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Na MT nos dedicamos ao processamento de 
alimentos e engenharia de embalagens. Oferecemos 
um serviço abrangente com o fornecimento de 
equipamentos de alta tecnologia, consultoria, projeto 
e  planejamento,  integrando  conhecimentos  para 
garantir uma solução con�ável e completa para 
nossos clientes.

O compromisso da MT IDEAS é ajudar nossos clientes 
a melhorar o desempenho e a lucratividade de  suas 
plantas e processos de fabricação. Para isso, 
oferecemos uma ampla gama de produtos e soluções 
de componentes de engenharia para o projeto e  
todo o processo de fabricação, apoiada por marcas 
líderes mundiais.

A tecnologia do nosso parceiro estratégico SPX FLOW 
>  Gerstenberg  Schröder  projeta,  fabrica  e 
comercializa soluções de automação e engenharia de 
processos para as indústrias de laticínios, alimentos, 
bebidas, farmacêutica e de cuidados pessoais. Nesta 
apresentação, nós nos  concentramos na produção 
de Manteiga.

Para produzir manteiga recombinada, é utilizada a 
tecnologia  de  processo  do  SSHE  da  margarina. 
Manteiga e óleo de manteiga (ou gordura de leite 
anidra - AMF) ou uma mistura destes são derretidos. 
Quando apenas o óleo de manteiga é usado como 
base para a fase de gordura, uma fase aquosa 
adequada (geralmente uma fase de leite) é 
adicionada após a adição do emulsi�cante à gordura 
derretida para formar uma emulsão.

A emulsão é pasteurizada e por meio da bomba de 
alta pressão e é transferida ao SSHE para cristalização 
e amassamento no Pin Rotor®. A manteiga pode ser 
embrulhada em papel alumínio ou papel percell, 
embalada em potes ou a granel como bag-in-box.

A orientação de processamento para a produção de 
produtos recombinados existe e está bem 
documentada. A textura plástica da manteiga 
produzida é quase semelhante à da manteiga feita 
pelo processo tradicional de fabricação. No entanto, 
diminuindo o �uxo através da linha, pode ser obtido 
um produto de manteiga plástica relativamente �rme, 
que é adequado para aplicação de massa folhada.

Para alcançar o desenvolvimento da mais alta 
qualidade, nós desenvolvemos o projeto ideal da 
p l a n t a  q u e  c o n s i s t e  n a  c o m b i n a ç ã o  d o s 
equipamentos SPX FLOW > Gerstenberg Schröder e 
as seguintes etapas de produção:

1- Mistura de gordura
2- Fusão de blocos de manteiga
3- Fase aquosa 
4- Fase Oleosa
5- Preparação da Emulsão
6- Pasteurização SSHE
7- Cristalização
8- Envase 
9- Refusão

Em que consiste?
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Misturas de gordura

Fusão de blocos de manteiga Fase Aquosa

Fase Oleosa Preparação da Emulsão Pasteurização SSHE Cristalização

EnvaseRefusão continua SSHE

2



R

Distribuidor Exclusivo

As bases de gordura são compostas por diferentes 
gorduras e óleos da re�naria (dependendo da 
disponibilidade no país ou região) são armazenados 
em tanques tampão com sistemas de inertização.  
Desta  forma,  podem  ser  produzidos diferentes 
blends que serão dosados nos tanques de preparação 
da emulsão.

A unidade de derretimento dos blocos de manteiga é 
usada para derreter blocos de manteiga ou gordura. A 
unidade está equipada com um tanque horizontal 
fechado, que é suportado por 4 pés ajustáveis. O 
tanque tem uma tampa em uma extremidade através 
da qual a manteiga ou os blocos de gordura são 
adicionados. Dentro do tanque há uma grade para 
derreter o produto, dividida em 2 seções para facilitar a 
desmontagem. Além disso, o tanque está equipado 
com uma camisa de aquecimento, isolamento térmico 
e revestimento de aço inoxidável. O fundo do tanque 
recebe o produto fundido, que é continuamente 
agitado e aquecido, até ser bombeado para preparar a 
emulsão. Todas as partes em contato com o produto 
são fabricadas em aço inoxidável AISI 316.
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Tanques de base gorda

Fusão dos blocos de 
manteiga

A fase aquosa é frequentemente preparada em lotes 
em tanques de água. A água deve ser de boa qualidade 
e  potável. Se a qualidade da água não puder ser 
garantida, ela pode passar por um pré-tratamento por 
UV ou sistema de �ltro.
Além da água, a fase aquosa pode possuir sais, 
proteínas do leite (margarina de mesa e cremes para 
untar com baixo teor de gordura), açúcar (massa 
folhada),  estabilizantes  (produtos para untar e com 
baixo teor de gordura), conservantes, corantes, 
saborizantes e aromatizantes solúveis em água.

3 Fase Aquosa

Tanques de Fase Aquosa
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A fase oleosa geralmente possui ingredientes 
menores solúveis em gordura , como emulsi�cantes, 
lecitina,  sabores,  cor  e  antioxidantes.  Estes 
ingredientes menores são dissolvidos na mistura de 
gorduras antes da adição da fase aquosa, ou seja, antes 
do processo de emulsi�cação.

A emulsão é preparada transferindo os óleos e 
gorduras para o tanque de emulsão. As gorduras de 
alto ponto de fusão são geralmente adicionadas 
primeiro, seguidas de gorduras de baixo ponto de 
fusão e óleo líquido. Para completar a preparação da 
fase gordurosa, adiciona-se o emulsi�cante e outros 
ingredientes solúveis em gordura menores. O próximo 
passo consiste na dosagem da manteiga derretida. Ao 
�nal, adiciona-se a fase aquosa e prepara-se a emulsão 
com agitação constante e velocidade controlada.

No caso de produtos com baixo teor de gordura ou 
proteína, será necessário o uso de trocadores de calor 
de superfície raspada para pasteurização. Portanto, o 
sistema GS Consistator® é recomendado como 
solução de baixa pressão.
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Fase Oleosa

Preparação da 
Emulsão

Pasteurização 
SSHE 

Tanque de fase Oleosa

Tanque de Emulção
com agitador
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O processo de pasteurização apresenta várias 
vantagens:  garante  a  inibição  do  crescimento 
bacteriano e de outros microrganismos, melhorando 
assim a estabilidade microbiológica da emulsão. O 
processo de pasteurização de emulsão completa 
minimizará o tempo de residência do produto 
pasteurizado até o envase ou embalagem do produto 
�nal.
O produto é tratado no processo em linha desde a 
pasteurização até o envase ou embalagem do 
produto �nal, a pasteurização de qualquer produto 
retrabalhado é assegurada quando toda a emulsão é 
pasteurizada.
Além disso, a pasteurização completa da emulsão 
garante que a emulsão seja alimentada na linha de 
cristalização  a  uma  temperatura  regular, 
a lcançando parâmetros de processamento, 
temperaturas e textura do produto constante. Além 
disso, o aparecimento da emulsão pré- cristalizada 
que alimenta o equipamento de cristalização é 
evitado quando a emulsão é devidamente 
pasteurizada e alimenta à bomba de alta pressão a 
uma temperatura entre 5 à 10°C superior ao ponto de 
fusão da fase oleosa.
Um processo de pasteurização típico após a 
preparação da emulsão entre  45 e 55°C, incluirá uma 
sequência de aquecimento e manutenção da 
emulsão entre 75 e 85°C por 16 segundos, e logo após 
um processo de resfriamento a uma temperatura 
entre 45 e 55°C. A temperatura �nal depende do 
ponto de fusão da fase gordurosa: quanto maior o 
ponto de fusão, maior a temperatura.

O coração da linha de cristalização são os trocadores 
de calor de superfície raspada de alta pressão (SSHE), o 
GS NEXUS®, GS Kombinator® e GS Perfector®, no 
qual a emulsão é super-resfriada e cristalizada na 
superfície interna do tubo de resfriamento

7 Cristalização

Consistator LD®
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A emulsão é efetivamente cristalizada por raspagem 
contínua  contra  o  tubo  de  resfriamento,  obtendo 
também uma turbulência interna que melhora a 
homogeneidade do produto. Quando a gordura se 
cristaliza na emulsão, os cristais de gordura formam 
uma rede tridimensional que retém gotículas de água 
e óleo  l íquido,  resultando  em  produtos  com 
propriedades plásticas semi-sólidas.
Como a linha de cristalização geralmente fabrica mais 
de um produto gorduroso especí�co, GS Nexus®, GS 
Kombinator®  ou GS Perfector®  geralmente 
possuem dois ou mais tubos ou seções  resfriamento 
para atender aos requisitos de uma linha de 
cristalização �exível.

Na MT Ideas oferecemos uma vasta gama de 
embalagens e soluções de �m de linha.
Bock & Sohn: Líder mundial na embalagem de 
margarinas industriais, massa folhada, pani�cação, 
manteiga e gorduras comestíveis.
Pattyn: linhas de embalagem bag-in-box totalmente 
automatizadas
Grunwald: sistemas de dosagem, enchimento e 
embalagem em potes e baldes
Tavil: sistema de embalagem multiformato com troca 
automática

8 Envase

Kombinator ®

Nexus®         Perfector®
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O sistema é utilizado para refundir o produto 
excedente  da  máquina  embaladora,  gerando  um 
pequeno �uxo contínuo para manter o sistema em 
ordem e é projetado para remisturar a capacidade 
total de produção quando as máquinas embaladoras 
param (por exemplo, por mudança de formato). O 
produto é fundido a uma temperatura controlada 
para retornar novamente ao tanque de emulsão.

As instalações de limpeza CIP (Cleaning in Place) 
também fazem parte de uma instalação de manteiga 
moderna, pois precisam ser limpas regularmente. Para 
isso, a MT oferece as soluções de limpeza CIP mais 
completas do mercado através de seu parceiro 
estratégico soluções automáticas de Loehrke: 
higiene, limpeza e desinfecção.

9 Refusão continua

Consistator LD®

Cleaning In Place
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MT IDEAS S.A.
+54 11 4431-1801
info@mt-ar.com 

MT IDEAS BRASIL Ltda.
Marcos Da Silva
+55 1198934.4918 
m�deasbrasil@mt-ar.com

MT IDEAS URUGUAY S.A.
+598 2917 1240
 info@mt-ar.com

MT IDEAS CORP.
Centroamérica y el Caribe
Sr. Alexander Quintanilla
+1 484 892 7031
alexander.quintanilla@mt-ar.com

REPRESENTACIONES ALEQUIN C.A.
Venezuela
Sr. Alexander Quintanilla
+58 414 1600 164 
alexander.quintanilla@mt-ar.com

+ América do Sul

+ América Central

+ Caribe

www.mt-ar.com

Claudio Méndez
Diretor
Tél.: +54 11 4431 1801
claudio.mendez@mt-ar.com

Alexander Quintanilla
Vendas Centro América e Caribe
Cel.: +1 484 892 7031
alexander.quintanilla@mt-ar.com

Joao Paulo Antonio de Oliveira
Vendas Brasil
Cel.:  +55 11 97340-4918
joao.antonio@mt-ar.com

Marcos Da Silva
Vendas Brasil
Cel.:  +55 11 99972 4918 
marcos.dasilva@mt-ar.com

Martín Moreno
Gerente Vendas Engenharia e Sistemas
Cel.:  +54 9 11 5660 7425 
martin.moreno@mt-ar.com

Edgar Cedeño
Vendas Venezuela
Tél.: +58 212 988 51 71 
edgar.cedeno@mt-ar.com

Seus contatos

Néstor Sierra Cruz
Vendas Colombia
Tél.: +57 321 949 2511 
nestor.sierracruz@mt-ar.com

Walter Pachamé
Vendas, Peças de Reposição e Serviços 
Cel.: +54 9 11 4494 2734 
walter.pachame@mt-ar.com

https://vimeo.com/mtideas/albums
https://www.linkedin.com/company/mt--ideas-s-a-/
https://mt-ar.com/
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