
Santiago / Concepción / Puerto Montt / Medellín



Empresa

• Engenharia de Processos Térmicos QTech 

Ltda.

Vitacura 2909 Sala 1211

Las Condes – Santiago

CHILE

Tel / fax (56) (2) 23771326

www.qtech-ltda.com
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• Empresa consultora com sede principal no 

Chile e com escritórios na Colômbia.

• Mais de 15 anos de experiência na 

certificação de processos.

• Clientes principalmente na América Latina 

e acordos com empresas nos Estados 

Unidos e na Europa.

História
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• Atuamos como “autoridade de processos” 

frente à Food and Drug Administration dos 

Estados Unidos (FDA), CFIA (Canadá), 

Sernapesca (Chile), Digesa (Peru), Invima

(Colômbia) e a outras autoridades. 

• Pertencemos ao Institute for Thermal

Processing Specialists (IFTPS).

História
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• Nosso principal objetivo é satisfazer às 
necessidades das empresas fabricantes de 
alimentos tratados termicamente no que se 
refere à certificação de seus processos de 
pasteurização ou esterilização e assessorá-
las no cumprimento de normas nacionais e 
internacionais.

Objetivo



Descrição dos serviços
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Validação de processos térmicos

• Estudos de distribuição de temperatura / 

Distribuição de calor / Penetração de calor.

• Experiência com diferentes equipamentos de 

processamento térmico (autoclaves, túneis, 

tanque de tanque de pasteurização, etc.), 

embalagem (lata, vidro, flexíveis, semi-

rígidos ou produtos a granel) e matérias 

primas (pescados, agroindustriais, laticínios, 

carnes, comidas preparadas, etc.).
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Validação – Processos contínuos

• Auditoria e melhoria dos sistemas de 

processamento térmico contínuo: 

Pasteurização de sucos, produtos de tomate, 

misturas lácteas, entre outros.

• Cálculo de tratamentos térmicos aplicados.
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• Validação de processos térmicos especiais 

como: cocção, torrefação, cocção no forno, 

engarrafamento com alta T°, entre outros.

Validação  Especializada
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• Monitoramento, estudo e otimização de 

processos de refrigeração e congelamento de 

produtos.

Validação dos processos de 

resfriamento
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• Desenho integral de processos para otimizar a 

integridade das embalagens e a prevenção de 

defeitos relacionados com segurança e 

estética.

Cuidados especiais para a proteção 

de embalagens
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• Desenvolvimento e implementação de 

programas para prevenir contaminações:

– GMP (Boas Práticas de Manufatura).

– HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle).

– Food Safety.

Sistemas de Segurança dos alimentos
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• Auditorias internas ou de acordo com 

solicitação dos clientes:

– Boas Práticas de Manufatura (GMP)

– Alimentos de baixa acidez (LACF)

– Alimentos acidificados

– Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

(HACCP)

– Desenho sanitário de equipamentos e linhas de 

processo

– Biossegurança.

Auditorias independentes
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Cumprimento de normas

EEUU

• Adequação aos requisitos do FDA nos 
EEUU.

• Inscrição de plantas de processo e produtos 
de baixa acidez (LACF) e acidificados 
(registros FCE / SID).

• Suporte e resolução de problemas específicos 
frente a entidades governamentais ou aos 
importadores.
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Cumprimento de normas

Outros mercados

• Experiência em requerimentos exigidos por 

outros países na América e na Europa e por 

vários clientes (compradores).
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• Desenvolvimento, preparação e realização de cursos 
relacionados com o processamento de alimentos. 

• Cursos específicos para processos e produtos de 
cada cliente.

• Cursos preparados de acordo com as normas ou 
requerimentos do FDA e incluindo outras fontes de 
informação (CFIA – Canadá, Campden BRI – UK, 
especificações de diferentes fornecedores ou 
fabricantes de equipamentos) .

Capacitação
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Representamos…

• Data Trace (www.mesalabs.com)

• Palmer Walh (www.palmerwahl.com)

• Graphic Controls (www.graphiccontrols.com)

• Automatismos Teinco (www.teico.es)



Alguns de nossos clientes
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Lista parcial de clientes no Chile

• Agrofoods Central Valley

• Empresas Carozzi - Agrozzi

• Aconcagua Foods

• Orizon

• Pesquera Trans Antartic

• Camanchaca Pesca Sur

• Conservas y Congelados de Puerto Montt

• Soprole

• Nestlé Chile
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Lista parcial de clientes internacionais

• General Mills (Venezuela / Argentina)

• La Salteña (Argentina)

• Nutrin / JL (Argentina)

• San Juan de los Olivos (Argentina)

• Angel Camacho (Argentina)

• Grupo Arcor (Argentina)

• Nestlé Nutrition (Brasil)

• Inaceres (Brasil)

• Valspar (Brasil)
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Lista parcial de clientes internacionais

• Camposol (Peru)

• Danper Trujillo (Peru) 

• Sociedad Agrícola Virú (Peru)

• Del Monte Andina (Venezuela)

• Cargill (Venezuela)

• Inaexpo (Equador)

• Alpina (Colômbia)

• Zenú (Grupo nacional de Chocolates) (Colômbia)

• Seatech Int. (Colômbia)

• Atunes y Enlatados del Caribe (Colômbia)
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Lista parcial de clientes internacionais

• Alimentos Prosalud (Costa Rica)

• Demasa (Costa Rica)

• HJ Heinz (México)

• Nestlé Nutrition (México)

• Sabormex (México)

• Pescados Industrializados (México)

• Chata (México)

• Century Packing (Porto Rico)


