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A empresa Macrosnacks S.L.U localizada em Alzira na Espanha, na Av. De la Llibertat d’ensen-

yança 20, 46600 Valencia, está utilizando, desde Agosto de 2012, o sistema de resfriamento 

de farinha para a alimentação de duas linhas de produção de grissinis: Palitos de trigo com er-

vas, tomate, chocolate, temperos ou fibras naturais.

O senhor Antonio de Rueda Onoro e Francisco Javier Martinez de Argote nos concederam gen-

tilmente a entrevista abaixo, ilustrando os benefícios e as vantagens obtidos através da implan-

tação do “resfriador de farinha” construído pela Agriflex.

Novidades da Agriflex

Estabelecimento Grefusa – Espanha

Esquema funcional do equipamento de resfriamento de farinha 
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nova linha de produtos de panificação. Também 

foi solicitada, a possibilidade de incluir o siste-

ma em uma linha existente, sem comprometer 

o seu funcionamento e capacidade durante a 

montagem.

- Desde o verão de 2012 (data em que começa-

ram os testes da nova linha) o sistema tem 

funcionado de maneira muito satisfatória. A re-

dução de temperatura que havia sido estabele-

cida no projeto inicial, foi alcançada com facili-

dade e, efetivamente, não há mais necessidade 

da adição de gelo para reduzir a temperatura 

das massas. A linha de transporte e resfria-

mento, conforme acordo em contrato firma-

do, serve tanto para a nova linha de produção, 

quanto para a linha existente, e não ocorre a 

necessidade de muitas modificações na segun-

da linha. 

- Do mesmo modo, as instalações em funciona-

mento e o pós-vendas, foram amplamente pro-

fissionais e atenderam a todas as expectativas 

do projeto estudado.

- Para concluir, acreditamos que o futuro da 

nossa empresa reside na inovação tecnológica: 

os sistemas propostos pela Agriflex, para a re-

alização deste projeto, nos oferecem esta pos-

sibilidade, além da confiabilidade que podemos 

verificar. 

A pedido da Agriflex, o departamento de en-

genharia da Macrosnack S.L.U, pertencente ao 

grupo Grefusa S.L , tem o prazer de comunicar-

lhes a seguinte declaração:

- Durante a fase de elaboração do projeto, 

concluído no final de 2012, ou seja, a imple-

mentação de uma nova linha de produção 

automática de petiscos de pão para o nosso 

estabelecimento industrial de Alzira (Valencia), 

o fornecedor Agriflex, nos ofereceu um siste-

ma inovador, de produção própria, capaz de 

alcançar o resfriamento da farinha durante o 

processo de transporte para as tremonhas de 

carregamento. 

- Este sistema, consiste na localização dos re-

spectivos depósitos, onde é produzido o resfria-

mento tanto do ar quanto da própria farinha. 

No fluido refrigerante, utiliza-se o glicol alimen-

tar, que garante a idoneidade para a indústria 

alimentar.

- A Agriflex se empenha em alcançar uma re-

dução de temperatura, ao ponto de eliminar a 

utilização do gelo, normalmente adicionado às 

misturas, simplificando, desta maneira o pro-

cesso de preparação.

- Foram realizados testes pertinentes e o fun-

cionamento do sistema desenvolvido convenceu

a empresa ao ponto de inclui-lo no projeto da

De acordo com o supracitado, assinamos esta declaração, em Alzira, Valencia, em 28 de Junho 

de 2013.



e as variáveis/imprecisão derivadas do 

método velho.

2) Agriflex: 
Quais vantagens vocês obtiveram na mistura 
utilizando o resfriador de farinha da Agriflex?
Grefusa: Digamos que a diminuição da tem-

peratura na mistura permaneceu mais ou 

menos invariável: no inverno, partindo de 

uma farinha à cerca de 30 °C consegui-

mos reduzir a temperatura de 10-11°C que 

para nós, são suficientes para respeitar os 

parâmetros da nossa produção. O que mu-

dou foi o sistema com o qual resfriamos a 

farinha hoje, ou seja, da utilização do gelo 

passamos ao sistema de resfriamento de 

farinha da Agriflex. Em períodos mais quen-

tes, no entanto, o resfriamento da farinha 

torna-se um problema sério: nós, por exem-

plo, recebemos a farinha a uma temperatu-

ra de 40°C e resfriá-la antes que ela seja 

introduzida no recipiente da amassadeira 

é importantíssimo. Estamos muito conten-
tes com a escolha feita em relação à im-
plantação da estocagem interna da farin-
ha, em silos de tecido Agriflex, conectando 
ao sistema de resfriamento de farinha que
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1) Agriflex: 
Antes de instalar o sistema de resfriamen-
to de farinha da Agriflex, como vocês conse-
guiam resfriar a massa?
Grefusa: Antes de utilizar o sistema de 

resfriamento de farinha da Agriflex, 

resfriávamos a massa com grande quan-

tidade de gelo pré-pesado manualmente. 

Este sistema nos permitia atingir a tem-

peratura da massa por volta de 20-23°C, 

mas não era, certamente, o sistema ideal, 

por ser a adição de gelo uma operação to-

talmente manual gerava quase sempre 1 

grau de variação não desprezível nas di-

versas massas, outro é o fato que sendo 

o operador muito atento se acabava, no fi-

nal, havendo poças d’água na sala de pro-

dução, e conhecemos todos os problemas 

higiênicos que se derivam disto. Além disso, 

o gerenciamento manual do gelo requeria o 

emprego de mão-de-obra constante e tem-

po bastante longo para realizá-lo. Quando 

nos encontramos diante da necessidade de 

abrir uma nova linha de produção, escolhe-

mos automatizar esse processo através do 

resfriamento de farinha proposto pela Agri-

flex, esquecendo assim todos os problemas
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5) Agriflex:
Depois de introduzir o resfriador de farin-
ha da Agriflex, vocês conseguiram abaixar 
a temperatura da água introduzida na 

amassadeira?

Grefusa:  Sim, a implementação desse siste-

ma, nos consentiu abaixar a temperatura 

da água, que chega à massa cerca de 7°C, 

permitindo-nos assim, garantir nosso “stan-

dard” sem trabalhar com o gelo.

6) Agriflex:  
O nosso sistema comportou mudanças nas 
fases de trabalho que seguiam aquelas da 
mistura (fase de repouso, porcionamento, 

modelagem, laminação e fermentação)?

Grefusa: A fase de trabalho é nova porque 

a segunda linha, na qual aplicamos o siste-

ma de resfriamento de farinha automatiza-

do Agriflex, é nova. No que diz respeito à 

primeira linha, não aconteceram mudanças 

sensíveis, mas estamos muito contentes 

que as coisas vão bem como antes, não 

tendo sido necessário reestruturar toda a 

produção.

nos permitirá resfriar a farinha, mesmo 

no período de verão, de 20°C. A verdadei-

ra mudança não foi tanto na temperatura 

que conseguimos atingir, mas na precisão 

de um sistema automatizado em relação ao 

resfriamento com dosagem manual.

3) Agriflex:
Que melhorias vocês obtiveram durante a 
fase da mistura, fazendo chegar à farinha já 

fria na amassadeira?

Grefusa: A mistura é resfriada de maneira 

estável. Sabemos a cada momento, obser-

vando o painel operador, qual a temperatu-

ra no recipiente; sem considerar que é mui-

to mais fácil para nossos homens controlar 

o andamento do resfriamento e da mistura, 

e é disso que tínhamos necessidade.

4) Agriflex:  
Que tipo de produtos vocês produzem com 
a farinha resfriada graças ao sistema de 

resfriamento da Agriflex?

Grefusa: Principalmente grissinis de vários 

tipos, sejam redondas ou achatadas.
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uniformidade e precisão no resfriamento, 

no controle da temperatura inicial e final 

da massa.

9) Agriflex:    

Tornemos à instalação. O sistema Agriflex 

foi implantado parcialmente em uma insta-

lação já existente, reduzindo seu custo total 

no momento da aquisição. Quais elementos 

da instalação foram possíveis economizar 

ou reutilizar? 

Grefusa:  Sim, pode-se dizer que nesse sen-

tido economizamos, porque já tínhamos 

alguns silos que, depois, foram incluídos no 

circuito de resfriamento.  E ainda, pudemos 

programar com o sistema frigorífico para 

a produção de glicol, que também já tínha-

mos: produzíamos glicol à  temperatura en-

tre 0° e –1°C, o que nos permite o resfria-

mento de farinha com o sistema Agriflex.

10) Agriflex:  

Quais vantagens, a instalação do resfriador 

de farinha Agriflex lhes proporcionou?

Grefusa:  Como lhe disse antes, a automação 

do resfriador de farinha nos permitiu a elimi-

nação da dosagem manual de gelo: diria que 

esse foi o motivo principal e pelo qual tivemos 

que investir em um novo sistema, dada a ne-

cessidade de conceber uma segunda e nova 

linha de produção. A automação Agriflex 
nos permitiu gerenciar todo o processo 
de transporte, dosagem e resfriamento 
pré-mistura da farinha sem “dor de ca-
beça”. O sistema Agriflex funciona muito 
bem e estamos ansiosos para ver o seu 
desempenho durante todo o período de 

calor (também se a temperatura da farinha 

requerer a sua utilização durante o período 

de inverno).

7) Agriflex:

Vocês notaram diferença no produto final?

Grefusa:  Não, também porque são produ-

tos novos.

8) Agriflex:  

Que melhorias vocês obtiveram no proces-

so produtivo (por exemplo, menor tempo de 

amassamento, uniformidade e precisão do 

mesmo)?

Grefusa:  O tempo de amassamento perma-

neceu invariável, mas temos muito mais



A Agriflex s.r.l agradece a empresa MACROSNACKS S.L.U pela a cortes disponibilidade em nos 

conceder esta entrevista; em particular, pela a riqueza das informações detalhadas e específi-

cas do processo produtivo e do melhoramento obtido graças a implantação do sistema de 

resfriamento de farinha fornecido pela Agriflex s.r.l.
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resultados muito mais precisos e unifor-

mes que antes, sem variar o quadro de fun-

cionários.

12) Agriflex:      

A Grefusa pode definir-se satisfeita com in-

vestimento efetuado?

Grefusa: Sim, estamos muito satisfeitos: 

melhoramos a produtividade da mão-de-

obra e obtivemos uma maior homogeneida-

de e estabilidade do produto. Para concluir, 

posso afirmar tranquilamente que o nosso 

objetivo foi atingido.

11) Agriflex:      

O investimento feito, lhes permitiu economi-

zar e melhorar a produção?

Grefusa: Certamente! Já pudemos verificar 

que a utilização do resfriador de farinha 
é, no consumo de energia elétrica, mais 
econômico no que diz respeito à utilização 

do gelo. Certamente, tivemos uma econo-

mia implantando o sistema Agriflex em uma 

das linhas existentes e, sobretudo, por ter 

conseguido reutilizar a instalação para a 

produção de glicol, que já tínhamos.

Eu sou o responsável da produção, mas se 

devesse vestir a camisa do seu comercial, 

diria ao cliente interessado por esse siste-

ma de resfriamento que Grefusa utilizava 

três operadores em período integral para 

resfriar a massa com a primeira linha: dois 

que dosavam o gelo e controlavam a sua 

produção e um terceiro para o controle ge-

ral da mistura e do andamento dessa parte 

da produção, outros para eventuais manu-

tenção e limpeza. 

Hoje Grefusa tem duas linhas de produção 

que trabalham em tempo integral, portanto 

o dobro da produção com mistura e resfria-

mento, e os funcionários para o controle da 

mistura continuaram sempre três. Com as 

mesmas três pessoas que agora tem so-

mente a função de controlar a automação 

e eventual limpeza, hoje incrementamos a 

capacidade produtiva a mais de 100% com
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