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1 . Apresentação  
 
O Tanque Etiel TMA-80 é um equipamento, de parede simples, 
destinado a produção de queijos que não necessitam de 
pasteurização do leite. Foi desenvolvido pela Etiel, com base 
na experiência de mais de 10 anos na produção de queijo. É 
produzido em parceria com as melhores empresas do ramo 
metal/metalúrgico de Caxias do Sul.  
 

 
 
2 . Características técnicas  

 
 Capacidade tanque: 80 litros de leite 

 Medidas em mm: 680 mm (comprimento) x 400 mm 
(largura) x 330 mm (altura)  

 Material: Aço Inoxidável AISI 304  

 

 
3 . Componentes do TMA-80:  
 
1 . Tanque com parede simples com capacidade para 80 litros 
de leite. 
  
2. Acessório: (Fig. 1)  

01 Torneira 1/2 “  
 
3 . Livro ''Manual de Produção Artesanal de Queijos Finos e 
Iogurtes", de Cristina Haberl, Farmacêutica Industrial.  
 
4 . Assessoria permanente prestada pela Etiel, com 
acompanhamento pela Internet e/ou telefone.  
 



4 . Instalação do Equipamento  
 
 

1. Coloque o tanque sobre uma estrutura que suporte o 
peso do tanque quando cheio.  

2. Conecte a torneira, utilizando veda roscas para evitar 
vazamento. 

  

5 . Operação do equipamento:  

 
1. Com o Tanque TMA-80 corretamente instalado, coloque 

o leite de ordenha recente no tanque. 

2. Adicione o coalho e siga atentamente a receita. 

 
 

6 . Conservação e limpeza do Equipamento  
 

Para a perfeita conservação do Tanque Etiel TMA-80, após 
cada uso, recomenda-se a seguinte rotina:  
 

1. Enxágue com água fria retirando todos os resíduos de 
massa de queijo e soro e escoe o líquido.  

2. Com as paredes molhadas, e auxílio de esponja de 
nylon grossa e detergente, lave a parte interna do 
tanque até que não haja resíduos de massa de queijo 
aderidos às paredes. 

3. Enxágüe bem o tanque tantas vezes quantas 
necessárias. 

4.  Limpe o tanque externamente com pano com água e 
detergente, remova o detergente e seque com pano 
macio. 



5.  No início da próxima partida de queijo, lave ligeiramente 
o tanque. 

6. Esgote toda a água, sem enxugar internamente com 
pano, para evitar contaminação e fiapos.  

 

Nunca utilize no equipamento:  
 Esponjas de metal 

 Água sanitária, 

 Saponáceo ou outro abrasivo.  

 

 

7. Garantia  

 
1 - A Etiel Equipamentos para Queijos Artesanais, assegura 
uma garantia de 180 dias sobre o Tanque TMA-80 descrito 

neste manual, contada a partir da data de emissão da nota 
fiscal. 
  
2 – Essa garantia cobre os defeitos do tanque, peça e 
componente descrito nas condições normais de uso, de acordo 
com as instruções do manual de instalação e operação que 
acompanham o mesmo.  
 
3 - A garantia ficará cancelada se o equipamento vier receber 
maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, 
ou qualquer ocorrência imprevisível, relativos a má utilização 
do equipamento por parte do usuário.  
 

8. Dúvidas ou Dificuldades  

 
No caso de dúvidas, contate com a Farmacêutica Industrial 
Cristina Haberl, etiel@etiel.com.br, ou pelos telefones  
(54) 3295-3011 ou (54) 9113-7869 
  



 


