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PLANTA UNIVERSAL  

DE COZEDURA, HOMOGENEIZAÇÃO 

e pasteurização NeaeN  



Esta planta universal de cozedura e homogeneização com pasteurização é 
concebida para produzir uma vasta gama de produtos alimentares, desde 
líquidos a produtos com alta viscosidade, com uma estrutura homogénea 
ou que contenham partículas sólidas até 15mm (ou maior sob pedido).

A Planta leva a 
cabo os seguintes 
processos
  Cozedura (a pressão 
atmosférica ou sob 
vácuo)

  Homogeneização

  Mistura

  Pasteurização

  Resfriamento assético 
(opcional)

Exemplos de 
produtos
  Iogurte com pedaços, 
natas e outros produtos 
laticínios 

  Compotas e 
marmeladas

  Molhos, suco de carne, 
recheios

  Sopas prontas e 
outros produtos 
semiacabados

A planta inclui:
Um tanque de cozedura, o qual, dependendo do produto e das 
necessidades do cliente pode ser concebido para trabalhar sob 
vácuo ou a pressão atmosférica com uma camada de isolamento 
térmico e sistema de aquecimento (elétrico tubular, vapor ou 
gás) e uma estrutura agitadora. Para a produção de produtos 
que tendem a se colar ou a queimar, o agitador é equipado com 
um raspador de teflon para limpeza contínua das paredes do 
tanque de cozedura. A tampa do tanque de cozedura pode ser 
convenientemente levantada com suportes.

Funil de carga com plataforma de acesso para 
adição conveniente de ingredientes
O homogeneizador de rotor/estator tritura e homogeneíza 
produtos até 3 microns. O homogeneizador pode ser integrado 
em um circuito para recirculação de produto ou diretamente no 
tanque de cozedura. Assegura recirculação intensiva do produto 
e aquecimento adicional ao converter energia mecânica em calor.
Ao trabalhar com produtos que devam incluir sólidos, o produto é 
canalizado para fora sem passar pelo homogeneizador.
Unidade de resfriamento e pasteurização de superfície raspada
O produto final é canalizado através de um tanque de suporte 
para a planta de pasteurização de superfície raspada, a qual 
lida eficazmente produtos líquidos e viscosos, incluindo produtos 
com sólidos atá 15mm.
Dependendo do processo requerido, depois da pasteurização, 
o produto é alimentado para o embalamento ou resfriamento 
assético na segunda secção da planta de pasteurização/
resfriamento de superfície raspada.



Vantagens
  Aplicação universal – Pode 
produzir uma grande variedade 
de produtos diferentes com uma 
única planta.

  A adição de ingredientes é 
conveniente e a planta é de fácil 
manutenção e limpeza.

  Higiénico: Materiais usados de 
alta qualidade, limpeza completa 
das costuras de soldagem, e 
sem “zonas mortas”. A planta 
é fácil de limpar depois do 
final do ciclo de cozedura com 
detergentes.

  É económico. Os processos 
de mistura, cozedura, 
homogeneização e pasteurização 
prosseguem com eficiência 
máxima e mínimos custos de 
energia e de tempo.

  É possível qualquer fonte de 
aquecimento.

  A configuração pode ser 
alterada e quaisquer outras 
opções adicionais podem ser 
especificadas sob pedido do 
cliente.
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A EMPRESA EMA EUROPE POSSUI 
MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
NO DESENVOLVIMENTO, PROJETO 
E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS PARA O PROCESSAMENTO 
TÉRMICO DE ALIMENTOS. 
Nossa ampla variedade de equipamentos disponíveis 
comercialmente inclui fritadeiras e fornos de esteira contínua, 
fritadeiras em tambor, branqueadores por lote, branqueadores 
em tambor e com esteira, descongeladores, panelas de 
cozimento industriais atmosféricas e a vácuo, trocadores 
de calor de superfície raspada e diversos equipamentos 
auxiliares, como lavadoras, transportadoras, bombas, 
homogeneizadores e outros.

Nossa empresa oferece um ciclo completo de serviços, desde 
a concepção de projetos tecnológicos até a fabricação de 
equipamentos de qualquer nível de complexidade em nossa 
área de produção própria, localizada no coração da Europa. 
Oferecemos também a colocação do equipamento em 
funcionamento e mantemos os serviços em garantia e após o 
término desta através de nosso próprio centro de atendimento.

Tendo muita experiência na implantação prática de projetos nas 
áreas de processamento industrial de carnes, frutas, legumes 
e produtos semiacabados, entre outros, nossa empresa está 
pronta para oferecer aos clientes consultoria tecnológica, 
desenvolvimento do processo de produção de projetos, 
fabricação de equipamentos, supervisão de montagem, ativação 
de equipamento e serviços adicionais de manutenção.

info@neaen.com

Encontre o 
representante de vendas 
mais próximo  
na seção de contatos

http://neaen.com/
pt-br/informacoes-de-
contacto


