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Seguro, limpo e eficiente

O processamento e a embalagem de produtos alimentícios deve 

atender as mais altas exigências. Os processos de automação não só 

precisam ser seguros e eficientes - limpeza e higiene também são 

prioridades. Graças ao ar comprimido limpo e seguro, os processos 

pneumáticos são ideais para atender a estes requisitos.
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Experiência nas indústrias de alimentos 
e embalagens

Soluções pneumáticas para aplicações específicas

As diversas tarefas e condições de trabalho nas indústrias de 

alimentos e embalagens requerem a mesma variedade de soluções. 

Com base em um programa de produtos abrangente e configurações 

customizadas, o portfólio da Rexroth é focado em oferecer aos 

clientes soluções sob medida para aplicações específicas. Isso com 

uma qualidade ímpar e serviços especializados.

 f As melhores soluções pneumáticas da categoria

 f Ferramentas avançadas de engenharia

 f Portfólio de produtos orientado para as necessidades do cliente

Em conjunto com os clientes, a Rexroth desenvolveu um amplo 

portfólio de produtos, feito sob medida para atender as 

necessidades de cada aplicação. O resultado? Produtos, sistemas 

e soluções completas que são os melhores na categoria, em todos 

os sentidos e que se encaixam exatamente em sua aplicação. 
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Na indústria alimentícia não há espaço para o manuseio semiprofissional 
dos produtos. Quando se trata de automação, poder contar com uma 
empresa  confiável é imprescindível! Soluções que, não só atendem a 
todas as exigências e são absolutamente higiênicas, mas que também 
são economicamente eficientes, é exatamente isso que a Rexroth 
oferece aos seus clientes e parceiros.



Tecnologia de acionamentos

Nos movimentos de automação são empregadas três 

tecnologias de acionamento básicas, cada qual com seus 

pontos fortes e fracos, sendo que também podem 

complementar uma a outra em uma só aplicação. Os fatores 

decisivos na seleção do princípio de acionamento são 

diversos, sendo determinados pela aplicação, embora se 

utilize frequentemente a hidráulica quando há forças maiores 

envolvidas. Em contrapartida, os acionamentos elétricos e 

pneumáticos operam no mesmo campo da automação e 

devem ser implementados de acordo com os respectivos 

benefícios. Como a Rexroth é lider mundial em 

tecnologias de acionamento e comando, os usuários 

podem fazer uso de uma consultoria neutra e 

beneficiar-se de soluções constituídas de uma mistura 

otimizada de tecnologias.

Acionamentos elétricos

“A elétrica tem mãos precisas.” Oferece alta velocidade e grande precisão. 

Há diferentes tipos de motores elétricos:

Motor de corrente contínua

 f Excelente ajuste de velocidade e força

 f As escovas de carvão necessárias são peças de desgaste

Motor síncrono

 f Excelente eficiência energética e alta eficiência geral

 f Requer comando eletrônico complexo e ímãs permanentes muito caros

Motor assíncrono

 f De fabricação simples e barata

 f Baixa eficiência devido à fuga de corrente

A energia elétrica é transformada em energia de 
movimento mecânico. Dois campos magnéticos 
trabalham juntos para gerar um torque. Um ímã 
estacionário (1) (estator) gera um campo magnético (2). 
A força deste campo induz uma corrente que coloca a 
bobina (3) (rotor) em movimento.

Acionamentos pneumáticos

“A pneumática tem dedos ágeis.” É usada sobretudo quando pequenas 

massas precisam ser colocadas em movimento a altas velocidades, num 

percurso de curta distância. Além disso, as propriedades de fluxo também 

podem ser utilizadas para aplicações pneumáticas específicas. 

 f  A velocidade e a força dos atuadores pode ser controlada de modo 

simples e contínuo em uma ampla faixa

 f Produzir ar comprimido pode exigir um esforço excessivo, se a aplicação 

foi configurada incorretamente

O ar é convertido em ar comprimido por 
compressores e a energia armazenada é convertida 
em energia mecânica ou “trabalho” por cilindros, 
motores e outros consumidores. (1) O ar ambiente é 
pressurizado em um (2) compressor e movimenta (3) 
um pistão de trabalho.

O fluido é pressurizado para mover um êmbolo em 
um cilindro. A vazão é fornecida por uma bomba. Um 
fluido (1) é pressurizado por um êmbolo de pressão  
(2) e levanta um êmbolo de trabalho (3).

Acionamentos hidráulicos

“A hidráulica tem braços fortes.” A hidráulica é aplicada onde são exigidas 

grandes forças. Há três subcategorias para aplicações especiais:

Hidrostática

 f Extremamente eficiente; engenharia de máquina totalmente madura

 f O óleo usado como fluido hidráulico é elástico, fazendo com que seja 

difícil manter uma posição já atingida

Comando secundário

 f Tecnologia altamente eficiente

 f Construção cara; somente para aplicações especiais

Comando por válvulas

 f Alta precisão, comando preciso e eficiência muito baixa.
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Vantagens da pneumática na tecnologia 
de automação

Ar comprimido aplicado corretamente resulta em soluções 

altamente eficientes

As vantagens de soluções pneumáticas inteligentemente 

implementadas são um benefício adicional em muitas áreas, tanto 

do ponto de vista técnico como econômico. Os componentes 

possuem um design simples e robusto, isto os torna confiáveis, 

operacionalmente seguros e de baixa manutenção, garantindo uma 

longa vida útil. O ar comprimido não oferece riscos em relação ao 

fogo e explosão e não é afetado de modo algum por altas 

temperaturas ou por flutuações de temperatura. Além disso, 

o dimensionamento otimizado e uma configuração eficiente 

dos componentes em termos de energia reduz o consumo de 

ar comprimido.

 f Tecnologia simples, compacta, confiável, de baixa 

manutenção e durável

 f Fluido limpo, inofensivo, prontamente disponível e seguro

A pneumática pode ser combinada de forma otimizada com 

outras tecnologias de acionamento

Para movimentos lineares e rotativos, assim como para funções de 

manipulação, a Rexroth pode fornecer a combinação ideal de 

produtos – a tecnologia de acionamento elétrico e a pneumática 

podem ser combinadas diretamente, sem o menor problema. As 

vantagens individuais de cada tecnologia aliam-se para formar uma 

solução única otimizada, tanto em termos de funcionalidade como 

de economia.

 f Recurso ilimitado
 f Baixo custo de aquisição
 f Alta confiabilidade e resistente a sobrecargas
 f Baixo esforço de manutenção
 f Tamanho pequeno e miniaturização constante
 f Alta flexibilidade
 f Às vezes, único tipo de acionamento possível, ex.: áreas de proteção EX

Perfil de desempenho: 
acionamentos elétricos e pneumáticos (parâmetros relevantes)

A tecnologia ideal para aplicações nas indústrias de alimentos 

e embalagens

A simplicidade tecnológica e o fluido limpo e seguro tornam a 

pneumática ideal para aplicações em áreas higienicamente 

sensíveis. Além disso, a pneumática pode oferecer amplos 

benefícios em termos de custos de manutenção, faixas de 

temperatura e uma enorme capacidade de sobrecarga.

Desempenho

Muito
bom

Perda de 
energia 
(vazamento)

Recuperação 
de energia Velocidade

Sistema/ 
custos de 
manutenção

Faixa de 
temperatura

Proteção de 
sobrecarga

Complexidade 
(tecnologia 
simples)

Tecnologia de acionamento elétrico Tecnologia de acionamento pneumático
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Eficiente desde o início

Estrutura dos sistemas pneumáticos

Os sistemas de acionamento pneumático incluem basicamente 

os subsistemas de geração, distribuição e processamento de ar 

comprimido, incluindo a preparação, o controle e os atuadores. 

A geração de ar comprimido e sua distribuição abastecem as 

aplicações pneumáticas individuais interligadas, fornecendo a 

pressão básica necessária, que pode ser ajustada para cada 

aplicação específica.

 f Geração de ar comprimido

 f Distribuição de ar comprimido

 f Processamento de ar comprimido

O bom funcionamento e a eficiência das soluções de automação 

exigem uma aplicação pneumática corretamente configurada, 

incluindo a preparação do ar comprimido, válvulas e sistemas de 

terminais de válvulas, cilindros e unidades de guias, assim como 

componentes de manipulação. 

Distribuição de ar comprimido

1. Conexão de ar comprimido
2. Tubo de conexão
3. Rede circular de 
 ar comprimido

Geração de ar comprimido

1. Compressor
2. Válvula de fechamento
3. Reservatório de ar comprimido
4. Dreno de condensado
5. Válvula de segurança
6. Secador de ar comprimido
7. Tubulação

Configuração de aplicações pneumáticas

 f Preparação de ar comprimido
 f Válvulas e sistemas de terminais de válvulas
 f Cilindros e acessórios
 f Componentes de manipulação
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Aplicações pneumáticas para processamento e embalagem 

de alimentos

A faixa de aplicação é tão diversificada quanto o portfólio de 

produtos alimentícios. Cada tarefa de automação precisa ser 

projetada individualmente de acordo com a área de aplicação. 

 f Tarefas simples de manipulação, para enchimento, transporte 

e embalagem

 f Comando seguro, rápido e confiável de válvulas de processo e 

de cilindros de enchimento
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Soluções pneumáticas otimizadas e eficientes 
através do dimensionamento correto

Critérios fundamentais para seleção e layout

Para garantir que a solução pneumática não só funcione mas que 

também “trabalhe” de modo confiável e econômico a longo prazo, é 

necessário um planejamento completo. Além disso, é necessário ter 

o conhecimento básico do modo de operação e das características 

do componente, assim como da interação entre os mesmos.

Critérios para seleção de cilindros

 f Força, tempo, pressão e consumo de ar

 f Padrão, amortecimento e sensores

 f Área de aplicação e temperatura

Critérios para seleção de válvulas

 f Faixa de pressão, funções da válvula e tipos de conexão

 f Válvula individual, sistema de terminal de válvulas e comando elétrico

 f Consumo de ar na aplicação

 f Área de aplicação e temperatura
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Dimensionamento baseado na necessidade – a chave 

da eficiência energética 

O dimensionamento correto dos componentes é, desde o início, 

decisivo para evitar consumo excessivo de ar causado por 

componentes sobredimensionados. A Rexroth fornece os 

componentes compactos certos, da preparação do ar comprimido 

até a tecnologia de válvula e atuadores, assim como os programas 

profissionais de engenharia, que são fornecidos gratuitamente.

Seleção do cilindro correto com base em:	 f Força requerida 
 f Pressão disponível

Cálculo da força de extensão do êmbolo:  f Superfície útil do êmbolo D (mm²) x pressão de   
  trabalho P (bar)/10
Cálculo da força de retração do êmbolo: f Superfície do êmbolo D (mm²) – d (mm²) x pressão   
  de trabalho P (bar)/10

Na prática: 25-50% mais força necessária 
para um movimento uniforme 
e controlável:

Estimativa do tamanho do cilíndro 
usando o diagrama de força e pressão, 
inclusive perda por atrito

Forças teóricas do cilindro
incluindo segurança de empenamento 
para cilindros com carga na direção axial

f Atrito 
f	Contraforça variável da câmara de exaustão 

 do cilindro, dependendo da velocidade do cilíndro 
f	Altas velocidades: + 25% 
f	Baixas velocidades: + 50% 
f	Velocidades lentas: + 100%
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Fechar

Potencial de economia de energia (84%)
O tamanho do cilindro foi determinado baseado no movimento de carga.
Selecionando “horizontal com guia”, o resultado será diâmetro (mm): 32
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Tecnologicamente avançado, mesmo assim 
fácil de usar, gratuito e sem necessidade de 
licença CAD – um pacote de engenharia 
exclusivo da Rexroth

Ferramentas de cálculo online, configuradores e 

o D&C Scheme Editor 

Depois de determinar a tecnologia básica, a verdadeira otimização 

da solução pneumática começa com a seleção e configuração dos 

componentes. As ferramentas e programas de cálculo da Rexroth 

não só calculam a configuração básica dos componentes, mas 

também fornecem observações importantes sobre soluções 

alternativas e acessórios correspondentes. Com uma navegação 

lógica e intuitiva, todas as bases estão cobertas.

 f Definição de componentes e sistemas 

 f Avaliação de funcionamento, efetividade de custos e 

eficiência energética

 f Configuração com software de diagrama de circuito

 f Seleção e configuração de componentes individuais

 f Cálculo e simulação de consumo de ar

Por exemplo:
programa online de cálculo de cilindro, 
incluindo dicas de economia de energia!
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O D&C Scheme Editor oferece operação intuitiva 

interligada com ferramentas online 

Com o software de diagrama de circuito D&C Scheme Editor, você 

pode criar configurações prontas para uso, incluindo análises de 

consumo de ar, e documentar o fator em todos os aspectos para um 

design de eficiência energética. 

 f Diagrama de circuito fácil de usar para projetos de acordo 

com os padrões

 f Diagramas de circuito pneumático

 f Download gratuito

 f Opera sem licença CAD

 f Ferramentas consistentes (mesma interface de usuário), sem 

necessidade de alternar entre as aplicações

O link direto entre o programa e as respectivas ferramentas online 

da nossa plataforma de internet é extremamente importante. 

www.boschrexroth.com/pneumatics-catalog

Ajuste do programa

D&C Scheme Editor: 
parametrizar componentes, 
definir ciclos e determinar 
o consumo de ar

1 | Gerenciador do modelo
2 | Visualização do modelo
3 | Biblioteca
4 | Visualização do componente 
5 | Lista de peças  
6 | Propriedades

D&C Scheme Editor – configuração completa com lista de peças

Ferramentas online à sua disposição:

 f Todos os produtos e detalhes técnicos estão disponíveis 

no catálogo online

 f Programas de cálculos e conversão

 f Configurador de produtos para configurar a unidade completa, 

incluindo acessórios e lista de peças

 f D&C Scheme Editor com calculador de consumo de ar
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Soluções pneumáticas para
processamento e embalagem 
de alimentos 

Você conhece os requisitos básicos para a produção e comercialização 
bem sucedida de produtos alimentícios saudáveis: qualidade e 
preços atrativos. A Rexroth sabe como criar soluções de automação que 
irão aumentar a eficiência dos seus processos – sem modificar a qualidade 
do produto, apenas baixando os custos totais. 

Requisitos de produtos para áreas de aplicação específicas

Ao selecionar os componentes adequados, os fatores essenciais 

incluem onde e para que finalidade os dispositivos são usados. As 

respectivas normas e especificações de organizações individuais e 

órgãos legislativos requerem estrito cumprimento. Como norma 

aplicável, a DIN EN 1672-2:2005 classifica três zonas principais: 

zona de processamento do alimento, zona úmida (ou de respingo) 

e zona seca (ou sem alimento). As normas EHEDG e ISO 14159 

definem dois tipos de superfícies: superfícies com contato ou sem 

contato com o produto. 

Zona de processamento de alimento
Esta área inclui todas as superfícies que entram em contato ou que 

poderiam entrar em contato com o alimento e onde há risco dos 

respingos retornarem ao processamento do alimento.

Zona úmida (ou de respingo)
Esta área inclui superfícies onde o alimento pode respingar ou fluir 

ao longo das mesmas, mas sem o risco do alimento retornar no 

processamento após entrar em contato com estas superfícies.

Zona seca (ou sem alimento)
Todas as áreas que não são nem zonas de alimento nem zonas 

de respingo.

Superfícies de contato com produto

Inclui basicamente todas as superfícies dos equipamentos que, 

intencionalmente ou não, possam entrar em contato com o 

produto, ou das quais o produto ou condensado pode drenar, 

pingar ou ser puxado de volta para o produto principal ou 

recipiente do produto.

Superfícies sem contato com produto

Todas as outras superfícies expostas.
Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Product contact surface
(ISO 14159, EHEDG)

Food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Splash zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Non-food zone
(DIN EN 1672-2:2005)

Conf. EHEDG e ISO 14159 

Superfícies de contato com produto

Superfícies sem contato com produto

Acc. to DIN EN 1672-2:2005

Zona de processamento

Zona úmida 

Zona seca
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O potencial Rexroth:
estruturado, competente e comprovado

critérios básicos para soluções sustentáveis e alinhadas às 

diversas especificações.

 f Processamento de alimentos

 f Embalagem primária

 f Embalagem secundária

 f Paletização

Um portfólio de produtos perfeitamente sob medida para 

aplicações específicas

Poucos segmentos especificam tamanha quantidade de normas, 

diretrizes e padrões de manuseio como as indústrias de alimentos 

e embalagens. Alimentos são produtos sensíveis; seu manuseio 

exige alta demanda de automação. 

As informações contidas nas páginas seguintes mostram como a 

pneumática pode ajudar a indústria alimentícia e quais são os 

Enchimento e 
soldagem em 
termoformas

Embalagem 
em caixas

Processamento de 
alimentos

Devido ao contato direto 
com produtos alimentí-
cios, somente são usados 
nesta área componentes 
que atentem aos mais 
altos padrões.

Processamento de alimentos 

Embalagem primária

A embalagem primária 
normalmente requer o 
contato direto ou indireto 
com os produtos 
alimentícios. Devem-se 
usar componentes com 
design higiênico. 

Embalagem primária

Paletização

Durante a embalagem 
final, o contato com o 
alimento pode ser descon-
siderado com segurança. 
Componentes pneumáticos 
padrão são apropriados 
para o uso.

Paletização

Embalagem secundária

No embalagem secundária, 
que não envolve o contato 
direto com os alimentos, 
podem ser usados 
componentes sem 
características de higiene 
suplementares.

 Embalagem secundária 

Exemplo: fabricação de chocolate – do processamento a paletização

Planta de 
mistura

“Cleaning In Place” 
(CIP)

Controle de 
processo

Unidade de 
cozimento

Equipamento 
de paletização

Embalagem
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Expertise Rexroth 

Para garantir a segurança alimentar dos consumidores, foi 

desenvolvido um grande número de normas legais e padrões, que 

devem ser atendidos. Com suas numerosas exigências, muitas 

vezes é difícil determinar quais aspectos de cada norma são 

relevantes para aplicações específicas. Que medidas devem 

ser tomadas? Para estas análises, você pode confiar nos 

especialistas da Rexroth, que lidam com estes tópicos diariamente. 

Neste contexto, as respectivas diretrizes e normas objetivam duas 

áreas principais:

 f Design de máquina

 f Processo de produção

A adequação aos produtos alimentícios só pode ser garantida se 

todos os requisitos relativos aos dois aspectos forem preenchidos.

Órgãos legislativos

U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
 
    
  
United States Department of Agriculture (USDA) 
 

  
European Union directives:  
EC 1935/2004,  2002/72/EC,  2006/42/EC,
EC 852/2004, EC 2023/2006

Organizações que emitem diretrizes de implementação para legislação:

 European Hygienic Engineering and Design Group  
(EHEDG)
 

 National Sanitation Foundation International  
(NSF International)

3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI)

 Working together to harmonize  
 guidelines and standards

Medidas de segurança para alimentos

Os componentes Rexroth atendem aos mais altos padrões

Como parte do nosso potencial em produtos orientado na indústria, 

os componentes para as indústrias de alimentos e embalagens são 

projetados e equipados de forma consistente, de acordo com as 

normas e diretrizes. Os produtos Rexroth atendem a todos os 

requisitos no mais alto nível.
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Zona de alimentos e superfícies de contato com o produto

Os produtos e componentes estão sujeitos às mais altas exigências 

quando se trata do contato direto com o alimento ou nas áreas de 

superfície de contato do produto. Isto se aplica tanto a um design 

higiênico, incluindo lubrificantes, como às propriedades dos 

materiais usados. 

Materiais usados

Os principais materiais usados nos equipamentos de processamento 

de alimentos devem exigir alta resistência mecânica, ser fáceis de 

reparar e possuir as propriedades higiênicas e térmicas desejáveis. 

Os requisitos mais importantes são: 

 

 f Os materiais devem ser resistentes à corrosão

 f Os materiais não devem ser absorventes

 f Os materiais não devem ser tóxicos

Design higiênico

Um requisito inicial de design higiênico é que todos os componentes 

da máquina que possam entrar em contato com os produtos 

alimentícios possam ser limpos e fáceis de desinfetar.

 

 f Evite: pinos, parafusos e pequenas fendas

 f Requisitos: autodrenagem, sem espaços mortos e lubrificantes de 

graduação apropriados para alimentos

O design específico deve permitir uma boa e completa limpeza, 

com um acabamento de superfície que impeça a retenção de 

partículas em pequenas cavidades. Os componentes Rexroth 

possuem um design higiênico, que preenche todos estes requisitos 

no mais alto nível. Isto se aplica tanto ao seu design higiênico 

como aos materiais usados. Além disso, a Rexroth dá suporte aos 

clientes na implementação da necessária análise de riscos.

Análise de riscos e plano HACCP 

O sistema HACCP é um sistema de controle de processo com base 

científica, destinado a reduzir amplamente os ricos alimentares 

para os consumidores, através de uma prevenção efetiva. 

 

 f Riscos biológicos

 f Riscos químicos

 f Riscos físicos

Ponto crítico de controle (CCP - Critical Control Point)

Etapa em que pode ser aplicado o controle que é essencial 

para evitar ou eliminar um risco de segurança do alimento ou 

reduzi-lo a um nível aceitável.

Análise de risco e pontos críticos de controle 

(HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) 

Como exemplo, um plano HACCP pode consistir de sete partes. 

Também são possíveis outras variantes.

1.  Conduzir uma análise de riscos

2. Determinar os pontos críticos de controle (CCPs)

3. Estabelecer limites críticos

4. Estabelecer procedimentos de monitoramento

5. Estabelecer ações corretivas

6. Estabelecer procedimentos de verificação

7. Estabelecer procedimentos de registro e documentação

Uma análise profissional de riscos garante 
a melhor segurança
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Design higiênico e gestão de temperatura

O design higiênico é uma tarefa altamente complexa

Máquinas e equipamentos possuem um bom design higiênico, 

quando são planejados e construídos para permanecerem livres de 

resíduos de alimentos e de microorganismos, evitando a 

contaminação dos alimentos produzidos. Isto significa:

 f Evitar: saliências, fendas e arestas finas, componentes capazes 

de absorver contaminação, áreas que não podem ser limpas

 f Nenhum contato do alimento com o lubrificante

 f Fácil de limpar e desinfetar

 f Somente lubrificantes seguros para alimentos

A implementação integral dos requisitos higiênicos e a adaptação 

otimizada ao ambiente específico de trabalho pode aumentar a 

expectativa de vida do equipamento, reduzir a manutenção e, 

consequentemente, levar a custos de produção mais baixos.

 f Uso de materiais não tóxicos, não absorventes, que sejam 

resistentes aos agentes de limpeza e de desinfecção

 f A compressão de elastômeros deve ser controlada

 f Designs extremamente lisos, autodrenantes:  

inclinação ≥ 3°, aspereza (Ra) ≤ 0.8 μm

Gestão de temperatura em aplicações extremas

Além das claras propriedades higiênicas, os componentes 

pneumáticos devem ser aptos a resistir a temperaturas extremas 

durante o processamento e a embalagem de alimentos.

 f Componentes adequados para operação contínua com fortes 

oscilações de temperatura

 f Design de componentes para faixas extremas de temperatura, 

variando entre -45°C to +250°C

Nestas faixas de temperatura, a operação contínua e segura deve ser 

garantida, não só pelos materiais e componentes, mas também pelas 

vedações, elementos de conexão e lubrificantes necessários em todo 

o sistema.

Cilindros, séries ICS e CPC

Os cilindros redondos 
atendem aos mais altos 
requisitos de design 
higiênico. Estão disponíveis 
em uma variedade de 
dimensões e versões.

Série ICS

Série CPC
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Limpeza perfeita – um requisito fundamental

Resistência à corrosão, condição higiênica adequada e classe 

de proteção elétrica

Para garantir a segurança dos alimentos, os equipamentos devem 

ser limpos e desinfetados em intervalos regulares. Portanto, os 

componentes devem ser selecionados com base em sua 

capacidade de resistir ao processo de limpeza. Os componentes 

devem ser julgados por sua resistência à corrosão, sua adequação 

higiênica e seu código de proteção elétrica (IP):

Um bom design higiênico também torna possível limpar e 

desinfetar mais rapidamente, a temperaturas mais baixas e com 

detergentes menos agressivos, economizando tempo e dinheiro. 

Além disso, é importante determinar o tipo de limpeza necessária 

e os intervalos de limpeza, a qual normalmente pode ser feita 

depois de realizada uma análise de riscos.

Padrões de higiene de acordo com as zonas

O zoneamento é implementado com o objetivo de separar entre si 

as diferentes atividades com diferentes níveis de higiene. O 

objetivo do zoneamento é uma definição mais clara dos requisitos 

de higiene específicos de cada sub-área.

 f Padrões de higiene alto, médio e baixo

O alto padrão de higiene aplica-se a uma área de risco, em que são 

processados, tratados, manuseados ou armazenados alimentos de 

alta sensibilidade.

Classes de higiene
Classe  Design

    Design higiênico

   f	Superfícies lisas (sem poros ou fendas)

   fCantos e bordas arredondados

   f Sem espaços mortos

   f Autodrenante

   f	Uso de lubrificantes certificados 
NSF H1

    Design limpo

   f Alguns espaços mortos presentes

    f Autodrenante

   f Uso de lubrificantes certificados NSF H1

    Construção padrão

   f Espaços mortos não são   
    completamente evitados

    f  Facilidade satisfatória de limpeza

   f	Uso de lubrificantes certificados 
NSF H2

Classes de proteção
Classe  Proteção contra contato, corpos 

estranhos e água

    Os produtos que preenchem os requisitos 
IP65, IP67 e IP69K possuem a classe de 
proteção mais alta: proteção total contra 
pó; proteção contra jatos de água de 
baixa pressão de todos os lados; proteção 
contra os efeitos de imersão em água até 
a profundidade de 1 m; proteção contra 
limpeza com jatos de água de alta pressão e 
limpeza com jato de vapor

    Produtos que preenchem os requisitos 
IP65 e IP67 possuem a segunda classe de 
proteção mais alta: proteção total contra 
pó, proteção contra jatos de água de 
baixa pressão de todos os lados; proteção 
contra os efeitos da imersão em água até a 
profundidade de 1 m

  Produtos que preenchem somente os 
requisitos IP65 possuem a terceira classe 
de proteção mais alta: proteção total contra 
pó e proteção contra jatos de água de baixa 
pressão de todos os lados

Classes de resistência à corrosão
Classe  Materiais

    f Aço inoxidável, resistente a ácidos

   f	Plásticos, p.ex.: PVC, polietileno, 
PTFE, PEEK e borracha de silicone

    f Aço revestido de cromo duro

   f Aços, p.ex.: AISI 420 e 430F

   f Aço e latão niquelado

   f	Alumínio anodizado e niquelado 
quimicamente

   f	Plásticos, ex.: poliamida 6,6, POM, 
borracha, PU, borracha nitrílica,  

    NBR e Buna N

    f Aço galvanizado

   f Bronze, latão e zinco

   f Plásticos como policarbonatos

   f Alumínio não tratado

1 = Excelente 
2 = Bom 
3 = Normal

1

1

1

3

3

3

2

2

2
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Por que a qualidade do ar comprimido importa?

Quando o ar comprimido é usado na indústria de alimentos e 

bebidas, sua qualidade é outro ponto importante, que é inspecionado 

durante a auditoria HACCP. A preparação do ar comprimido como um 

elemento padrão de máquina constitui uma parte compulsória da 

Diretriz de Máquinas (EN ISO 13849). Um bom preparo do ar 

comprimido é uma grande vantagem em toda a aplicação pneumática.

Consequências de um ar comprimido de baixa qualidade:

 f Corrosão de componentes e menor vida útil

 f Mau funcionamento do produto e redução de velocidade

 f Rápido desgaste do sistema e das vedações e silenciadores 

contaminados

 f Maiores custos de energia devido a vazamentos e maiores 

custos de manutenção

Exemplo de configuração de uma unidade de preparação 

de ar comprimido

Dependendo de onde e para que propósito o ar comprimido é 

usado, podem ser adicionados filtros na linha de saída, com malha 

de 5 µm. Além disso, pode-se instalar um pré-filtro de 0,3 µm, 

seguido de um microfiltro de 0,01 µm. Esta combinação retém 

99,99% de sólidos, óleo e água contidos no ar comprimido. Para 

baixar o ponto de orvalho (PDP - pressure dew point) e com isso o 

teor de água contido no ar, pode-se usar um secador do tipo 

diafragma. E para remover qualquer odor de óleo e vapores 

remanescentes, pode-se adicionar um filtro de carvão ativo, para 

reduzir o teor de óleo abaixo de 0,003 mg/m3. 

Todos estes componentes podem ser encontrados nas séries AS ou 

NL da Rexroth.

Possíveis contaminantes devido a uma preparação deficiente 

do ar comprimido

 f O ar comprimido na sua forma não processada nunca é um 

ar limpo

 f Um metro cúbico de ar comprimido contém até 180 milhões de 

partículas de sujeira, 80 g de água, 0,03 mg de óleo, assim 

como chumbo, cádmio e mercúrio.

 f Os elementos contaminantes podem até mesmo reagir uns com 

os outros e se combinar, formando emulsões

 f Um preparo deficiente do ar comprimido pode levar a produtos 

contaminados e, no pior dos casos, a danos físicos

1 µm

Resíduos de pó

Partículas nas linhas de ar 
comprimido podem causar 
desgaste excessivo pela sua 
ação abrasiva ou bloquear 
passagens estreitas nos 
componentes.

Resíduos de água

Se houver muita umidade 
residual presente, ela pode 
misturar-se com os 
lubrificantes nos 
componentes pneumáticos.

Resíduos de óleo

Resíduos de óleo podem 
danificar componentes e, no 
pior dos casos, contaminar 
o produto.

A excelente qualidade do ar comprimido garante 
o funcionamento e a durabilidade dos processos 
de automação pneumática
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Importantes critérios para lubrificantes

A lubrificação certa com lubrificantes aprovados

Os agentes lubrificantes são indispensáveis para lubrificação, 

transferência de calor, transmissão de força e proteção 

anticorrosiva das máquinas, componentes das máquinas, 

equipamentos e instrumentos. Para garantir a segurança dos 

alimentos, a produção e o uso de lubrificantes que entram 

em contato com produtos alimentícios são especificados 

pela legislação.

 

Requisitos dos lubrificantes

Os lubrificantes apropriados para a indústria de processamento de 

alimentos devem:

 f Atender à legislação sobre alimentos e ser aprovados 

internacionalmente

 f Ser fisiologicamente inertes, sem sabor e sem cheiro

Além disso, os lubrificantes precisam atender aos seguintes 

requisitos técnicos e, dependendo da aplicação individual, 

apresentar as seguintes propriedades e qualidades:

 f Redução de atrito e desgaste e proteção contra corrosão

 f Dissipação de calor e efeito selante

 f Resistência à água, ao vapor e a produtos químicos

 f Ter propriedade de dissolução de açúcares

 f Compatibilidade com borracha e materiais selantes

Seleção de lubrificantes

Não sendo possível excluir o risco do lubrificante entrar no 

processamento de alimentos, é necessário usar lubrificantes NSF H1. 

Os lubrificantes NSF H1 não são prejudiciais à saúde, possuem sabor 

neutro e são aprovados internacionalmente. Como nós não 

assumimos riscos desnecessários nesta área, utilizamos 

exclusivamente lubrificantes NSF H1, certificados para todos os 

componentes empregados no processamento de alimentos e bebidas.

Classificação de lubrificantes:

A Fundação Sanitária Nacional NSF (National Sanitation 

Foundation) desenvolve padrões para a segurança e saúde 

pública e fornece certificações e o treinamento necessário.

Categoria NSF H1:

Lubrificantes que entram em contato com produtos 

alimentícios não intencionalmente: devem atender à legislação 

FDA. 21 CFR 178.3570; pode ser usado na indústria 

de processamento de alimentos, em que ocasionalmente 

ocorre contato com alimentos.

Categoria NSF H2: 

Lubrificantes que não podem entrar em contato com 

produtos alimentícios: podem ser usados em máquinas e nos 

equipamentos complementares, desde que o contato com 

alimentos esteja confiavelmente excluído.

Categoria NSF H3: 

Óleos comestíveis
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Normas e parâmetros de segurança

Implementar a segurança das máquinas é uma tarefa altamente 

complexa, orientada por uma grande variedade de diretrizes e 

normas. Através de um suporte especializado a Rexroth pode 

ajudar os clientes na avaliação de risco e definição dos níveis de 

desempenho, para que eles possam otimizar a segurança do 

produto de acordo com todas as normas aplicáveis.

 f PL (Performance Level), nível de desempenho para especificar 

a capacidade dos componentes relacionados à segurança em 

sistemas de comando, para realizar uma função de segurança 

sob condições previsíveis.

 f B10d, número de ciclos esperado até que 10% dos 

componentes falhem perigosamente

 f PFHd, probabilidade de uma falha perigosa por hora de 

operação (valor de referência para PL e SIL)

 f MTTFd, tempo médio esperado para uma falha perigosa

 f SIL, nível de integridade de segurança

Instruções sistemáticas para implementar a segurança funcional 

e cumprir as normas

A Rexroth desenvolveu diretrizes que sistematizam a avaliação, o 

projeto e a implementação de funções de segurança. Os 

projetistas podem usá-las para definir o nível de desempenho 

necessário de acordo com as normas em apenas dez passos, 

inspecionar todos os detalhes para o cumprimento dos princípios 

de segurança e depois validar o nível de segurança obtido.

Segurança em máquinas

 f De acordo com DIN EN ISO 13849-1
 f Atende ao nível de integridade de segurança (Safety Integrity Level) 

SIL 3 componente de segurança (analogamente para cat 4 PLe)
 f Módulo de exaustão de segurança como unidade individual ou como 

parte integrante de uma unidade de preparação de ar AS
 f Duas válvulas de exaustão (redundância) com monitoramento de posição

Apenas 10 passos para definir o nível de desempenho

1. Avaliação de risco baseada na ISO 14121

2. Identificação das funções de segurança (SF)

3. Definição do nível de desempenho necessário (PLr)

4. Escolha da arquitetura do sistema (categoria)

5. Modelagem do sistema (circuito) com diagrama 

 de blocos: software do SISTEMA 

6. Seleção dos componentes apropriados (MTTF)

7. Avaliação do monitoramento do sistema

8. Avaliação da robustez do sistema (CCF)

9. Verificação dos princípios de segurança e dos 

 requisitos de software

10. Verificação/validação do nível de desempenho obtido (PL)

Exemplo: exaustão segura com uma unidade de manutenção AS

Safety relay
SIL 3

PLC

Emergency
stop signal

Cross reference
exhaust valves

Relé de 
seguranca

SIL 3
PLC

Sinal de parada 
de emergência

Referência 
cruzada, válvulas 

de exaustão
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Classes de proteção elétrica e ATEX

Código IP: proteção contra sólidos, proteção contra líquidos

Uma variedade de sistemas de avaliação é usada para definir o 

grau de proteção fornecido por uma blindagem contra influências 

externas. As normas DIN 40050 e IEC 60529 definem o nível de 

proteção de acordo com o código IP, para simplificar a seleção de 

um produto para uma aplicação específica. Os componentes da 

Rexroth apresentam altas classes de proteção e portanto são 

ideais para o uso na área de processamento e embalagem de 

alimentos. Como regra geral, as classes de proteção mais altas 

permitem um uso mais descentralizado dos componentes em 

aplicações alimentícias e de limpeza.

IP6X = Totalmente protegido contra pó 

Os padrões IP são classificados por um código de dois dígitos. IP6X 

refere-se a uma blindagem à prova de pó. O segundo dígito refere-se 

à capacidade de proteger contra água de alta pressão / limpeza 

a vapor. 

Zonas ATEX e componentes pneumáticos

As diretrizes ATEX regulamentam a segurança dos equipamentos e 

dos sistemas de proteção, que são usados em áreas explosivas. 

Atmosferas potencialmente explosivas podem ser encontradas em 

fábricas, silos e usinas de açúcar, assim como em outros 

ambientes. Por essa razão, as diretrizes ATEX são aplicáveis a 

equipamentos e aparelhos elétricos e também aos não elétricos, 

como, por exemplo, acionamentos pneumáticos.

 f Divisão em zonas, de acordo com o potencial de risco avaliado

 f Determinação das classes de temperatura e dos grupos 

de explosão

O operador do sistema é responsável pela definição das zonas de 

risco; ele deve estabelecer as zonas de risco, avaliar os riscos e 

documentar as medidas de proteção apropriadas.

Designação Significado

IP65 Protegido contra jatos de água de baixa pressão 
de todas as direções

IP66 Protegido contra jatos fortes de água

IP67 Protegido contra efeitos de imersão em água 
à profundidade de 1 m

IP68 Protegido contra efeitos de imersão contínua em água 
à profundidade superior a 1 m

IP69K Protegido contra água de alta pressão e limpeza 
com jato de vapor

.

.

.
.

.
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Unidade de 
cozimento

Enchimento e soldagem 
em termoformas

Controle de processo “Cleaning In Place” 
(CIP)

Planta de mistura

Do processamento a paletização

Embalagem em caixas

Série CL03 

Série NCT-PK Série NCT-AL

Série QR2-C (aço inox) Série QR2-C (aço inox)

Série CL03

Embalagem primária

 f Cilindros da série ICS-D2, feitos de aço inoxidável, atendem aos 

mais altos requisitos de design higiênico. Lubrificação NSF H1

 f Cilindros da série CPC para ambientes de trabalho com 

temperaturas de -40°C a +150°C

 f Cilindros da série ICL (Clean Line) para fácil limpeza. 

Lubrificação NSF H1

 f Sistema de terminal de válvulas, série CL03, com conector 

multipolar, classe de proteção IP69K. Lubrificação NSF H1

Processamento de alimentos

 f Movimentação sem contato com a série NCT-PK, feita de PEEK, 

apropriada para o contato direto com produtos alimentícios

 f Cilindros da série ICS-D1, de aço resistente a ácidos, atende aos 

mais altos requisitos de design higiênico. Lubrificação NSF H1 

 f Sistema de terminal de válvulas, série CL03, com módulo de bus 

e excelente classe de proteção IP69K. Design higiênico com 

certificação EHEDG

 f Conexões da série QR2 feitas de aço inox à prova de ácido

Série ICS-D1

Série ICS-D2

Série CPC

Série ICL
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Embalagem

Equipamento de paletização

Embalagem secundária

 f Minicilindros, série OCT, com superfícies lisas e materiais 

resistentes à corrosão

 f Cilindros compactos, série CCI, não giratórios, com 

placa frontal

 f Sistema de terminal de válvulas, série HF03-LG, altas vazões e 

dimensões compactas. Alta flexibilidade, uma vez que os 

mesmos módulos eletrônicos também podem ser usados com 

HF02-LG, HF04 e CD01-PI. Lubrificação NSF H1

Paletização

 f Cilindros série PRA – versáteis, com amortecimento pneumático 

otimizado para excepcional desempenho e vida útil

 f Cilindros sem hastes, série RTC-CG , para altas cargas, em 

formato compacto

 f Unidades de preparação de ar da família AS, com um conceito 

modular, para todas as condições de ar comprimido. 

Lubrificação NSF H1

 f Conexões da série QR, diversas variações, versão padrão ou 

resistente ao calor

Série CCI

Série HF

Série QR1-S

Série HF02-LG

Série RTC-CG

Série OCT
Série PRA

Série QR2-F 
(resistente ao calor)

Série ASSérie AS

Série QR2-S 
(padrão)
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Liderança tecnológica e 
transparência no mercado global

Gestão do ar no processamento e embalagem de alimentos | Know-how e suporte

Como parceira global e especialista em todas as tecnologias de 

acionamento e comando, a Rexroth pode implementar soluções de 

automação customizadas e sob medida para atender as necessida-

des de cada cliente. Do desenvolvimento do projeto até a 

colocação em funcionamento, os experientes técnicos de 

aplicação da Rexroth estão disponíveis para dar o suporte com a 

expertise necessária, nas indústrias de alimentos e embalagens - 

para desenvolver, selecionar componentes ou configurar soluções 

de aplicação abrangentes. 

A Rexroth oferece:

 f Inovações e produtos específicos

 f Componentes baseados nas necessidades de cada 

aplicação / indústria

 f Componentes e soluções globais desenvolvidos conforme 

desenhos específicos do cliente

Seja para módulos configurados prontos para instalar, 

subsistemas, painéis e cabines de comando, completos sistemas 

de manuseio ou adaptações específicas de produtos - 

implementar soluções específicas do cliente sempre foi uma das 

competências essenciais da Rexroth.
Série NCT-PK

Um exemplo de inovação de ponta da Rexroth é a movimentação 
sem contato com a série NCT-PK. Feitas de poliéter-etherketone 
(PEEK), um plástico de alta tecnologia, com peso extremamente 
leve, estável, quimicamente neutro, que é apropriado para 
produtos alimentícios.
É apropriado também para o contato direto com alimentos 
e aprovado internacionalmente. 
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Diálogo permanente com nossos 
clientes e parceiros

Informação vinte e quatro horas por dia

No catálogo online da Rexroth você pode encontrar informações 

adicionais com todo o escopo de produtos, incluindo detalhes 

técnicos e ferramentas de design de fácil aplicação.

 f Catálogo online com destaque para produtos pneumáticos

 f Plataforma de internet com ferramentas online

O conceito de cooperação da Rexroth vai muito além de projetos 

individuais. A Rexroth está constantemente dialogando com os 

seus clientes em busca das melhores soluções tanto técnicas como 

econômicas. O amplo know-how e portfólio de produtos 

pneumáticos estão sempre à frente.

 f Tecnologia em cilindros e sensores

 f Válvulas, terminais de válvulas, conexões field bus

 f Tecnologia de manipulação

 f Preparação de ar comprimido, material de montagem 

e acessórios

Entender as necessidades dos clientes permite à Rexroth reagir com 

mais rapidez e sob medida. Estar lado a lado da inovação garante 

liderança tecnológica tanto à Rexroth como aos seus clientes.

Programa de produtos 
específicos

www.boschrexroth.com/
packaging



Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
12952-820 - Atibaia - SP - Brasil
Tel.: +55 11 4414.5600
Fax: +55 11 4414.5713
boschrexroth@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br

Distribuidor Autorizado Rexroth

R
49

90
50

93
7/

06
.1

2


