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Clextral se compromete. 
Clextrusion é Impresso em papel 

Ciclus Print reciclado.

Clextrusion dezembro 2011 - n°20

Clextral nas redes sociais:  assine para tomar conhecimento
de todas as últimas novidades

  http://www.clextral.com/blog/
  http://www.facebook.com/clextral.technologies
  http://www.youtube.com/ClextralLines

Encontre nossas equipes: no primeiro 
trimestre de nossas feiras internacionais (veja a 

última página para uma lista completa de shows).



Editorial
Com quase 65 milhões de Euros de encomendas em 2011, a Clextral ultrapassa 
seu último recorde histórico de 2008. 
Graças à sua confi ança, comprovada pelos depoimentos neste 20e número 
da Clextrusion, Clextral prossegue com a oferta de tecnologia e sua presença 
comercial nos cinco continentes. 
Buscamos um objetivo: sua satisfação como cliente, embasados na inovação 
oferecida, nossa preocupação com desenvolvimento sustentável, a excelência 
dos nossos serviços, nossa rede internacional cada dia mais sólida com a 
abertura da fi lial no Brasil e do escritório no Vietnam.  
 
Junto com a equipe da Clextral, recebam meus votos para 2012. 
Que possamos fazer crescer nossas idéias para construirmos 
juntos o futuro. 

Georges Jobard
Presidente da Clextral
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Serviços

Service+

A resposta técnica no dia a dia
Service+ está totalmente dedicado ao suporte “técnico process” dos clientes. 

A equipe de Service+ está à 
disposição dos clientes para 
responder às suas dúvidas e propor 
soluções adequadas. 
O “suporte técnico process” sempre 
foi prioridade para que a Clextral 
continue reforçando suas equipes na 
França e no mundo para um serviço 
de proximidade personalizado. 

A partir da França, Service+ coloca 
à disposição um novo número de 
telefone e um novo endereço e-mail, 
para melhorar o recebimento dos 
pedidos e encaminhá-los rapidamente 
ao especialista mais indicado e 
competente da Clextral.

 
« Saber ouvir, aproximar 
as pessoas competentes 
è, de imediato, garantir 
o sucesso das nossas 
intervenções. »

Michel Mounier, 
Diretor de engenharia e de Service+,
25 anos na Clextral

Sandrine Barral, a voz de Service+

A partir da França

Seus contatos Service+

na França
Email: customerservice@clextral.com
Tel: +33 4 77 40 38 88 

Os técnicos do serviço de atendimento a clientes do Service+: especialistas em mecânica, em automação e assistência process.
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a supervisão da transferência de uma 
usina completa da Hungria para a 
Ucrânia.

O Service+ é então uma nova etapa 
na sua carreira. Porque essa escolha?
Meu objetivo hoje é disponibilizar 
a minha experiência para a equipe 
Service+ e garantir aos nossos clientes 
um serviço de alto padrão durante a 
vida de seus equipamentos.
Alguns de nossos equipamentos 
funcionam há mais de 40 anos e temos 
peças de reposição, atualizações e 
melhorias técnicas…

« Service+ traz 
respostas técnicas como 
também conselhos 
quanto à utilização 
dos equipamentos, 
a manutenção e a 
otimização dos
processos. »

 
« Acompanhar de 
maneira permanente os 
nossos clientes-parceiros, 
é o trabalho nosso de 
cada dia. »

Denis 
Montmartin,
responsável pelo 
automatismo Service+

Desde a implantação de Service+, 
Denis é o interlocutor privilegiado dos 
clientes para as dúvidas relativas ao 
automatismo e elementos elétricos em 
serviços após venda.
Sua experiência o qualifi ca para 
responder às necessidades imediatas 
dos clientes. Ele é também um 
correspondente privilegiado na gestão 
de contrato de teleassistência, a fi m 
de propor alternativas de manutenção 
e, desta forma, minimizar o tempo 
parado na produção. (Ver página 
seguinte).

Com a palavra…
Gérard Mounier,
responsável pelo Service+ desde 2010

Thierry Ramousse,
responsável pelas equipes de intervenção Service+

Gérard Mounier, Responsável de Service+

22 anos na Clextral

Thierry Ramousse, 16 anos na Clextral

Denis Montmartin, 21 anos na Clextral

Como foi o seu percurso na Clextral 
antes do Service+?
No início da minha carreira, realizei 
inúmeras instalações e administrei 
plantas industriais quase pelo mundo 
todo. Com a experiência de campo 
que somei na linhas de extrusão 
duplo parafuso, fui instrutor em 
diversos módulos de treinamento para 
os clientes. Fui também especialista 
comercial na venda de serviços 
na área do Leste Europeu e Rússia 
durante mais de cinco anos.
Uma das minhas experiências mais 
marcantes neste setor foi a venda e 

 Após 15 anos de intervenção nos 5 continentes, Thierry é hoje o especialista 
técnico para as questões de mecânica e a gestão do planejamento das 
intervenções após-venda.
Segundo Thierry, a qualidade das trocas de Service+ com os clientes, a partir 
de todos os meios de comunicação utilizados (telefone, e-mail, teleassistência, 
visitas de manutenção…) é essencial para garantir um bom suporte ao cliente. 
Mesmo que o primeiro contato seja para reparo, a medida que a conversa 
avança, o técnico de Service+ chega rapidamente a aconselhar os clientes 
quanto à operações preventivas, para reduzir os riscos de paradas e custos 
adicionais não planejados. 

Toda a equipe de Service+
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Servicios

Thierry Jarousse,
Responsável produto PIT

24 anos na Clextral

A teleassistência permite visualizar em tempo
real a interface dos terminais de operadores ou 
os dos postos de supervisão de uma linha de 
produção. 

Teleassistência
Novidades para uma reatividade ainda maior.

Cortem seus croutons*
Os croutons vão de vento em popa! Sopa, salada e agora petiscos, são 
encontrados a vontade em todos os lugares. Para cortá-los, confi em na Clextral.

A Clextral renova o seu serviço de 
teleassistência para melhor atender às 
necessidades dos seus clientes.
O serviço não é novo na Clextral, uma 
vez que a tecnologia de diagnóstico 
à distância está sendo utilizada há 
alguns anos para auxiliar certos 
clientes.
Thierry Jarousse, responsável produto 
Process Information Technology 
(PIT) na Clextral explica: “o nosso 
papel era com freqüência limitadosa 

«Não existe um tipo de crouton, 
existem diversos croutons»… 
e precisam de um corte efi ciente.
A Clextral propõe um novo sistema de 
corte fl exível e de uso fácil para os 
croutons extrusados. Este dispositivo 
foi desenvolvido com um fornecedor 
parceiro. 
Existem quatro formas diferentes de 
croutons extrusados: com ângulos de 
corte retos ou com 45º. Alguns minutos 
para adaptar as formas de corte 
graças à faca crouton de concepção 
higiênica. 
A faca crouton é controlada por 
Controlador Lógico Programável 
com interface tátil inteligente e é 
apresentada em duas capacidades 
diferentes: 300 kg/h e 600 kg/h. Um 

diagnosticar panes e guiar as 
equipes técnicas do cliente para a 
reparação dos equipamentos. Nem 
sempre tínhamos acesso a todos os 
equipamentos da linha. Foi por esta 
razão que desenvolvemos um novo 
sistema.
“Todos os equipamentos são capazes 
de dialogar entre si e estão acessíveis 
à distância pelos nossos especialistas, 
assim que nossos clientes nos 
autorizam a nos conectarmos a eles.”.
As vantagens técnicas deste novo 
serviço de teleassistência são muitas. 
Permite especifi camente o acesso aos 
robôs e intervir nos equipamentos 
periféricos (dosadores, bombas...) 
além de visualizar em tempo real a 
interface dos terminais de operadores 
ou os dos postos de supervisão e, 
assim, de modo geral, melhorar a 
capacidade de diagnóstico e de 
intervenção. Esta reformulação da 
teleassistência permite então:

kit de adaptação pode ser fornecido 
pela Clextral aos fabricantes de 
petiscos que querem completar sua 
oferta com este produto novo, na 
moda, bom para a saúde e saboroso. 
O sistema é instalado rapidamente no 
material existente e a Clextral pode 
dar assistência aos responsáveis 
nas escolhas das matérias 
primas e nas receitas 
(incluindo tratamentos 
pós extrusão).

*Crouton é a palavra 
francesa que designa 
pequenos cubos de pão 
dourados.

-  Responder mais 
rapidamente e com 
mais efi cácia às 
necessidades dos 
clientes.

-  Reduzir o impacto sobre o meio 
ambiente com a redução dos 
deslocamentos. 

Está disponível uma nova oferta de 
teleassistência Service+ com garantia 
de tempo de intervenção. 
Esta novidade inclui ações periódicas 
de manutenção preventiva com 
objetivo de melhorar a vida útil dos 
equipamentos, reduzir as panes e 
imprevistos, diminuir os custos de 
reparos e garantir as performances 
dos equipamentos. 
Para saber mais fale com o seu 
interlocutor comercial. Ele lhe dará 
todos os detalhes necessários. 

« Troca-se a ferramenta, tão 
rapidamente como se troca 
um cartucho de impressora 
em casa. »

Jérôme Mottaz,
Responsável técnico equipamentos,

17 anos na Clextral



Extruded Cereal Products BV
A história de um sucesso nos produtos 
extrusados na Holanda. 
A empresa ECP está equipada com três linhas de extrusão e de um 
secador rotativo Rotante de Clextral. A Sra. Carry Reichgelt criou a 
empresa ECP BV em 1999. Ela começou comprando uma extrusora 
duplo parafuso, depois um segundo e enfi m um terceiro, três anos 
mais tarde, quando se mudou para um novo local em Helmond. 

Clextrusion: Sra. Reichgelt, a senhora 
é a presidente e fundadora de ECP BV. 
Poderia nos dizer algumas palavras a 
respeito da sua empresa? 
Sra. Carry Reichgelt: Comecei esta 
atividade, há onze anos com uma 
extrusora duplo parafuso BC 45. Dois 
anos depois instalei uma segunda 
linha de produção na fábrica. Três 
anos mais tarde nos mudamos para 
um novo prédio e compramos um 
novo equipamento. Atualmente, nós 
produzimos com três linhas, todas da 
marca Clextral. Nossa equipe é de 
quinze empregados que trabalham em 
quatro equipes. Tudo é automatizado 
e por isso as três linhas de produção 
precisam de apenas dois operadores 
no local.

Clextrusion: Quais os produtos que 
são extrusados na sua fábrica e, em 
sua opinião, quais são as vantagens 
da extrusão duplo parafuso? 
Sra. Carry Reichgelt: Produzimos 
semi-acabados, que são ingredientes 
para a indústria alimentícia: cereais 

matinais, componentes de padaria, 
indústria de chocolate, indústria de 
petiscos, alimentos infantis e temos, 
também, uma linha de produção 
dedicada aos produtos sem glúten. 
Os produtos que fabricamos podem 
ser formados ou em pó pelas suas 
funcionalidades em outros produtos. 
Utilizamos a extrusão duplo parafuso 
o que permite obter um produto de 
qualidade constante e utilizar um 
extenso leque de matérias primas. 

Clextrusion: O que poderia dizer em 
relação à esta tecnologia?
Sra. Carry Reichgelt: Começamos 
com a extrusora duplo parafuso 
BV 45 que pode parecer um 
equipamento pequeno, mas que nos 
permite produzir atualmente 400 kg 
por hora. Produzimos 24 horas por 
dia, graças ao fato de, depois que 
a extrusora é iniciada e regulada, ela 
poder funcionar “sem parar” em modo 
contínuo. Trocamos os eixos quando 
precisamos mudar de confi guração 
de parafuso para a troca de produto. 

Gosto da escolha 
de uma extrusora 
Clextral, com seus 
cilindros aquecidos 
eletricamente, o que 
permite trabalhar 
em temperaturas elevadas. Outros 
equipamentos usam o vapor ou o 
óleo. 

Clextrusion: Você comprou um 
secador rotativo Rotante em 2005. 
O que pode nos dizer desta tecnologia 
de secagem? 
Sra. Carry Reichgelt: Decidimos por 
um secador rotativo Rotante Clextral 
porque precisávamos secar facilmente 
alguns produtos. Lidamos com 
produtos com umidade inferior a 1% 
e o secador rotativo Rotante permite 
obter uma taxa de umidade bastante 
regular.

Clextrusion: Muito obrigado, Sra. 
Reichgelt, pela confi ança que 
deposita na Clextral há tantos anos.

Tres extrusoras de duplo parafuso en linha e un secador rotativo Rotante acima  ! ECP BV è um cliente fi el das tecnologias  Clextral.
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Depoimento clientes

Ms Carry Reichgelt, propriétaire 
et présidente de Extruded Cereal 

Products BV (Holland)



Cereais matinais na 
Romênia
A sociedade Rommac fabrica 23 produtos 
diferentes na sua linha de extrusão.
Sr. Aurel Beldiman, fundador da sociedade Rommac, escolheu a tecnologia de extrusão 
de duplo parafuso Clextral para sua usina de cereais. Esta linha muito fl exível possibilita a 
fabricação de uma grande variedade de produtos cuja qualidade seduziu os consumidores 
romenos.

A Sociedade Rommac foi criada 
em 1994 por Aurel Beldiman que 
escolheu, desde o início, a produção 
de cereais para café da manhã, 
dirigido ao mercado romeno. 
Num primeiro tempo, M. Beldiman 
desenvolveu uma especialização 
no ramo dos produtos “expandidos” 
e dos cereais por extrusão. Esta 
especialização incluiu também as 
barras de cereais e o müesli. Hoje, 
Rommac fornece para as principais 
redes nacionais e internacionais de 
supermercados. 
 
Clextrusion: Como você decidiu 
lançar-se neste mercado na Romênia? 
Sr.. Beldiman: Em 1994, quando criei 
a Rommac, o mercado de cereais para 
café da manhã, na Romênia estava no 
estágio inicial. O consumo deste tipo 
de produtos na época era mínimo. 
Tivemos a intuição do potencial de 
desenvolvimento deste segmento de 
mercado e podemos dizer que fomos 
pioneiros em propor localmente estes 
produtos aos consumidores romenos.

Clextrusion: O senhor adquiriu uma 
linha de extrusão multi produtos na 

Clextral no verão 2009 e notei que 
esta foi sua primeira experiência em 
extrusão duplo parafuso. O que o 
determinou a escolher a Clextral? 
Sr.. Beldiman: Em 2004, nós 
elaboramos, nós mesmos, uma 
extrusora de parafuso simples com 
capacidade de 70kg/h com a 
qual produzimos uma ampla gama 
de produtos extrusados. Depois de 
comprovar o interesse do mercado, era 
necessário adquirir um equipamento 
verdadeiramente industrial, com 
capacidade de produção muito 

mais importante e 
empregando uma 
tecnologia moderna. Escolhemos 
naturalmente investir numa linha de 
extrusão duplo parafuso. Após um 
estudo de mercado escolhemos a 
Clextral que é líder reconhecido 
no mercado dos equipamentos de 
extrusão duplo parafuso. 

Clextrusion: Qual é a gama de 
produtos que vocês fabricam na linha 
de extrusão e quais são as vantagens 
da tecnologia da Clextral?
Sr. Beldiman: Na linha comprada na 
Clextral fabricamos até hoje, cereais 
matinais expandidos, fl ocos de milho 
cornfl akes ou multi-grãos, torrada 
extrusada e cereais co-extrusados. 
A meu ver, o maior benefício desta 
linha de extrusão é a confi abilidade 
e a facilidade de manutenção da 
extrusora, o que nos permite obter 
produtos de qualidade, muito 
apreciados pelos consumidores. 

Depoimento clientes
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A linha de produção multiprodutos instalada em Rommac Roménia.

Uma linha de produção capaz de 
produzir até 23 produtos diferentes.

a 
Escolhemos 

ma linha de



Um projeto muito 
completo
Desde os primeiros contatos até receber o 
equipamento, Manuel Delgado acompanhou o 
projeto de linha multi-produto de A a Z.
Manuel Delgado esteve à frente das relações comerciais 
com M. Aurel Beldiman da Rommac desde o primeiro 
telefonema até a assinatura do contrato. Em seguida, ele 
fi cou encarregado da conclusão do projeto 
junto com a equipe de engenharia. 

Clextrusion: Outros projetos pela 
frente?
M. Beldiman: A excelente 
colaboração com os especialistas da 
Clextral deve nos levar a desenvolver 
novos projetos no futuro.

Clextrusion: Obrigado Sr. Beldiman 
pela sua confi ança e por esta 
entrevista. 

« A confi abilidade 
e a facilidade de 
manutenção da extrusora 
nos permitiram obter 
produtos de qualidade, 
muito apreciados dos 
consumidores. »

A Sociedade Rommac pretendia 
instalar uma linha de extrusão muito 
fl exível e inteiramente automatizada. 
No início, na verdade, era muito 
difícil para eles preverem como o 
mercado iria reagir e qual poderia 
ser a evolução. Esta foi a razão da 
escola de uma linha muito fl exível, 
capaz de produzir famílias de 
produtos diferentes tais como cereais 
para o café da manhã, expandidos, 
corn-fl akes, fl ocos multi-grãos, pães 
achatados recheados ou não, 
cereais co-extrusados, produtos que 
compõem as barras de cereais... etc.

As necessidades técnicas eram as 
seguintes: 
-   Montar uma linha de multiprodutos 

econômica.
-  Fornecer o conjunto de equipamentos 
e serviços de lançamento e de 
desenvolvimento de produtos.

-  Assumir de maneira integral a 
responsabilidade do Projeto 
“produtos”.

-  Fornecer o máximo possível de 
equipamentos que funcionassem com 
energia elétrica, no lugar do gás, este 
bem mais caro e pouco disponível 
na Romênia. Para responder a esta 
última exigência, a Clextral forneceu 
os equipamentos e serviços habituais 
e mais o gerador elétrico a vapor 
e o aquecedor elétrico no secador. 
Com a instalação de um sistema de 
reciclagem de ar, este último permitiu 
diminuir a potencia elétrica instalada 
e reduzir o “impacto carbono” com 
um consumo pequeno de energia. 

O sistema de pilotagem da linha foi 
rapidamente adotado e apreciado 

pelos responsáveis 
da produção da 
Rommac, treinados 
na Clextral em 
Firminy, durante 
o período de 
fabricação dos 
equipamentos. A 
linha da Rommac 
instalada no 
sudoeste de Bucareste foi recebida 
em outubro de 2010 após ajustes de 
produtos e receitas pelos engenheiros 
de procedimentos da Clextral 
que intervieram nos 23 produtos 
fabricados na linha. Hoje a nossa 
assistência ao cliente continua visando 
melhorar à cada dia o controle da 
tecnologia e dos procedimentos para 
o desenvolvimento de novos produtos. 
O sistema de teleassistência permite 
atender muito rapidamente, às vezes 
em algumas horas e, na maioria das 
vezes meio dia, aos pedidos do 
cliente. 
O sucesso da Rommac é visível. 
Basta para visitar um supermercado 
na Romênia para ver os produtos 
da Rommac que estão em todas as 
gôndolas de cereais para café da 
manhã. 

« As melhorias 
levadas ao sistema de 
revestimento permitiram 
reduzir seu “impacto 
carbono. »
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A linha de produção de Rommac é totalmente
automatizada e equipada com teleasistencia.

ores. »
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Manuel Delgado
Gerente de projeto

21 anos na Clextral

consumidoconsumido
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Depoimentos clientes

Pet food na Ilha
Clextral instalou uma linha de produção de alimentação animal com a 
tecnologia de extrusão duplo parafuso numa fabrica de ração  animal em 

Moulins de Saint Vincent na Nova-Caledônia. A linha de 
produção de 500 kg/h produz alimentos para cães das 

marcas Deliss e Wolpy. 

de ração. Esta linha desenvolvida em 
conjunto com a «TGC extrusion» inclui 
uma extrusora Evolum EV53 Clextral 
com capacidade de 500 kg/h.

Clextrusion: Para seu projeto de 
produção de alimentos para cães e 
gatos, você escolheu a tecnologia de 
extrusão duplo parafuso da Clextral. 
Poderia nos dizer o que norteou a 
sua escolha em iniciar o projeto na 
Nova-Caledônia e por quais motivos 
escolheu a Clextral?
Jean Louis Chotan: Foi em 2010 que 
o grupo decidiu investir no mercado 
das rações para cães e gatos. Os 
moradores da Caledônia afeiçoam-
se muito aos seus animais domésticos 
e o mercado era promissor. Mais de 
3000 t. de ração são importadas 
a cada ano representadas por uma 
dezena de marcas. Quando estudamos 
as extrusoras, a Clextral rapidamente 
se destacou como a primeira 
escolha. Ela foi confi rmado pelo 
gabinete de estudos de engenharia 
da Metrópole « TGC » ao qual nós 
entregamos a realização do projeto.  
A proximidade da fi lial australiana da 
Clextral foi um argumento de peso na 
decisão fi nal, sobretudo em relação 
ao suporte técnico-process que as 
equipes locais podem garantir. Entre 
Sydney e Noumea são somente 
3:30 h de avião.

Clextrusion: Quais os tipos de 
produtos são fabricados nesta linha? 
Possui planos para outro tipo de 
produção?
Jean Louis Chotan: Fabricamos 
atualmente dois produtos nesta linha: 
as rações Wolpy e Deliss’. Decidimos 
apostar na qualidade baseados na 
nossa competência em alimentação 
animal e na parceria com o grupo 
cooperativo agrícola InVivo, líder 

O centro da atividade da fábrica de 
ração Saint Vincent é, basicamente, 
a fabricação de alimentos para 
animais de todos os tipos (porcos, 
aves, camarões assim como também 
animais mais exóticos como codornas, 
avestruzes, ou caramujos). O grupo 
Saint Vincent propõe hoje 75 produtos 
acabados muito variados destinado 
à alimentação animal. As atividades 
do grupo se estendem também ao 
benefi ciamento do arroz, à fabricação 
de massas alimentícias e produtos de 
padaria. Jean-Louis Chotan trabalha 
para o grupo Saint Vincent desde 
1998. Após ter dirigido a produção 
de arroz, ele dirigiu a nova usina 
em julho de 2001 antes de dirigir a 
fábrica de ração e a usina de massas 
Madonna. Em 2011 uma nova linha 
de pet food foi instalada na fábrica 

europeu, e pioneiro 
na alimentação e 
na saúde animal. As 
rações Wolpy foram 
desenvolvidas por 
este grupo enquanto que o conceito 
Deliss, produto de mais alto padrão, 
é nosso. Este leque de oferta tem 
três produtos para fi lhotes e adultos, 
enquanto a marca Wolpy propõe 
duas opções: « tônico » ou « dentes ».
Planejamos também fabricarmos 
no futuro ração para gatos e ração 
com arroz. Terminamos de instalar a 
opção bi-coloração para obter duas 
cores na mesma ração. 

Clextrusion: Com a sua experiência, 
poderia nos resumir as vantagens da 
extrusão de duplo parafuso ?
Jean Louis Chotan: Este projeto, que 
inicialmente consistia em um novo 
produto precisando de cozimento 
e de uma extrusora, era um verdadeiro 
desafi o logo que saíamos do zero. 
Desde a compra da linha de produção 
até o início do seu funcionamento 
podemos dizer que tudo correu com 
perfeição. Assumimos a operação 
da linha muito facilmente graças 
à fl exibilidade do material e à sua 
simplicidade de manuseio. 

Clextrusion: Descobri que o grupo 
estava engajado em uma abordagem 
em relação à qualidade com uma 
dupla certifi cação. Podem nos dizer 
algo a respeito?
Jean Louis Chotan: Na verdade, em 
maio de 2008,a diretoria do grupo 
Saint Vincent resolveu lançar-se em 
uma dupla certifi cação: ISO 9001 
(sistema de gestão da qualidade da 
empresa) para o grupo “GIE Saint 
Vincent” e ISO 22000 (sistema de 
gestão da segurança alimentar) para 
a unidade de arroz. A operação 

Jean Louis Chotan,
diretor e responsável 

comercia do  Moinho Saint 
Vaintcent
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começou no início de 2009 e desde 
o mês de março do ano seguinte, 
conseguimos as duas certifi cações 
graças ao comprometimento de 
todos os colaboradores. A garantia 
da qualidade é essencial na nossa 
atividade. Apostamos na qualidade 
para conquistar o mercado, com um 
produto fabricado localmente. Não 
é simples, uma vez que o « produto 

local » nem sempre é bem visto pelos 
consumidores que hesitam também, 
a mudar de marca. Os retornos até 
o momento são muito bons e isso, 
antes de lançarmos a campanha de 
publicidade. 

Clextrusion : Agradecemos o seu 
depoimento Senhor Chotan.

O Sr.Chotan e sua equipe na frente da linha de produção de 500 kg/h de pet food equipado Com uma extrusora bivis Evolum EV 53
instalado na Nova Caledônia por Clextral.

Durante os dias 5 e 6 de julho de 
2011, a Clextral organizou um 
Seminário sobre os fl ocos extrusados 
no centro de ensaios de Firminy na 
França. Mais de trinta participantes 
vindos dos cinco continentes 
compareceram. Nestes dois dias, 
alternaram-se demonstrações sobre 
extrusão de corn fl akes [fl ocos 
de milho], de fl ocos multigrãos e 
apresentações sobre o processo de 
extrusão duplo parafuso de fl ocos, 
bem como sobre a engenharia e a 
automatização das linhas realizadas 
por Daniel Durand, engenheiro process 

sênior .da Clextral. Agradecemos 
ao Sr.. Pascal Tabouillot,, diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento Process 
e Métodos, do departamento de 
extrusão da sociedade Limagrain 
(França) e à Sra. Corinne Charrié da 
Perten Instrumentations (Suécia) pelas 
suas intervenções. O Sr. Tabouillot 
apresentou as novas tendências do 
mercado mundial de cereais matinais, 
com enfoque particular nas matérias 
primas com as variedades de milho 
adaptadas aos fl ocos extrusados. 
A Sra. Charrié lembrou o papel do 
Analisador Rápido Viscoelasticidade 

(RVA) no processo de fl ocos prontos 
para consumo. O Sr. Gilles Maller, 
vice-presidente de Desenvolvimento 
de Tecnologias da Clextral concluiu 
lembrando que o “uso do processo 
de extrusão bivis para a fabricação 
de fl ocos representa uma alternativa 
muito interessante ao sistema de 
fabricação tradicional, do ponto de 
vista da produtividade e do consumo 
de energia. A qualidade dos fl ocos 
extrusados produzidos durante as 
demonstrações pôde ser avaliada 
pelos participantes e deu excelentes 
resultados.

Em 2012, Clextral 
organiza seminários 
em Inglês e 
Espanhol.
Contacte-nos para 
datas futuras:
contact@clextral.com

Eventos

O seminário fl ocos 
extrusados atrai os 5 continentes

O seminário sobre fl ocos extrusados organizado pela Clextral em julho de 2011 permitiu a mais de 
trinta participantes, avaliarem melhor as vantagens do processo de extrusão bivis para a fabricação de 
fl ocos para consumo no café da manhã ou ainda, a partir de agora, em petiscos.

Georges Hallary,
vice-presidente

de vendas e marketing 

« A proximidade da fi lial 
australiana da Clextral 
foi um argumento de 
peso na decisão fi nal, 
sobretudo em relação ao 
suporte técnico-process 
que as equipes locais 
podem garantir. »
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Depoimento clientes

Extrusão duplo parafuso 
carioca
A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias) é um órgão ofi cial 
do Ministério da Agricultura brasileiro. Contando com 44 centros de pesquisa, 
a Embrapa tem por missão fornecer soluções para o desenvolvimento agrícola 
sustentável no Brasil, graças à inovação e à transferência de tecnologias. Uma 
extrusora piloto Evolum EV25 está funcionando no Rio de Janeiro dentro do 
serviço do Dr. José Luis Ascheri.

Clextrusion: Dr. Jose Luis Ascheri, 
o senhor é o líder da equipe que 
trabalha com a extrusora duplo 
parafuso EV25 Clextral. Qual o 
seu caminho com a tecnologia de 
extrusão e poderia nos falar um 
pouco sobre o tipo de pesquisas que 
dirige?
Dr. Ascheri: Eu trabalho no ramo 
da extrusão há mais de 20 anos. 
Após o doutorado na Universidade 
de Campinas, Unicamp, entrei na 
Embrapa em 1990 para desenvolver 
novos produtos a partir de matérias 
primas alternativas não convencionais. 
Escolhi me especializar em extrusão 
de produtos à base de cereais. 
Os produtos que desenvolvemos 
podem ser utilizados tanto para a 
alimentação humana como para 
a indústria de ração animal. Na 
verdade,são todos os produtos que 
permitem utilizar a tecnologia de 
extrusão duplo parafuso. Utilizei no 
início a tecnologia de extrusão de 
parafuso simples e rapidamente me 
convenci que a extrusão de parafuso 
duplo era a melhor solução para 
desenvolver estes novos produtos.
A equipe da Embrapa tenta explorar 
ao máximo as possibilidades e 
as vantagens desta tecnologia. 
A fl exibilidade do equipamento 
permite investir na tecnologia por 
etapas começando pela extrusora e 
ir acrescentando complementos numa 
segunda etapa: é algo muito relevante 
para um instituto de pesquisas como 
o nosso. Recentemente, por exemplo, 
adquirimos um kit de co-extrusão e um 
novo dispositivo de corte.

Clextrusion: Quais são as 
possibilidades oferecidas pela 
tecnologia de extrusão duplo 
parafuso?
Dr. Ascheri: Estamos muito satisfeitos 
coma extrusora duplo parafso piloto 
da Clextral. Este equipamento está 
sendo bem utilizado em todos os 
projetos de desenvolvimento de novos 
produtos pelos jovens estudantes 
sob minha orientação. Entre as 
vantagens, é importante salientar 
o controle de velocidade, as dez 
posições de temperaturas diferentes 
e independentes, a facilidade de 
alteração da confi guração do 
parafuso  “sem fi m” para alcançar 
os níveis corretos de cozimento. Em 
resumo, a fl exibilidade geral desta 
máquina é um verdadeiro trunfo para 
as equipes de pesquisa. Para nós, 
é também importante notar, que os 
resultados obtidos, no piloto, podem 
ser reproduzidos e escala industrial, 
graças à extrapolação. É preciso se 
ter em mente que, assim que forem 
aprovados os novos produtos que 
desenvolvemos, estes deverão ser 
produzidos em escala industrial. 

« A extrusora duplo 
parafuso é uma bomba 
positiva que permite 
obter uma melhor 
regularidade de
produto. »

Clextrusion: Que tipo de produtos 
são fabricados com o equipamento 
de extrusão Clextral ?
Dr. Ascheri: Na  Embrapa, 
consideramos que é uma sorte muito 
grande termos este equipamento 
e procuramos utilizar a extrusora 

duplo parafuso em todos os produtos 
possíveis. Trabalhamos, é claro, 
com produtos tradicionais como 
cereais “prontos para consumo” ou 
aperitivos snacks ou ainda as farinhas 
instantâneas e os produtos a base 
de soja texturizada. Trabalhamos, 
igualmente, com alguns produtos 
que não são diretamente ligados ao 
consumo alimentar como biomateriais 
sob a forma de fi lmes biodegradáveis 
por exemplo. Como já dissemos, 
trabalhamos também com alimentação 
animal como é o caso de rações para 
animais domésticos, para peixes em 
cativeiro ou ainda com alimentação 
para rebanhos (como cabras). Mais 
recentemente ainda, começamos a 
trabalhar com a extrusão de alimentos 
para rãs. Claro que ao desenvolver 
novas formulações, nosso objetivo 
é usar matérias primas alternativas 
e responder às preocupações 
nutricionais. Assim como para os 
cereais de café da manhã, tudo 
depende do consumidor fi nal. Se o 
produto é destinado à alimentação 
escolar trabalhamos com fi bras e 
fatores nutricionais tais como o teor 
de proteínas. Procuramos utilizar 
fontes alternativas disponíveis de 
hidratos de carbono e, por exemplo, 
desenvolvemos um produto contendo 
farinha de batata especial. Para 
as dietas especiais estudamos 
principalmente o teor de fi bras 

A equipe de extrusão da Embrapa em frente da 
extrusora duplo parafuso EV25 de Clextral.

Dr José Luis Ascheri
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buscando, sobretudo o sabor e o 
prazer. Com relação aos alimentos 
para aquicultura trabalhamos com 
receitas de alimentos para camarões 
que devem afundar e ter um diâmetro 
muito pequeno. 

Clextrusion: Como é composta a 
equipe « extrusão » da Embrapa ?
Dr. Ascheri: Eu dirijo uma equipe 
composta de doutores engenheiros 
dedicados à pesquisa agro alimentar. 
A análise sensorial faz parte integrante 
do nosso processo, uma vez que 
nenhum produto será aprovado sem 
antes ter sido avaliado pelos testes de 
análise sensorial.

Clextrusion: Foi realizado um 
seminário sobre extrusão entre os dias 
16 e 18 de novembro na Embrapa. 
Desde quando vocês têm organizado 
tais eventos ?

Dr. Ascheri: Este ano organizamos 
a 18ª edição e recebemos 75 
participantes. Ludovic Lacau da 
fi lial da Clextral na América Latina, 
apresentou uma palestra sobre 
extrusão duplo parafuso com os 
temas « Inovações e Aplicações da 
extrusão termoplástica em produtos 
alimentares» e   «Aquicultura e 
extrusão de alimentos para animais». 
Este seminário visa apresentar as 
bases da tecnologia de extrusão e da 
extrusora, a partir das características 
das matérias primas necessárias 

até as etapas de transformação e 
de fabricação fi nal dos diferentes 
produtos. Trata-se, é claro, de mostrar 
as tendências e inovações nos 
campos envolvidos pela tecnologia 
de extrusão. 

Clextrusion: Eu agradeço por 
ter nos dedicado o seu tempo, 
Dr. Ascheri, qual é, no seu ponto de 
vista, a próxima etapa ?
Dr. Ascheri: Estarei em San Francisco 
até o mês de março de 20 de março 
de 2012 em colaboração por um 
ano com o  Serviço de Pesquisa 
Agrícola (ARS) dentro dos Estados 
Unidos Departamento de Agricultura 
(USDA), que também está equipado 
com uma extrusora duplo parafuso da 
Clextral.

A Embrapa organizou seu 18º seminário sobre o tema da extrusão bivis no Rio de Janeiro entre 16 e 18
de novembro de 2011. Ludovic Lacau da Clextral apresentou-se neste evento que reuniu 75 participantes.

« Trabalhamos, igualmente, com alguns produtos 
que não são diretamente ligados ao consumo 
alimentar como biomateriais sob a forma de fi lmes 
biodegradáveis por exemplo... »

Desenvolvimento 
Sustentável

A Clextral reduz seu impacto
ambiental em suas unidades
A integração do conjunto de 
componentes do Desenvolvimento 
Sustentável, na Política de Gestão é 
uma vontade estratégica da Clextral 
há muitos anos. Considerando a ISO 
14001 como uma real ferramenta 
de efi ciência, a Clextral apóia-se 
nesta norma para dirigir, organizar 
e formalizar parte do seu caminho 
no desenvolvimento sustentável, há 
mais de 5 anos. As obras realizadas 
permitiram reduzir consideravelmente 
os impactos ambientais nos locais de 
produção, gerando reduções de :
-  50% do consumo de água, ou seja, 
uma economia de aproximadamente 
4500 m3 por ano graças à supressão 
de alguns equipamentos;

-  66% do consumo de tintas (e portanto 
redução de 66% dos Compostos 
Orgânicos Voláteis - COV);

-  50% de emanações de COV ligadas 
aos solventes de desengordurantes 
a partir da troca de solventes, 

supressão de postos de limpeza 
que foram substituídos por chuveiros 
« biológicos ». 

Estes resultados foram destacados 
no diagnóstico das emissões de gás 
com efeito estufa (balanço carbono) 
realizado em 2011 em duas unidades 
da Clextral na França pelo “Bureau 
Veritas”. A metodologia aplicada foi a 
do Balanço de carbono® da Ademe.
 

 

Módulo E-learning de sensibilização ao esenvolvimento 
sustentável lançado no fi m de 2011 pela Clextral

Os funcionários recebem treinamento para o desenvolvimento 
sustentável : 
Neste fi m de ano de 2011, um módulo de treinamento e-learning “Cap Planet” 
foi implantado na Clextral. Este módulo, composto de duas partes e com acesso 
via internet, destina-se a todos os funcionários com objetivo de sensibilizá-los ao 
desenvolvimento sustentável e para a contribuição da empresa. Este programa 
integra-se no projeto sustainability [sustentabilidade] que expressa a capacidade 
(ability) das empresas do grupo a evoluírem nas suas práticas e a integrarem 
os trunfos do desenvolvimento sustentável (sustain) em suas atividades e na sua 
organização. O Grupo Legris Industries, aderiu desde 2004, ao Pacto mundial da 
ONU, uma prova do compromisso para progredir anualmente em 10 princípios 
(áreas do meio ambiente, do direito do trabalho, do homem…).
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Tecnología

As proteínas com fi bras 
bem-estar
A tecnologia de extrusão duplo parafuso em meio úmido da Clextral permite às indústrias 
agroalimentares fabricar produtos únicos com a aparência e a consistência da carne, 
preservando o seu sabor. Estes produtos correspondem a uma tendência crescente: o 
fl exitarismo que se aplica às pessoas que reduzem o seu consumo de carne sem deixar 
de comê-la.

“A extrusão duplo parafuso é 
um excelente meio de texturizar 
proteínas”: Anne-Sophie Le Corre, 
responsável pelo desenvolvimento 
de novos produtos e engenheira 
process na Clextral Inc. apresentou as 
vantagens da extrusão duplo parafuso 
durante a 5ª edição da Conferência 
sobre proteínas vegetais alimentares, 
organizada por Bridge2Food. Este 
evento foi realizado em Nova Orleans 
no mês de junho de 2011.  A fi lial 
americana da Clextral, a Clextral Inc. 
organizou também, no fi m de 2010, 
um seminário dedicado às proteínas 
extrusadas, que atraiu mais de trinta 
participantes. Em setembro de 2011 
Alain Brisset responsável Engenharia 
de Process agroalimentar da Clextral, 
apresentou-se na conferência 
“Inovações Tecnológicas na Área 
das Proteínas” da Bridge2Food em 
Amsterdã. Há mais de 20 anos que 
pesquisadores na indústria alimentar 
estão trabalhando sobre alternativas 
à carne e a extrusão bivis apareceu 
rapidamente como um excelente 
meio para criar um “substitutivo da 
carne” a partir de componentes de 

soja. A Clextral participou dessas 
pesquisas desde os anos 90 e em 
2000, industrializou um processo de 
tratamento das proteínas com fi bras, 
com o registro de uma patente em 
2001. Como o mercado dos produtos 
proteinados sem carne continua 
crescendo, a pesquisa continua e se 
acelera. A Clextral assinou acordos 
de cooperação com centros de 
pesquisa chineses e canadenses para 
prosseguir com estes esforços de 
desenvolvimento. (ver Clextrusion n° 
18 e 19).
Estas parcerias permitiram desenvolver 
receitas de produtos, prontos para 
o consumo, fabricados a partir da 
tecnologia de extrusão dupa rosca. 

Estes produtos, as bases de proteína 
de soja extrusada, apresentam-se sob 
formas muito variadas: nuggets de 
frango, lulas, boi teriyaki, salsichas, 
rolinhos primavera e muitos outros. 
Três grandes categorias de alimentos 
ricos em proteínas vegetais são 
propostas com numerosas variações 
possíveis em cada segmento: 
1 - vegetariano com glúten: produtos 
que combinam soja, glúten de trigo, 
de centeio…, e outras fontes de 
proteína vegetal (lentilhas, grão de 
bico, ervilha, etc ...)

2  - vegetariano sem glúten.
3  - vegetariano: produtos que podem 
combinar todos os tipos de proteínas 
vegetais mas sem nenhum derivado 
de leite.

Reproduzir a « textura » 
da carne é um processo 
complexo porque precisa 
levar em conta, ao 
mesmo tempo, o aspecto 
visual (fi bras visíveis), 
a mastigabilidade, 
a elasticidade e as 
características de serem 
macios e suculentos.

Chamamos estes produtos de 
“proteínas fi bradas bem estar” porque 
permitem aos consumidores ter a 
sensação de comer carne enquanto faz 
uma escolha pela saúde » especifi ca 
Anne Sophie Le Corre. As proteínas 
vegetais extrusadas obtidas com a 
tecnologia de Cozimento Extrusão 
em Meio Úmido (CEMH) são de fato 
ricas em fi bras, pobres em gorduras 
e oferecem uma excelente qualidade 

Isto não é carne ! 
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nutricional. Por outro lado estas 
proteínas vegetais têm um balanço de 
carbono mais baixo do que a carne 
(12% menor do que o frango, 95% 
menor do que a carne bovina) ou do 
que outros substitutos da carne.
O processo de Cozimento Extrusão 
em Meio Úmido (implica numa 
extrusora duplo parafuso para misturar 
e cozinhar os componentes segundo 
parâmetros perfeitamente controlados, 
seguido de uma etapa de fi bração 
durante à qual as moléculas de 
proteínas são realinhadas em um 
duto especial para dar ao produto 
o aspecto homogêneo texturizado. 
Esta fase do processo lembra a 
sensação “na boca” e a textura da 
carne que são os critérios essenciais 
para a aceitação pelo consumidor. A 
Clextral e seus parceiros continuarão 
a fazer progredir esta tecnologia e 
suas especializações para ajudar 
a indústria alimentar na produção 
de produtos sadios, sustentáveis 
e economicamente capazes de 
alimentar o mundo. 

A Clextral apresentou trabalhos nos 
Estados-Unidos no mês de junho de 2011 
durante o seminário de Bridge2Food 
sobre proteínas alimentares e mais 
tarde na Europa na conferência sobre 
inovações tecnológicas em proteínas no 
mês de setembro. Parcerias como as que 
foram desenvolvidas com a Bridge2Food 
são importantes para a Clextral em  tudo o 
que diz respeito ao co-desenvolvimentos e 
à inovação nas pesquisas com proteínas. 
A participação de Anne Sophie Le Corre 
da Clextral Inc. e a minha nos permitiram 
criar laços interessantes durante estes 
eventos. Desejamos prosseguir esta 
cooperação e esperamos criar um núcleo 
com alguns executivos para enfrentar o 
mercado da alimentação de 2050. 
A Bridge2Food foi criada em 2002 
na Holanda. Esta empresa de rede 
global fornece serviços de pesquisa 
e de assessoria para indústrias 
agroalimentares no mundo inteiro com 
relação a alimentos, a componentes e 
a tecnologias de transformação para 
segmentos de produtos em rápido 
crescimento no mercado. Gerard 
Klein Essink, que fundou Bridge2Food 
esclarece: “oferecemos a possibilidade 
para as pessoas em nível de direção 
geral ou de tecnologias e para executivos 
conhecerem melhor a área de proteínas 
e de encontrarem-se durante os eventos 
que organizamos. Para diretores de P&D, 
organizamos uma conferência bi anual 
sobre proteínas alimentares com enfoque 
específi co sobre matérias primas, textura 
e saúde.”

Procure a agenda e as informações no 
Site : www.bridge2food.com.

Alain Brisset
Responsável Engenharia dos

Processos agroalimentares
30 anos na Clextral

O fl exitarismo é um neologismo recente 
empregado para designar pessoas 
que reduzem seu consumo de carne. 
As pessoas assim designadas podem 
comer sem carne ocasionalmente 
ou irregularmente. Os indivíduos 
que consomem carne em menos da 
metade de suas refeições podem ser 
considerados como fl exitarianos (ou 
“semi vegetarianos”). As pesquisas 
nesta área indicam que “o segmento 
dos fl exitarianos tem um potencial de 
crescimento de um terço na população 
adulta dos Estados Unidos”. Se esta 
tendência está ligada principalmente 
às preocupações com a saúde, ela 
é infl uenciada também por razões 
éticas e econômicas. 
 
1999 : 95% dos consumidores 
americanos de substitutos de carne 
são vegetarianos de sexo feminino. 
2009 : 95% dos consumidores 
americanos de substitutos de carne 
não são vegetarianos e 50/% são 
homens.
- 50% consomem também carne.
- 40% são semivegetarianos que 
reduzem seu consumo de carne.
- Menos de 10% são vegetarianos.

Entre as vantagens da solução da Clextral por extrusão bivis,
tecnologia CEMH estão :
Segurança: As características do processo garantem um controle microbiológico 
rigoroso do produto (tratamento térmico).
Qualidade: Os parâmetros dos produtos são padronizados em termos de cor, textura, 
característica de fi bragem e de forma. Depois de defi nidos, os critérios permanecem 
constantes durante a produção e são perfeitamente reproduzíveis.
Homogeneidade: A formulação e o processo garantem uma excelente retenção de 
água mesmo durante as operações de pós tratamento.
Custo: O processo global permite atingir um custo muito competitivo para o produto 
fi nal. Dependendo da receita, do custo das matérias primas só representa 60% do 
custo total.



Notícias sobre nossas 
implantações em 2011
Seus contatos locais:
 

Clextral Vietnam
François Claudinon trabalha no serviço de automatização 

da Clextral desde 2002, principalmente nas linhas completas de 
produção. Ele se mudou para o Vietnam para montar o escritório da 
Clextral em Ho Chi Minh.

« Quando recebi esta proposta, aceitei imediatamente. 
O país me seduziu e me convenceu. É uma área 
dinâmica cheia de promessas e estarei feliz em poder 
oferecer este serviço de proximidade aos nossos 
clientes. »

Clextral do Brasil
Ludovic Lacau entrou na Clextral em 2001 na função de 

responsável comercial da fi lial para a America do Sul. Ele instala a 
fi lial brasileira da Clextral em Curitiba e continua sendo responsável 
comercial para a área America do Sul. Ludovic é poliglota: fala 
francês, inglês, espanhol, italiano e português já que ele 
viveu no Brasil e que sua esposa é brasileira.

« É um desafi o gratifi cante de atender toda esta área 
em plena evolução, com a perspectiva de crescimento 
sustentável. »
 

Nova nominação para a fi lial escandinava da 
Clextral

O desenvolvimento da fi lial nórdica da Clextral é entregue a Xavier 
Boivin, responsável comercial da área durante os dois últimos anos. 
Xavier ingressou na Clextral há dez anos como gerente técnico 
Serviços e em seguida foi gerente da Business Unit. Ele deve instalar-
se na Dinamarca em abril de 2012.
Além de promover e desenvolver a oferta completa da Clextral na 
Escandinávia, Xavier desenvolverá igualmente as atividades da KAL 
para o mercado histórico da injeção e da extrusão em 
plásticos.

« É um chance extraordinária implantar a estratégia 
de desenvolvimento da Clextral, numa área geográfi ca 
com tamanho potencial de oportunidades reais. »

-  GULFOOD - Dubaï, Emirados 
Árabes Unidos de 19 a 22 de 
fevereiro - stand S-A81

-  IPACK IMA - Milão, Itália de 
28 de fevereiro a 3 de março - 
Hall 13 stand B47 - C42

-  EUROPAIN - Paris, FRANÇA
de 3 a 7 de março - stand K 108 

-  SNAXPO - Phoenix, AZ, USA 
de 16 a 19 de março

-  ANUGA FOODTEC - Colônia, 
Alemanha de 27 a 30 de março

-  ESA SNACKS PRODUCTION 
COURSE- CHIPS & SNACKS 
- Londres de 16 a 18 de abril

-  DJAZAGRO - Argel, Argélia 
de 23 a 26 de abril

-  SIAM - Meknès, Marrocos
de 25 a 29 de abril

-  ASIAN PAPER - Bangkok , 
Tailândia de 23 a 27 de abril

-  IRAN AGRO FOOD & 
BEVTEC - Teerã, Irã de 20 a 23 
de maio

-  INTSOY shortcourse - Urbana, 
IL, USA de 3 a 8 de junho

-  MODERN BAKERY - Moscou, 
Rússia de 13 a 15 de junho - 
stand 7C1

-  FISPAL - São Paulo, Brasil
de 12 a 15 de junho

-  IFT - Las Vegas, NV, USA
de 25 a 29 de junho

-  PET SOUTH AMERICA - São 
Paulo, Brasil de 16 a 18 de outubro

-  Aqua Sur 2012,
Puerto Montt, Chile de 10 a 13 
de outubro -stand n°B122 

-  IPA - Paris, França
de 21 a 25 de outubro

Clextral internacional Eventos
16

Clextral SAS
F-42700 Firminy, France
Tél : + 33 (0)4 77 40 31 31 - Fax : + 33 (0)4 77 40 31 23
contact@clextral.com - www.clextral.comxtral.com R
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François Claudinon, 9 anos na Clextral

Ludovic Lacau, 10 anos na Clextral

Xavier Boivin, 10 anos na Clextral

Encontre
nossas equipes:


