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Aplicação 
Fracionamento, transferência e dosagem automática de Macro Ingredientes, recebidos tanto em sacarias 
como big-bags. Podem ser utilizados moegas dual, para big-bags e sacos, ou moegas simples, só para big-
bags ou só para sacos. As moegas podem ser equipadas com peneiras, quebra grumos, bocas vibratórias e 
fluidização.  As moegas são equipadas com exaustores e filtros automáticos para que toda a poeira gerada 
na operação seja coletada e retornada ao processo, evitando-se perdas e manuseio de resíduos. 
 
A Transferência dos ingredientes para os pontos de consumo é através de Transporte Pneumático nas 
quantidades pré estabelecidas conforme receitas pré cadastradas no Sistema de Comando e Controle. 
 
O Sistema pode atender vários pontos de consumo. Em cada ponto de consumo haverá uma balança de 
recebimento do produto transferido por Transporte Pneumático, responsável pela dosagem gravimétrica 
dos ingredientes.  
 
O Transporte Pneumático pode ser em vácuo ou pressão, através de válvulas rotativas, tubulação em aço 
inox e válvulas de desvio automáticas. 
 
O Controle e Comando do Sistema será através de um painel elétrico dotado de um PLC e uma IHM ou um 
Supervisório, onde serão cadastrados todas as receitas e as respectivas Ordens de Produção.  
 

Vantagens 
 Redução da mão de obra e problemas de ergometria 
 Redução das perdas durante o descarregamentos dos sacos e/ou big-bags 
 Eliminação da poeira gerada na operação de descarregamento dos sacos e/ou big-bags 
 Dosagem automática e rastreada através de relatórios 
 Flexibilidade de layout permitindo  que a recepção fique em área separada do processo 
 Redução de perdas e retrabalho devido a erros de fracionamento e dosagem manual 
 Operação totalmente segura e limpa 
 


