
O planejamento da cozinha ou espaço de produção, 
seja numa lanchonete, bar, restaurante, foodtruck, 
barraca ou carrinho ambulante é uma etapa muito 
importante. Fazendo uma boa organização do espaço, 
você pode economizar tempo, poupar o desgaste de 
equipamentos e evitar a contaminação cruzada, que 
acontece quando numa mesma bancada você 
trabalha com alimentos crus e em seguida, sem 
higienizá-la, manuseia alimentos prontos.

ModeloS de  
fluxo de 
produção 

Sabendo disso, um bom ponta pé inicial é pegar papel e 
caneta, desenhar a sua cozinha atual e verificar os 
seguintes pontos: 

Por onde 
entram as 
pessoas?

Por onde saem  
os produtos 
acabados?

Por onde as 
pessoas saem?

Onde se 
encontram  
as lixeiras?

Por onde entram  
a matéria prima/ 
ingredientes?

Onde fica a  
saída do lixo?

O mais adequado é que 
estes fluxos nunca se 
cruzem. Caso isso seja 
impossível de ser evitado, 
este cruzamento deve ser  
controlado com horários 
específicos, por exemplo.

Confira alguns modelos de fluxo de produção:

•


•

Entrada de pessoas


Entrada de ingredientes

•


•


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos acabados


Saída de lixo nas pausas da 
produção

Cozinha linear

Pré-preparo Área úmida Área quente

(cozimento)

Finalização

Geladeira

Cuidados que valem 
para todos:

Mantenha o recipiente 
de lixo sempre tampado 
e nunca sobre bancadas.



Cuidados que 
valem para todos:

Adquira o hábito de limpar as 
bancadas a cada processo.

Cozinha linear
com bancadas • exemplo 2

•


•

Entrada de pessoas


Entrada de ingredientes

Área úmida Área quente

(Cozimento)

Geladeira FinalizaçãoPré-preparo

•


• 


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos 
acabados


Saída de lixo nas pausas 
da produção

Cozinha linear
com bancadas paralelas • exemplo 1

Área úmida Área quente

(cozimento)

Geladeira

FinalizaçãoPré-preparo

•


•

Entrada de pessoas


Entrada de ingredientes

•


• 


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos 
acabados


Saída de lixo nas pausas 
da produção



Cuidados que 
valem para todos:

Lave as mãos com frequência e 
entre um processo e outro.

Cozinha em U

Área úmida

Área quente

(cozimento)

G
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• 


• 

Entrada de  
pessoas


Entrada de 
ingredientes

•


• 


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos 
acabados


Saída de lixo nas 
pausas da produção

Cozinha em U
com ilha

Área úmida

Área quente

(cozimento)

G
el

ad
ei

ra

Fi
na

liz
aç

ão

P
ré

-p
re

p
ar

o

Produto 
acabado

Ilha

• 


• 

Entrada de  
pessoas


Entrada de 
ingredientes

•


• 


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos 
acabados


Saída de lixo nas 
pausas da produção



Cozinha em L

Cuidados que valem 
para todos:

Na falta de bancadas ou mesas de 
apoio para processos, lembre-se de 
sempre higienizar o local entre um 
processo e outro.

Mesa de apoio para 

preparo e finalização

Área úmida Área quente

(cozimento)

G
el

ad
ei

ra
Pré-preparo

•


• 


• 

Saída de pessoas


Saída de produtos 
acabados


Saída de lixo nas 
pausas da produção

• 


• 

Entrada de  
pessoas


Entrada de 
ingredientes



Cuidados que 
valem para todos:

Higienize todos os dias os 
utensílios, equipamentos e 
o carrinho.

Sempre considerar o 
fluxo de produção dos 
carrinhos  partindo da 
área de preparo e 
finalização para o caixa.

Os utensílios devem 
ser armazenados 
limpos, em local 
apropriado e protegido 
de contaminação.

Utilize estrados plásticos 
para apoiar caixas térmicas, 
caixas organizadoras, 
equipamentos e utensílios. 
Nunca deposite diretamente 
no chão ou calçada.

O maior cuidado é 
evitar o manuseio do 
alimento ao mesmo 
tempo que pega em 
dinheiro e maquininhas 
de cartão.

Carrinho ambulante  Carrinho ambulante 
com fogão/chapa

Ve
nd

a

Preparo e

finalizaçãoC

ai
xa

Estrado  
de plástico  
(pallet)

Área quente

(cozimento)

Área ao redor do carrinho

Preparo e

finalização

Caixa

Ve
nd

a
Estrado  
de plástico  
(pallet)

Área ao redor do carrinho

LEMbre-se:


