

Durante a pandemia, a Equaliza operou de forma 

totalmente remota, de acordo com a Figura 2. 
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Figura 2: Ilustração de trabalho realizado durante a pandemia. 

 

 

Durante o período pandêmico, duas empresas 

contrataram a Equaliza Engenharia para atuar na                    

otimização de seus processos e foram obtidos os 

.  

seguintes resultados, de acordo com a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Consultorias de otimização prestadas durante o período pandêmico. 

 

 

A empresa júnior Equaliza Engenharia, conseguiu atuar 

ativamente durante o período pandêmico, através de 

reuniões remotas. Foram realizados dois trabalhos na 

área de otimização de processos, nos quais, obteve-se 

uma maior eficiência no processo e uma redução de 

gasto energético, além de ter dado a garantia e 

segurança dos alimentos para os consumidores dos 

produtos. Alcançando assim, o objetivo principal de uma 

empresa júnior, que é o desenvolvimento dos membros. 

   

A ATUAÇÃO DA EQUALIZA ENGENHARIA NA MELHORIA DE 

PROCESSOS INDUSTRIAIS DURANTE A PANDEMIA 

METODOLOGIA 

RESULTADOS 

CONCLUSÕES 

 
Reuniões  no 

Google Meet 

 
Membros 

Professor 

orientador 

Parcerias 

(Ambev e Sebrae) 

Possíveis 

clientes 

Projetos 

contratados 

Segurança dos alimentos 

para os consumidores. 
Otimização da limpeza 

de embalagens em 

uma agroindústria Segurança com os 

colaboradores. 

Maior eficiência na 

limpeza das 

embalagens de vidro.  

Otimização do 

processo de polpa de 

fruta 

Redução do consumo 

energético no 

armazenamento das 

polpas. 

Melhoria nas etapas de 

fabricação de polpa. Aplicação e verificação 

da legislação vigente. 
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