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Luís Andrade Ferreira

Diretor

Para a maioria das empresas industriais torna-se cada vez mais difícil manter os hoje já considerados como “velhos” processos 

Torna-se necessário encontrar e implementar novas “ferramentas” que permitam criar valor e tornar as empresas mais ágeis e 
produtivas.

Mquais são as soluções possíveis? 
O aumento da taxa de digitaliza-

ção que nos levou à 4.ª Revolução Indus-
trial, está a criar enormes oportunidades 

Dispositivos sensorizados e monitorizados, 
interligados entre si, tecnologias de arma-
zenamento de dados e análises avançadas 
capacitam as organizações com informa-
ções que levam a processos de decisão 
mais sustentados e que permitem uma me-
lhor rentabilização das capacidades produ-
tivas das empresas.

Como todos sabemos, a automação e a 
capacidade de monitorizar os equipamentos 
melhoraram a produtividade nas últimas dé-
cadas. No entanto, na era digital, a próxima 
grande melhoria decorre de operações co-
laborativas. Numa cadeia logística integrada, 
todos os dispositivos e sistemas estão inter-
ligados entre domínios e setores. Os clien-
tes e fornecedores têm agora de trabalhar 
em conjunto para otimizar todo o processo 
produtivo e otimizar a Gestão dos Ativos, no-
meadamente através de uma manutenção 
alinhada com os objetivos de negócio das 

empresas e assumindo uma importância 
estratégica.

Vem isto a propósito dos temas tratados 
no Euromaintenance 4.0, que teve lugar en-
tre os dias 24 e 29 de setembro passado, em 
Antuérpia (Bélgica) e organizado pela BE-
MAS (Associação Belga de Manutenção) em 
nome da EFNMS. Nessa conferência, além 
de se realçar a importância da Manutenção 
4.0, foram apontados caminhos e apresenta-
das evidências da evolução da atividade de 

resultados começam a aparecer. 

, Manutenção 
4.0 são expressões que se tornam já normais 
no léxico dos decisores da Manutenção. Nas 
próximas Jornadas de Manutenção, orga-
nizadas pela APMI, a terem lugar durante 
a EMAF na EXPONOR em Matosinhos, no 
próximo mês de novembro, estes grandes 
temas serão abordados e discutidos. Hoje 

da digitalização dos processos não podem 

caminho que nos abre um novo mundo de 
oportunidades! M

a automação e a 
capacidade de monitorizar 
os equipamentos 
melhoraram a 
produtividade nas últimas 
décadas.
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Desenho e análise de experiências 
na gestão da manutenção 
PRINCÍPIOS ESTRUTURAIS.
Filipe Didelet Pereira, Nuno Costa

Departamento de Engenharia Mecânica 

Instituto Politécnico de Setúbal-ESTSetubal

RESUMO
O desenho estatístico de experiências e a análise dos respetivos resul-
tados é uma ferramenta amplamente testada e validada em diversos 
contextos, e que deve fazer parte do portefólio de ferramentas usadas 
no âmbito da Gestão da Manutenção. Porém, a utilização desta fer-
ramenta só será proveitosa se os princípios que lhe estão inerentes 
forem devidamente compreendidos e integrados nas práticas expe-
rimentais. Neste trabalho é feita uma apresentação dos princípios do 
denominado Desenho de Experiências para garantir aplicações bem-

INTRODUÇÃO
Experimentar faz parte da natureza humana e é uma prática corren-

-
dade, a prática experimental ainda é assente, fundamentalmente, na 
abordagem da tentativa-erro. 

Costa e Pereira [1] argumentam que o desenho estatístico de expe-
riências e a análise dos respetivos resultados, aqui designado por DoE 
- , devem fazer parte do portefólio de ferramen-
tas passíveis de serem usadas no âmbito da Gestão da Manutenção. 
Esta opinião é suportada no facto de o DoE estar a ser alvo de uma 

trabalhos que podem ser encontrados nas bases de dados académi-
cas WoS e Scopus e que dão uma ideia da diversidade de aplicações 
do DoE são os seguintes: 
a)  maximização da robustez e do desempenho de projéteis usados 

em lança-granadas [2]; 
b)  
c)  maximização do tempo de vida de capacitadores [4]; 
d)  minimização das falhas por rutura de tubagens submetidas a pres-

são hidrostática externa [5]; 
e)  maximização da resistência à fadiga do asfalto [6]; 
f)  minimização das falhas por rutura de acopladores para carruagens 

ferroviárias [7]; 
g)  

de aterragem de uma aeronave [8]; 
h)  maximização do tempo de vida da polia num compressor de ar 

condicionado para automóveis [9]; 
i)

de alumínio para a indústria das bebidas [10]; 
j)

uma locomotiva [11]; 

k)  otimização simultânea do volume e do tempo de vida de um dis-
positivo mecânico [12]; 

l)  maximização do tempo de vida de brocas com ponta de 
diamante [13]; 

m)  otimização simultânea da média e da variância do tempo de resis-
tência à fadiga da cabine de um camião [14]. 

-

ou não é conhecido entre aqueles que são responsáveis pelas ativi-
dades de conceção, desenvolvimento, manutenção e melhoria. O DoE 
é uma ferramenta devidamente testada e validada que se adapta às 
mais diversas caraterísticas dos fenómenos e das variáveis em estudo, 
bem como ao tipo de informação que se pretende obter de um estudo 
experimental. Independentemente do âmbito ou das áreas de ativi-
dade em que o DoE seja aplicado, esta ferramenta é particularmente 
adequada e verdadeiramente recomendável quando existem muitas 

-
nimo de experiências (envolvendo a menor quantidade de recursos e 
no mínimo tempo possível), quais são as variáveis que têm um efei-

produto que se pretende melhorar ou otimizar). Com esta informação 
disponível, a fase seguinte poderá ser a realização de experiências 

-
veis e a(s) resposta(s) de interesse e proceder à otimização dessa(s) 
resposta(s). Importa reforçar que a aplicação do DoE não se limita à 

-
lhoria da performance, por exemplo em termos de disponibilidade e 
robustez, pode também estar na base de um estudo onde se utilize o 

operações de manutenção preventiva, é um conjunto de perguntas 

com o mínimo uso de recursos através do DoE.

PRINCÍPIOS ESTRUTURAIS
Utilizar o DoE tem mais de ciência do que de arte (empirismo), pelo 
que os princípios em que se fundamenta não podem ser ignorados 
por quem pretende usar esta ferramenta. Os princípios não são apenas 
conceitos teóricos (estatísticos) porque, na verdade, ao serem consi-

e nas conclusões que daí se poderão retirar. Efetivamente, a violação 
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de qualquer um dos princípios do DoE comprometerá a exatidão dos 
-

tiradas [15-16]. Por conseguinte, a sua apresentação é prioritária e um 
ponto de partida para os que devem ou querem conhecer e utilizar 
esta ferramenta.

O DoE é suportado em 3 princípios: 
1) Aleatorização, 
2) Blocagem,
3) Replicação. 

ALEATORIZAÇÃO
-

nhadas por uma ordem diferente daquela que é a denominada ordem 

fontes de variação desconhecidas e incontroláveis (ruído), assegura a 
qualidade dos dados recolhidos e torna a sua análise mais fácil (menos 

prática corrente [17-18] mas verdadeiramente desaconselhável. Contu-
do, existem situações onde as restrições à aleatorização das experiên-

tempo. Por exemplo, alterar o valor da temperatura de uma experiên-
cia para outra em determinados equipamentos industriais, tais como 
fornos ou caldeiras, é um procedimento impraticável por uma questão 
de tempo e custo (perda de energia). Assim, sempre que exista um ou 
mais fatores que imponham restrições na aleatorização das experiên-
cias, a opção deverá ser por um desenho Split-plot em detrimento de 
um desenho completamente aleatorizado. Detalhes sobre desenhos 
Split-plots são apresentados em [19].

BLOCAGEM
Para além de variáveis desconhecidas e incontroláveis, é possível que 
a resposta possa ser consideravelmente afetada por variáveis conhe-
cidas e controláveis mas cujo efeito na resposta não é do interesse 
do investigador estimar. Exemplos deste tipo de variáveis (fontes de 
variabilidade) são a temperatura ambiente e a humidade, lotes de 

tarde, dias, ...). Uma forma de eliminar o efeito destas fontes de va-
riação na resposta é realizar as experiências em blocos (grupos), de 
modo a que a variabilidade em cada bloco (resultante da realização 
das experiências com um determinado lote de matéria-prima ou por 
uma determinada pessoa, como exemplos) seja mais homogénea do 
que no conjunto total das experiências desenhadas (onde seria usa-
da, aleatoriamente, matéria-prima de lotes diferentes ou selecionadas 
aleatoriamente pessoas para executar as experiências). A vantagem de 
realizar as experiências em blocos é tanto maior quanto menor for a 
variação dentro dos blocos e maior for a diferença da variação entre os 
blocos. Quando assim é, o efeito de cada fator considerado no estudo 
e o erro experimental (variabilidade natural do processo) são estima-
dos com uma incerteza menor, o que é bom (desejável). Note-se que o 
valor da diferença na variabilidade dos blocos não tem implicações na 
estimativa do efeito dos fatores, porque este valor será eliminado do 
erro experimental e, assim, a estimativa do efeito de cada fator consi-
derado no estudo não será enviesada. Porém, e porque não é possível 
saber, antecipadamente e com segurança absoluta, se a diferença da 
variação entre os blocos vai ser muito maior do que a variação dentro 
de cada bloco, ou, por outras palavras, se a variabilidade provocada 

-
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performan-
ce

Para combater a descrença no DoE e incentivar a sua utilização na 
-

(de operação, manutenção e produção) que lhe estão inerentes, num pró-
ximo artigo serão apresentadas as más práticas que são comuns ocorrer 
quando se utiliza esta ferramenta e o que pode ser feito para as evitar. Nos 

de dados aplicáveis às diferentes fases de um estudo experimental.
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blocos e assumir que as estimativas dos fatores podem sofrer algum 
enviesamento. Detalhes sobre como acomodar mais do que uma fon-
te de variabilidade num estudo experimental e analisar os respetivos 
resultados são apresentados em [20, Capítulo 4].

Fontes de variação conhecidas, mas que não são controláveis, de-
nominadas covariáveis, são também passíveis de ser integradas num 
estudo experimental. O seu efeito na resposta é indesejável, pelo que 
se não forem adequadamente integradas no estudo as conclusões 
deste serão enviesadas. A
ou materiais caraterizados por alguma medida qualitativa, tais como a 
espessura, a dimensão, o peso, entre outros) são passíveis de serem 
consideradas covariáveis. A teoria e os métodos de análise dos resul-
tados neste tipo de estudo são apresentados em [20, Capítulo 15.3].

REPLICAÇÃO
Tempo e custo são as principais razões utilizadas para não replicar as 

-

num estudo experimental. Os benefícios expectáveis com a replicação 
das experiências são (quase) sempre incomparavelmente superiores 
aos inconvenientes. Porém, não se deve confundir réplicas com leituras 
repetidas do resultado de uma experiência. Replicar uma experiência 

-
tantes diferentes, mantendo, tanto quanto possível, todas as restantes 

erro experimental e do efeito dos fatores (bem como das respetivas in-
terações entre fatores). Porém, o número de réplicas deve traduzir um 
equilíbrio entre os custos da realização das experiências e os benefícios 
resultantes de mais e melhor informação. Em termos práticos, o núme-
ro de réplicas não deve ser pequeno, levando a que efeitos negligen-

na resposta. Na fase inicial de um estudo experimental, denominada de 
, onde o objetivo é separar os fatores (e interações de dois fato-

-
ro de experiências, a prática consiste em realizar cada experiência dese-
nhada (com base num desenho fatorial fracionado) apenas uma vez. Nas 
fases seguintes, de caraterização e otimização, são realizadas réplicas 
das experiências. O que é mais usual na fase de caraterização, na qual 

os respetivos fatores, é serem realizadas 5 réplicas de cada uma das ex-
periências desenhadas (com base em desenhos fatoriais completos ou 
fracionados). Com isto é possível obter estimativas mais adequadas do 
valor médio da resposta, da variação em torno desse valor médio e do 
erro experimental. Na fase de otimização de um estudo experimental, 
o que é recomendado é a realização de três a cinco réplicas do pon-
to central do desenho utilizado, sendo os mais frequentes o Desenho 
Composto Central e o Desenho Box-Behnken, o que permite estabele-
cer uma relação (modelos de regressão) de 2.ª ordem entre as variáveis 
e a resposta ou respostas e proceder à sua otimização. 

COMENTÁRIOS FINAIS
O sucesso ou insucesso de um estudo experimental está diretamen-
te relacionado com a forma como se gere a variabilidade que lhe está 
inerente ou, mais concretamente, como são recolhidos os dados que 
permitem estimar o erro experimental e o efeito dos fatores. Por con-
seguinte, nenhum dos princípios estruturais do DoE pode ser menos-
prezado e, muito menos, ignorado. Aleatorizar e replicar as experiências 
desenhadas, e quando necessário proceder à blocagem de variáveis, 
são práticas determinantes para que se consiga conceber e melhorar 
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Contributos das cadeias 
de Markov na disponibilidade 
dos ativos físicos e da economia 
circular
1.a Parte
A. Simões, J. T. Farinha, I. Fonseca

assimoes@isec.pt, tfarinha@isec.pt, inacio@isec.pt

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), Portugal

RESUMO
É amplamente reconhecido que, no século XXI, o aumento exponen-
cial dos sistemas de informação digitais, com consequentes impactos 

reguladores e para os decisores políticos. Neste contexto, a Indústria 
4.0 surge como uma evolução dos sistemas produtivos industriais que 
garante benefícios, como a redução de custos, de energia, do aumento 

Compreender e aproveitar o potencial desta “ -
trial”, para a sociedade, a economia e o meio ambiente é determinante 
para o sucesso empresarial.

ativo tangível para ser utilizado. Um recurso é considerado disponível 
quando está pronto para usar. Um recurso é considerado indisponível 
por motivos de desativação, por estar em manutenção ou reparação, 
estar em transporte ou devido a um erro de ligação à rede de Internet. 
A disponibilidade de ativos é uma parte importante do negócio. Quan-
do os ativos estão disponíveis, os processos de trabalho podem operar 

reduzir atrasos de inoperacionalidade é fundamental para o sucesso 
de uma empresa.

A economia circular é um conceito nascido na China como base 
do futuro crescimento económico do país. Independentemente da ori-
gem do termo, a economia circular contém ideias oriundas de diferen-
tes escolas de pensamento e é possível traçar as suas raízes até ao 
século XVIII e às primeiras teorias económicas surgidas nessa altura. 
“ ” opõe-se a “linear”. Isto equivale a condenar o atual modelo 
económico, enquanto o processo de conversão de recursos em resí-
duos. A economia circular, pelo contrário, corresponde a um modelo 
capaz, não apenas de produzir valor sem destruir a natureza, mas tam-
bém de a restaurar e proteger.

A economia circular passa muito pelo prolongamento da vida dos 
ativos, pela manutenção de melhores estados de condição e pela reu-
tilização de materiais após o abate.

A monitorização de condição está associada a algoritmos de previ-
são que permitem a melhoria do desempenho, aumentando os inter-

-
bilidade. Existem muitos tipos de variáveis   que podem ser usadas para 
medir a condição do equipamento, como é o caso de vários tipos de 

ser resolvido através de Modelos Escondidos de Markov (HMM), levan-

Palavras-Chave: Economia Circular, Disponibilidade, Ativos Fi-
xos, Manutenção Preditiva Ecológica, Modelos Escondidos de Markov 
(HMM).

1. INTRODUÇÃO
Nas fábricas, como noutras áreas da nossa vida, os dados, a informa-
ção, e o conhecimento suportados em papel passam a ser secundá-
rios, sendo dada primazia absoluta aos suportes digitais. O conceito de 
ativo inteligente tornou-se uma caraterística chave da quarta revolu-
ção industrial. A Indústria 4.0 não é um conceito futurista, é já hoje uma 
realidade que começa a ter efeitos nos indicadores operacionais das 
empresas. Os produtos, as máquinas e as pessoas estão ligados em 
rede, cada vez em maior número, através de plataformas digitais que 
disponibilizam informação em tempo real.

Para além das oportunidades de lucro para as empresas, há uma 

A perspetiva aqui apresentada oferece uma visão convincente 
para ativos inteligentes numa economia circular [1].

O objetivo deste artigo é aplicar o conceito de HMM na monitori-

monitorização está associado à capacidade de fazer intervenções an-
tes que qualquer variável de controlo do estado de saúde atinja o seu 
valor limite.

A manutenção preditiva ecológica [2] preconizada baseia-se em 
indicadores de condição de cariz ecológico.

-
torização da condição de manutenção, permitindo o planeamento de 

-
gética, Ruído, Vibração, Emissões poluentes (NO

x, CO2, HC, PM10).
Para planear a manutenção com tais variáveis, foi desenvolvido e 

aplicado um Modelo Escondido de Markov (HMM), o qual se mostrou 
adequado para gerir a complexidade associada a essas variáveis. O 
modelo usa os algoritmos Baum-Welch e Viterbi.

É importante detetar, facilmente e economicamente, os valores 
dos indicadores, que estão fortemente correlacionados com os níveis 
de degradação física de um ativo.
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2. ECONOMIA CIRCULAR
A economia circular é um imperativo económico e ambiental, mas há 
uma enorme lacuna entre um grande conceito e uma realidade prática. 
A  das Coisas é a corrente de ligação entre os enormíssimos 
bens que consumimos todos os anos globalmente, com as mudanças 
no comportamento diário do consumidor, recuperação do produto, se-
paração de materiais e a remanufatura.

A economia circular pode fornecer benefícios de curto prazo e 

• Volatilidade no preço das matérias-primas e limitação dos riscos 
de fornecimento;

• Novas relações com o cliente, programas de retoma, novos mode-
los de negócio;

• Competitividade da economia e vantagens da iniciativa empreen-
dedora;

•

Uma maior cooperação no interior das cadeias de abastecimento e 
entre estas pode reduzir os custos, os resíduos e os danos ambien-
tais. Os avanços realizados no domínio da eco-inovação proporcionam 
novos produtos, processos, tecnologias e estruturas organizacionais. 
Algumas empresas encontrarão novos mercados ao prescindirem da 
venda de produtos para passarem a vender serviços e desenvolver 

-
gem de componentes individuais.

Estima-se que as medidas de prevenção dos resíduos, conceção 
ecológica, reutilização e outras ações “circulares -
panças líquidas de cerca de 600 mil milhões de euros às empresas 
da UE (cerca de 8% do total do seu volume de negócios anual), crian-

-
mentação de medidas adicionais para aumentar a produtividade dos 
recursos em 30% até 2030 poderá aumentar o PIB em cerca de 1%, 
criando, simultaneamente mais de 2 milhões de postos de trabalho em 
comparação com um cenário de manutenção da situação atual [1].

 A economia circular é, assim, apresentada como um catalisador 
para a competitividade e inovação, protegendo as empresas contra a 
escassez dos recursos e a volatilidade dos preços, ajudando a criar no-

recolha de cerca de 95% dos telemóveis na EU equivaleriam a uma 
poupança de mais de mil milhões de euros em custos de materiais de 
fabrico.

-
tencial associado a esta mudança de paradigma económico, já que 
dispõe do conhecimento e dos recursos para fazê-lo.

3. DISPONIBILIDADE DE ATIVOS FIXOS
Sendo um conceito inovador, a Gestão de Ativos Industriais é hoje ado-
tada por um número crescente de indústrias em todo o mundo, para 

permite que uma empresa industrial otimize o seu desempenho técni-
co e económico acelerando o período de recuperação e criando alto 
valor agregado.

A gestão de ativos industriais lida com ferramentas de produção 
em que se integra:
• O custo do ciclo de vida completo do equipamento - Este começa 

com os primeiros estágios de pesquisa e desenvolvimento, projeto 
e , depois nas etapas de compra, construção e instalação, 

-
mantelamento de equipamentos;

• A gestão integrada dos aspetos plurais do funcionamento indus-
trial - compras e provisões de peças substitutivas, políticas de 

substituições de equipamentos - visando uma otimização global 
de custos;

• Controlo total da inter-relação entre os custos e os riscos envolvi-
dos nessas operações;

• A prática de gestão industrial com a vertente económica, combina-
da com a vertente técnica.

Em suma, a conceptualização da gestão de ativos pode ser sintetizada 
tal como ilustra a Figura 1.

Exploração

Reparação

Manutenção

Instalação/Integração

Compras/
Aprovisionamento

Conceção

Renovação

Abate

Figura 1. Concetualização da gestão de ativos.

A gestão de ativos baseia-se nas metodologias mais contemporâneas 
nos domínios da gestão industrial, engenharia de serviços e cálculo 
de probabilidade do tempo de bom funcionamento, com consequente 

As boas políticas e as boas práticas de gestão de ativos correspon-

opções disponíveis (Figura 2).
As opções adotadas incluem várias ferramentas de otimização, em 

que se incluem: 
• Gestão baseada no risco; 
•
• Gestão da incerteza;
• Cálculo do Ciclo de Vida (LCC);
• Manutenção Produtiva Total (TPM);
• Fiabilidade operacional;
• Manutenção Centrada na Fiabilidade (RCM).

Reliability Stable Domains

Maintenance Expense $$

Asset Management

Reliability Centered Maintenance

Total Productive Maintenance

Predictive Maintenance

Planned Maintenance

Reactive Maintenance

R
e

li
a

b
il

it
y 

%

Figura 2. Opções adotadas na gestão de ativos.
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A Figura 4 ilustra como num intervalo P-F de oito semanas e um in-
tervalo de inspeção de duas, disponibiliza um intervalo P-F líquido 
que, no mínimo, tende para as seis semanas, quando a deteção da 
disfunção ocorre com quase duas semanas decorridas após o início 
da disfunção. Daí que, algumas vezes, este intervalo P-F líquido seja 
conhecido como intervalo P-F disponível.

Intervalo inspeção: 
Quinzenal

Primeiro ponto de sintoma 
pelo nível de emissões 
poluentes

Intervalo P-F: 
8 semanas

Falha 
funcional

Tempo

C
o

n
d

iç
ão

 d
e

 e
st

ad
o

Figura 4. Intervalos de inspeção e de diferimento na manifestação de falha.

A CBM ( ) ecológica ou manutenção 
preditiva ecológica constitui um meio de melhorar as condições am-
bientais, a produtividade, a qualidade de um produto ou serviço e a 

equipamento ou sistema para otimizar o seu desempenho. Tem como 
suporte a correlação entre indicadores ecológicos e o estado de de-
gradação (Figura 5).

Trabalho

Estado de degradação

Evolução do estado

Indicadores ecológicos

MANUTENÇÃO PREDITIVA ECOLÓGICA

Limites ambientais

Falha

Disfunção 
com impacto 
ambiental

Figura 5. Correlação entre indicadores ecológicos e estado de degradação de um sistema.

A monitorização dos indicadores ambientais pode auxiliar a deteção 
de peças com resíduos, bronzes ou rolamentos deteriorados ou com 
defeitos, folgas em ajustes mecânicos ou nas engrenagens, ou ainda 
ocorrências de fraturas.

A Manutenção Preditiva Ecológica é apoiada na correlação entre 
indicadores ecológicos que são indicadores visíveis e o estado de de-
gradação que corresponde a indicadores ocultos. Essas correlações 

-
bientais são representados pela linha a tracejado e a evolução contí-
nua do estado é representada pela linha a cheio. M

A aplicação da Gestão de Ativos Industriais baseia-se em cálculos de 
simulação do desempenho técnico e económico em diversas pro-
blemáticas e cenários operacionais. A título de exemplo, no caso da 
compra de um equipamento, uma série de opções são avaliadas, pois 
é possível simular os custos anuais de manutenção e operação e, por-
tanto, decidir sobre quais dessas opções são as mais adequadas aos 

Os problemas relacionados com as políticas de manutenção pre-
ventiva, com o dimensionamento de peças substituídas, com as mo-

equipamentos em declínio, entre outros temas, podem ser simulados 
e analisados   minuciosamente.

Através do uso de ferramentas e cálculos de simulação, a gestão 
de ativos industriais permite a tomada de decisões técnicas coeren-
tes com os objetivos económicos da indústria, bem como decisões 
económicas que preservam o desempenho técnico do equipamento. 
Consequentemente, a gestão de ativos assegura uma maior rentabi-
lidade e disponibilidade dos equipamentos ao longo de seu ciclo de 
vida.

A aplicação dos conceitos de Gestão de Ativos oferece aos ato-
res industriais elementos objetivos de decisão sobre os seguintes 
problemas:
• Como se pode garantir o acompanhamento dos materiais do equi-

pamento ao longo de todo o ciclo de vida?
• Quem é responsável pela gestão do equipamento como um bem 

• Como escolher entre alternativas de investimento com critérios 
objetivos?

• -
dade e rentabilidade?

• Como se pode decidir o momento mais oportuno para realizar 
grandes paragens de manutenção?

• Em que medida as recomendações do fabricante podem ser con-

A curva de degradação do estado de um ativo físico é uma ferramenta 
importante para avaliar a sua condição. Muitos modos de falha ou de 
disfunção mostram sinais de aviso (sintomas), quando estão prestes a 
ocorrer. Se durante uma inspeção, a estrutura organizacional respon-
sável pela manutenção encontrar evidências de que qualquer um dos 

prontamente e evitar a falha [4] [5] [6].
Na curva de degradação do estado de um ativo, o método de Wei-

bull é a abordagem estatística mais comum para descrever o compor-
tamento de falha (para estimar o intervalo PF, ou seja, o intervalo de 
tempo entre o ponto de deteção de sintomas (P) e o ponto de ocorrên-
cia de falha (F). A Figura 3 mostra uma curva que ilustra esse compor-
tamento de um equipamento.

Capacidade 
funcional

Primeiros sintomas 
de falha funcional

Intervalo P-F

Condição de falha 
funcional

Tempo de operação

Indicador visível relacionado 
com o estado do ativo

Figura 3. Curva de degradação, P-F, do estado de um ativo.
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Projeto e fabrico de moldes 
e de ferramentas
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CENFIM – Departamento de Formação

A indústria de moldes para matérias plásticas teve o seu início na década de 40, e está maioritariamente centralizada em duas zonas: 
Marinha Grande e Oliveira de Azeméis. A indústria desenvolveu-se com a importação de tecnologia estrangeira e, mais tarde, deu início 
à sua saga exportadora que ainda hoje se mantém.

O futuro desta indústria está assegura-
do através do seu desenvolvimento 
tecnológico, do correto planeamen-

to da produção e controlo de qualidade, da 
modernização constante dos equipamentos 
em utilização e do investimento na formação 

-
dos relacionados com o projeto e a produção 
de moldes, fruto dos excelentes suportes in-
formáticos em curso na indústria portugue-

fornecedor.
O progresso e a vanguarda desta indústria 

devem-se, para além da sólida experiência e 
, ao cumprimento dos prazos de 

entrega, ao rigoroso controlo de qualidade, 
à elevada experiência, à competitividade, ao 
investimento em alta tecnologia, fatores que 
asseguram a continuidade do fornecimento 
de moldes portugueses aos mercados mais 
exigentes no mundo.

FASES DO PROCESSO PARA FABRICO 
DE MOLDES

Orçamentação
-

ções do cliente. Após uma análise à peça, te-

de maneira a preencher o custo de todas as 
fases necessárias para o fabrico do molde. 
Também deve ser considerado para este or-
çamento o número de testes na máquina de 
injecção (normalmente serão necessários 3 

-
pulada. Cada peça tem o seu requisito a nível 
técnico, por vezes com alguns detalhes que 
não são exequíveis, e nestes casos deve ser 
comunicado ao cliente soluções para alterar 
a peça, de maneira a obter o molde com as 
melhores condições de funcionamento pos-
síveis. A garantia é dada em função da quan-
tidade de peças a obter, após entrega do 
molde, sendo assegurado ao cliente uma ga-
rantia correspondente à produção requerida 
pelo cliente. Atualmente, temos que ser cada 

vez mais competitivos, de maneira a assegu-
rar encomendas contínuas de novos projetos. 
Para isso o orçamento deve ser facultado no 
menor tempo possível, evitando perdas de 
adjudicação devido a prazos de orçamenta-
ção demasiado longos. 

Um bom orçamentista deve ter um co-
nhecimento geral de todas as fases do proje-
to e fabrico do molde ou ter um apoio interno 
que lhe permita aceder a esse conhecimen-
to para orçamentar o molde de forma mais 
real possível. É uma área de trabalho muito 
complexa, que por mais conhecimentos que 
se tenha corre-se sempre o risco de falhar. 
A experiência diz-nos que para se obter um 
orçamento aproximado ao custo real, o or-
çamentista deve ter três anos de experiência 
por cada fase principal do fabrico do molde: 
Desenho e Projeto, Maquinagem CNC (Fre-
sagem, Torneamento, Erosão, Furação, entre 
outros), Ajustamentos, Montagem, Acaba-
mentos das partes moldantes, entre outros. 
Muitas vezes o orçamento para um molde em 
Portugal é feito por comparação com custos 
de moldes já executados, cujas peças a obter 
são parecidas.

Adjudicação
Apartir desta fase é demasiado importan-
te o fabricante seguir o desenvolvimento da 
peça no cliente, de maneira a que esta seja 
exequível e o mais simples possível. Esta é a 

-

peça, mais rentável será o molde na máquina 
de injeção. O objetivo será sempre fazer com 

de melhor qualidade.
O projetista que acompanha o projeto 

deverá ter grandes conhecimentos técnicos 
ao nível de todas as fases de construção do 
molde (fases mencionadas atrás), dedicando-
-se de forma completa com os seus conhe-
cimentos, e evitando sempre tomar decisões 
precipitadas ou de forma ligeira.

Estudo preliminar
É a fase em que o fabricante inicia o pré-

-
mar que a peça desenhada é exequível. Caso 
seja detetado algo que não funcionará nas 
melhores condições, então deverá propor 
as últimas alterações à peça, no caso de ser 
possível essa alteração por parte do cliente. 
Nesta fase é necessário o apoio por parte 
de um técnico de injeção, para acompanhar 
e analisar as simulações da injeção feitas 
em aplicações computacionais adequadas, 
como por exemplo o . 

[s]
1.159

0.8693

0.5795

0.2898

0.0000

Este pré-estudo serve também para a enco-
menda de aços, sendo a qualidade dos aços 
muitas vezes determinada pelo tipo de ma-
terial plástico a ser injetado. Por vezes pode-
remos ter que recorrer a materiais especiais 
que podem ter um prazo de entrega mais 
longo. Nos tempos atuais, a concorrência é 
elevada e os prazos demasiado curtos, e por 
isso não podemos perder tempo em demasia 
na aquisição dos materiais necessários ao fa-
brico do molde.
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O desenhador e o projetista têm em 
mãos a decisão do futuro do projeto. Deci-
sões tomadas rapidamente, muitas vezes 
tomadas por excesso de trabalho, ou que 
sejam mal estudadas, vai comprometer o 
sucesso do molde e a produção na injeção 
da peça. Isto pode implicar um maior tempo 
de ciclo, uma máquina de injeção mais cara, 
uma necessidade de maior intervenção na 
manutenção do molde, o que pode acarretar 
múltiplos insucessos a todos os níveis, origi-
nando falta de encomendas no futuro, pois o 

-
nho do molde.

Em alternativa aos processos convencio-
nais existem processos no mercado, que de 
uma forma rápida permitem visualizar, testar 

-
gem rápida (FDM, SLA, Polyjet) é possível 
replicar as peças em polímeros iguais ao do 

estes novos processos de fabrico para criar 
um molde protótipo, para a produção de 
um baixo número de peças para o ensaio. A 
prototipagem rápida, através da tecnologia 
PolyJet -
caz, conseguindo reduzir o tempo até 50% e 
os custos até 40%. Com isto poderemos redu-
zir consideravelmente o time to market, que 

hoje é essencial para conquistar o mercado. 
Além disso pode fornecer aos projetistas e 
clientes uma forma rápida de estudo, e va-
lidação, sendo que qualquer alteração que 
seja necessária efetuar, faz-se de uma forma 
muito mais rápida e económica.

Aprovação do estudo preliminar
O desenho preliminar é enviado para o cliente 

problemática. Se o cliente tem condições 
internas para comentar o estudo preliminar, 
então estão reunidas todas as condições 
para melhorar o projeto através dos seus co-
mentários e sugestões. Se, pelo contrário, o 
cliente, que aqui é o comprador do molde 
que vai executar as peças plásticas, não pos-
suir essas condições internas para comentar 
o estudo preliminar, então vai dizer que a res-
ponsabilidade é do fabricante do molde. Por 
aqui se depreende, que estes dois tipos de 
clientes estão em patamares completamente 
distintos. A primeira aposta no futuro, de ma-
neira a se envolver em grandes projetos, dan-
do garantias ao seu cliente, que aqui é o com-
prador da peça plástica. O segundo como 
não tem recursos técnicos, acaba por arrastar 
consigo os pequenos fabricantes de moldes 
para o insucesso. Ambos não conseguem 

sobreviver neste mercado competitivo, devi-
do à falta interna de conhecimentos.

Após aprovação do estudo preliminar, o de-

todos os materiais necessários para o fabrico 

do fabricante é fundamental, antes de en-

mesmo cliente poderá não ter as condições 
técnicas ideais para ajudar.

Planeamento industrial

encomenda dos materiais para a construção 
do molde. Cada fase de fabrico deverá ser 

tomar as ações corretivas necessárias para 
compensar eventuais atrasos, em alguma 
fase prevista no plano de fabrico. Isto deverá 
ser impreterivelmente feito até à conclusão 

do molde vai haver diversos atrasos em várias 
-

são o plano de fabrico, e somente com a exe-
cução real do trabalho se chega a conclusões 
precisas. É importante, nesta fase, ser capaz 
de arranjar recursos adicionais ao plano de 
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fabrico para compensar os eventuais atrasos. 
Um atraso máximo de uma semana deveria 
ser compreendido e tolerado pelo cliente, 
devido à complexidade que é o fabrico de um 
molde, pois cada molde é praticamente um 
modelo único e de elevado custo.

Fabrico das primeiras peças
Com a conclusão do fabrico do molde entra-
-se na fase de injeção das primeiras peças. 

molde executado e do produto obtido após 
a injeção. Usando, como referência inicial, os 
parâmetros da simulação de enchimento das 
aplicações informáticas, por exemplo do -

injeção. Os parâmetros obtidos na simulação 
servem como ponto de partida, mas será o 

-
promisso possível na injeção. Este primeiro 

melhorias da ferramenta, de maneira a redu-
zir o ciclo da peça pois isso permitirá reduzir 
os seus custos. Por vezes os fabricantes co-
metem erros graves devido à pressão provo-
cada pelos curtos prazos impostos, execu-
tam o molde sem grandes cuidados técnicos, 
sobretudo ao nível dos acabamentos, e isso 

-
nal do molde, mesmo que se tente mitigar 
estes erros, gastando e compensando com 
mais tempo nas correções após o ensaio da 
injeção. Um exemplo destes erros poderá ser 
um ajustamento mal feito que vai dar origem 
a rebarbas, o que implica falta de aço, solu-
ção: ou se solda, o que não é bom (antes de 
soldar tem que se aquecer o aço. Depois de 
soldado o aço tem que ir ao forno para retirar 
tensões e uniformizar a dureza. Após estas 
operações há sempre empenos, o que pro-
voca a necessidade de rever o ajustamento. 
Na operação de ajustamento retira-se aço, o 
que vai tirar a peça das medidas. Apesar de 

-
de foi soldado, ou se revê todo o ajustamento 
até eliminar a rebarba, o que poderá alterar as 

Em alternativa poderemos já utilizar a 
prototipagem rápida, que como referimos an-
teriormente, reduz os riscos, tempos e custos 
no processo de estudo e validação do produ-
to e do molde.

Fundição injetada
Por comparação, na fundição injetada de-
veremos ter outros cuidados, em particular 
atenção à temperatura e pressão de injeção, 
por isso os moldes têm que ser temperados, 
de maneira a resistir à variação de tempe-

para evitar variações dimensionais e estados 

peças. Para isso deveremos ter em atenção 
as ventilações do molde e respetivas bolsas 
de limpeza ”masselotes” (que são pequenos 
alojamentos de material logo após às partes 
moldantes), para alojar o primeiro material in-
jetado, possibilitando assim o preenchimento 
completo da peça evitando poros provoca-
dos pelos gases. Estas bolsas servem tam-
bém para receber os extratores, evitando 
marcas nas peças. No ensaio é importante 
que o molde se encontre à temperatura de 
funcionamento. É importante que nas gave-
tas dos moldes, que levam núcleos das mais 
variadas formas, possam ser substituídos, 
sempre que necessário, devido ao desgas-
te que possam sofrer motivados pelas altas 
pressões e temperaturas a que estão sujeitos 

tipo de substituições tem que ter a noção 
correta das dimensões da peça e das respe-

para que não dê origem a rebarbas nas pe-
ças. Para evitar rebarbas todos os ajustamen-
tos das gavetas devem ser cónicos.

Correções e alterações
Com as primeiras amostras da peça, o clien-
te vai proceder a montagens com os outros 

-
mensional. Se estiver em conformidade man-

o cliente tenha necessidade de executar pe-
quenas alterações, então tem que acordar 
com o fabricante, preço e prazo relativo às 
novas alterações. Por outro lado o fabrican-
te tem que rever a melhoria do molde, para 
corrigir eventuais defeitos encontrados na in-

possíveis alterações devem ser executados 
os polimentos e aplicação das possíveis tex-
turas. O ideal para reduzir custos seria não 
haver correções, partindo do princípio que o 
fabricante tinha executado tudo bem na con-
ceção do molde.

Fabrico das segundas peças plásticas
A injeção das segundas peças serve para 

alterações, polimentos ou texturas. Poderá 
ser necessário haver mais um ensaio, no má-

não estavam previstos de acontecer. Mais 
uma vez, e para reduzir custos, a aprovação 
do molde da parte do cliente, não deverá 
ultrapassar os três ensaios, porque normal-
mente a partir daí será considerado prejuízo. 

Aprovação e envio para o cliente
Após aprovação do molde por parte do clien-
te, o fabricante deverá preparar o molde 

segundo o caderno de encargos do clien-
te. Durante a vigência da garantia do molde 
(quantidade de peças, estipulado no contra-
to), e segundo as necessidades do cliente 
(após ultrapassar a quantidade de peças do 
contrato), o fabricante do molde deve dar o 
apoio necessário para que o cliente se sin-
ta confortável durante a produção de fabri-
co. Mais uma vez uma boa parceria entre o 
cliente e o fornecedor será fundamental, 
de maneira, a serem ultrapassados alguns 
obstáculos.

CONCLUSÃO
Portugal tem uma grande tradição na quali-
dade de fabrico de moldes. No entanto temos 
que estar atentos à concorrência dos países 
de mão-de-obra barata, casos da China, Ín-
dia, Países de Leste, entre outros. Estes paí-
ses normalmente aceitam tudo, e depois cla-

Exemplo dessa menor qualidade são partes 
moldantes fabricadas em “ferro” e ainda com 
marcas de fresagem, são depois cromados, 
o que não é bom, só para apresentarem bri-
lho. No entanto estes países acabam por ser 
fortes concorrentes diretos devido aos baixos 
custos praticados.

pela sua qualidade e rapidez para minimizar 
os custos dos seus moldes. Para isso tere-

-
rá ser muito difícil nas próximas gerações, 
devido ao pouco interesse nesta área, das 
novas gerações comparativamente com 
as gerações anteriores. É muito importante 
cativar as novas gerações para continuar-
mos na vanguarda no fabrico dos moldes, 

-
cando a diferença para com os nossos con-
correntes e continuarmos a cativar novos 
clientes.

Como complemento deve ser referi-
do que a utilização das novas tecnologias 
de prototipagem rápida, representam uma 
mais-valia que a indústria de moldes deverá 
começar a ter em consideração, pois é uma 
forma rápida de ter o produto no mercado, 
por vezes fornecer mais garantias ao cliente 
de que as peças obtidas por molde irá, seja 

produção de moldes protótipo, em que a re-
dução dos tempos e custos são evidentes. 
Através, por exemplo, da tecnologia PolyJet 
conseguimos simular polímeros, com as 

-
nal. Consegue-se imprimir partes moldantes 
que podem ser utilizadas na montagem do 
molde protótipo e testar o seu funciona-
mento numa máquina de injeção com os 
mesmos parâmetros do molde na produção 

M
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Manutenção – Tem atividade 
com risco elevado
TRABALHOS A QUENTE – HOT WORK.

A manutenção tem atividades de rotina e não rotina, que envolvem riscos muito particulares e elevados. Por vezes não existe essa 
perceção do risco, mas a exposição existe e nem sempre é valorizada.

Um dos fatores de risco que se en-
quadra nesta natureza de perceção 
e conhecimento é o chamado tra-

balhos a quente. Os trabalhos a quente, ou 
universalmente conhecidos como “ ” 
são trabalhos que pela sua natureza têm um 

e outras fontes de aquecimento decorrente 
da utilização de determinadas ferramentas e 
equipamentos. Estes cenários podem causar 
a ignição de combustíveis sólidos, líquidos 
ou gasosos, havendo por isso o risco elevado 
de incêndio. Exemplo disso são as atividades 
que envolvem corte ou soldadura, trabalhos 
de polimento, utilização de equipamentos 
como o maçarico (por exemplo oxiacetileno), 
processos de aquecimento ou cura com cha-
ma exposta e qualquer outro tipo de serviço 
que possa gerar faúlhas ou chamas.

riscos dos gases a utilizar, procedimen-

materiais e instalações adjacentes, e;
c) -

ça a implementar para garantir a seguran-
ça no local.

Após a correta implementação de uma meto-
-

ção de risco, haverá, certamente, informação 
que permitirá reduzir o risco. Uma das medi-
das mais adequadas para reduzir o risco, é 
adotarmos métodos que impliquem menos 
risco na operação a realizar. Uma abordagem 
preventiva é atuar na fonte, onde a probabili-
dade de sucesso é maior. Para isso precisa-
mos de trabalhar recorrendo a equipamentos 
e ferramentas cuja dependência do fogo ou 
calor é menor e consequentemente o ris-

menor. 
Para estarmos conscientes do perigo, 

sempre que utilizamos equipamento susce-

com a presença de trabalhos a quente, deve-
mos ter em consideração:
• O método de trabalho;
• A sensibilidade e o género dos materiais;
• A presença de materiais combustíveis, 

nas imediações; 
•

trabalho;
• Arrumação e limpeza da área de trabalho;
• A disponibilidade de equipamentos de 

combate a incêndios (1.ª intervenção);
• Formação geral dos colaboradores.

São suscetíveis de serem considerados tra-
balhos a quente, todos aqueles trabalhos que 
recorram a:
• Corte e soldadura por arco elétrico;
• Corte e soldadura a gás;
• Queimadores de gás líquido;
• Sopradores de ar quente;
• Equipamento de gás líquido e gases;
• Corte abrasivo com rebarbadora. M

Neste âmbito ainda se incluem trabalho 
de impermeabilização, como por exemplo de 
coberturas, dada a existência de atividades 

secagem de superfícies com maçarico a gás 
ou a ar quente. 

Resumindo, trabalho a quente é qual-
quer trabalho que reúnam uma das seguintes 
condições:
• fonte de ignição explícita (como uma cha-

ma, faísca ou elevada temperatura);
• risco de incêndio no ambiente onde é 

executado.

Pelo facto de não existir legislação espe-
cífica que alerte para estes perigos, bem 
como literatura disponível, faz com que os 
mesmos sejam descurados. Há organiza-
ções, que pelo seu conhecimento, já imple-
mentaram procedimentos e práticas que 
visam reduzir a exposição ao risco decor-
rente dos trabalhos a quente, porém, não 
há medidas preventivas familiarizadas e im-
plementadas na grande maioria das inter-
venções no âmbito da manutenção. Outro 
aspeto que está por clarificar é a influência 
das seguradoras na regulação deste risco. 
Não se descaraterizando alguns incêndios 
que decorrem dos trabalhos a quente, que 
são efetuados sem as respetivas medidas 
de prevenção, não permite atuar na fonte 
do problema.

Uma das medidas mais adequadas para 
reduzir a probabilidade dos trabalhos a quen-
te serem um problema em qualquer contex-
to, é proceder-se a uma adequada avalia-
ção do risco. Para avaliarmos o risco, neste 
âmbito, é preciso ter presente os seguintes 
aspetos:
a) Os conceitos de avaliação do risco. Não 

basta ter perceções. Precisamos de ter 
fundamentos técnicos sobre o risco;

b)
os aspetos que contribuem para o risco 
de incêndio na realização de trabalhos a 
quente: equipamentos, caraterísticas e 

Luís Coelho

Cedros
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11. ANÁLISE DE CIRCUITOS EM CORRENTE ALTERNADA 
(PARTE 4)

11.4. Circuito RLC
Um circuito RLC é constituído por uma resistência, uma bobina e um 
condensador que iremos, nesta análise, considerar como elementos 
ideais. Comparativamente às análises anteriores teremos que UT ≠ UR 
+ UL + UC. Esta expressão apenas será válida numa análise com gran-
dezas vetoriais.

R L C

U ~
UR UL UC

Figura 89. Circuito RLC.

Poderemos observar 3 tipologias nos circuito RLC, dependendo do va-
lor da reatância capacitiva e da reatância indutiva:
• Circuito dominantemente capacitivo (φ < 0) - UC é dominante face a UL;

• Circuito dominantemente indutivo (φ > 0) - UL é dominante face a UC;

• Circuito puramente resistivo (φ = 0) - Uc é igual a UL.

Para a análise de cada tipologia iremos construir o diagrama vetorial do 
circuito. A grandeza base para iniciar a construção do diagrama será a 
corrente elétrica que é comum a todos os componentes.

i

uC

uL uR

φ

UR

UT

UC – UL

a) 

UR

UT
UC – UL

UL

UC

I

b) 

φ
UR

UT
UL – UC

UR

UT

UL – UC

UC
UL

I

c) 

UR

UR = UT

XC = XL    Z = R
UL

UC

I I

Figura 90. Diagrama vetorial de um circuito RLC: a) Circuito dominantemente indutivo, 

b) Circuito dominantemente capacitivo, c) Circuito puramente resistivo.

Nas condições indicadas na Figura 90 (c), o circuito RLC encontra-se 
em ressonância e a tensão e a corrente estão em fase (φ = 0). A impe-
dância do circuito é igual à resistência R uma vez que a reatância do 
circuito (XC-XL) é nula.

A expressão matemática seguinte permite calcular a frequência de 
ressonância de um circuito RLC série:

f0 = 
1

 C
 

onde:
f0  é a frequência de ressonância do circuito RLC série em Hertz (Hz),

Henry (H),
C  é a capacidade do condensador em Farad (F).

Estes circuitos apresentam à frequência de ressonância as seguintes 
caraterísticas: 
• Impedância mínima (Z = R);
• Intensidade de corrente elétrica máxima (X = 0);
• Sobretensões (XL e XC além de se anularem vectorialmente apre-

sentam tensão aos seus terminais). 

12. SEMICONDUTORES E DÍODOS DE JUNÇÃO

12.1. Introdução aos semicondutores
Os materiais podem ser caraterizados como isolantes, quando não 
conduzem a corrente elétrica, exemplo da borracha e da cerâmica, 
como condutores, quando conduzem facilmente a corrente elétrica 
que por eles circula, exemplo do cobre e da para e os semicondutores, 
que assumem caraterísticas entre os materiais isolantes e os materiais 
condutores.

Os materiais semicondutores mais usados são o germânio (Ge) e o 
silício (Si). O germânio é um elemento frágil de cor branco - acinzenta-
da. O silício é um elemento não metálico, abundante na Natureza, na 
areia, quartzo ou cristais, de cor branca e algumas vezes como dióxido 
de silício, também designado por sílica. Os semicondutores servem, 
fundamentalmente, como materiais básicos à construção de alguns 
dos mais importantes componentes eletrónicos, como por exemplo os 
díodos, transístores e circuitos integrados.

DO-41
Color Band Denotes Cathode

TO-92 
1. Collector 2. Base 3.  Emitter operacional LF353P

Figura 91. Exemplo de componentes semicondutores:

a) 

b) 

c) 

Os dispositivos semicondutores são extremamente pequenos, bastan-
-

cia e segurança. Com a evolução tecnológica obtém-se uma maior 
capacidade de integração, conseguindo-se colocar num único circuito 
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integrado milhares de componentes, que podem ser díodos, transísto-
res, resistências ou condensadores.

São também vantagens a capacidade de operação a tensões re-
duzidas, na ordem de 1 a 25 Volts, a sua reduzida dimensão, a sua ro-
bustez, bem como o menor custo, devido à possibilidade de produção 
em série. A principal desvantagem é a sua alterabilidade com a tem-
peratura, deteriorando-se se for ultrapassado o limite da sua potência.

12.2. Estrutura do átomo
Para uma melhor compreensão dos tópicos seguintes faremos uma 
pequena abordagem à estrutura do átomo.

O átomo é constituído por um núcleo, onde se encontram 2 tipos 
de partículas: os protões, cuja carga é positiva e os neutrões que não 
apresentam carga elétrica. Gravitando à volta desse núcleo, em órbitas 

de eletrões.
No estado normal o átomo é constituído pelo mesmo número de 

protões e eletrões. Como a carga elétrica do protão é igual à do eletrão, 
embora uma seja positiva e a outra negativa, o átomo não apresenta 
uma carga elétrica, ou seja, é eletricamente neutro.

Eletrões

Núcleo

Protões

Neutrões

Figura 92. Constituição do átomo.

A indicação do n.º de protões é dada pelo n.º atómico do elemento. A 
massa do átomo é dada pela soma do número de protões e do número 
de neutrões.

1
H

1.00794

3

Li

6.941

11

Na

22.9898

4

Be

9.0122

Número Atómico

Massa atómica

Be - Berílio
Constituído por 4 protões e 4 eletrões

12

Mg

24.305

Figura 93. Extrato da tabela periódica. 

Um átomo em equilíbrio possui uma certa quantidade de energia, que 
é igual à soma das energias dos seus eletrões. Os eletrões, por sua 
vez, possuem energias diferentes chamadas de níveis de energia, que 
podem ser equiparados a degraus, desigualmente distanciados, sen-
do dois degraus consecutivos cada vez mais próximos à medida que 
aumenta o nível de energia e, consequentemente, a energia que lhes 
corresponde.

menos atraídos por ele. Os eletrões situados na camada mais externa 

são denominados de eletrões de valência. Quando se aplica a cer-
tos materiais a energia externa como luz, calor ou energia elétrica, os 
eletrões adquirem energia podendo originar com que estes se des-
loquem para um nível de energia mais alto ou que saiam do próprio 
átomo. Os eletrões que, eventualmente, saiam do átomo chamam-se 
eletrões livres. 

o número de protões é superior ao número de eletrões. De igual forma, 

na sua constituição, o número de protões é menor do que o número 
de electrões.

A este processo de receber e ceder eletrões dá-se o nome de ioni-
zação. Um átomo nestas condições transforma-se num ião positivo (se 
ceder eletrões) ou ião negativo (se receber eletrões).

12.3. Teoria das bandas de energia 
Consideremos um cristal imaginário composto de vários átomos e 

estrutura cristalina. Quando se aproximam os átomos deste modelo 
imaginário, cada átomo exercerá forças elétricas sobre os vizinhos. 
Devido a este acoplamento, e se a distância interatómica crescesse 

o mínimo e o máximo nível de energia que cada eletrão pode assumir, 
ao movimentar-se na sua órbita. A esse grande número de níveis de 
energia dá-se o nome de banda de energia.

Destas bandas de energia destacam-se a banda de valência e a 
banda de condução, que em algumas situações são separadas por 
uma banda proibida, que traduz a inexistência de eletrões com esses 
níveis de energia. Conforme esta zona proibida é maior, menor ou nula, 
assim teremos isolantes, semicondutores e condutores. 

Eg = 1eV Eg = 6eV

Banda de 
condução

Banda de 
condução

Banda de 
condução

Banda proibida Banda proibida

Banda de 
valência

Banda de 
valência

Banda de 
valência

Condutor Semicondutor Isolante

Figura 94. Bandas de energia dos materiais condutores, semicondutores e isolantes.

Uma análise detalhada mostra que os materiais condutores não con-
têm uma banda proibida na sua estrutura, pelo que as bandas de va-

elétrico exterior, os eletrões podem adquirir a energia adicional para se 
moverem para níveis energéticos superiores. 

Os materiais semicondutores são os elementos para os quais a 
zona proibida é relativamente pequena, cerca de 1 eV. O germânio e 
o silício têm, respetivamente, 0,785 eV e 1,21 eV à temperatura de 0K 
(Kelvin). Estes materiais às temperaturas ambientes são isolantes, con-
tudo, a continuidade aumenta com a temperatura, razão pela qual es-
tas substâncias são designadas por semicondutores intrínsecos.

Por último, nos isolantes, por exemplo um cristal de diamante (car-
bono), a zona proibida é de cerca de 6 eV. Esta larga zona separa as 
regiões de valência e de condução. A energia que pode ser aplicada, 

e colocá-lo numa banda vaga. Deste modo, o eletrão não pode adquirir 

12.4. Condução nos materiais semicondutores 
A condutividade é proporcional à concentração de eletrões livres, que 
varia de 1028 3 para bons condutores a cerca de 107

m3 para isolantes. O silício tem 14 eletrões na sua estrutura atómica. 
Cada átomo tem, na sua última camada, 4 eletrões de valência que, 
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no entanto, formam pares de eletrões com átomos vizinhos. Com esta 
partilha dos eletrões entre átomos vizinhos, cada um deles parece ter 8 
eletrões e não 4 eletrões de valência. A movimentação destes eletrões 
de valência faz com que cada eletrão esteja fortemente ligado ao nú-
cleo, produzindo-se forças atrativas que ligam os átomos numa estru-

Figura 95. Estas forças atrativas representam uma ligação covalente.

Figura 95.

Fonte da Figura: 

Porto Editora.

Apesar de ter 4 eletrões de valência, o cristal é um fraco condutor em 
condições normais, por não possuir eletrões que se possam facilmen-
te tornar livres. Para se quebrarem estas ligações covalentes e surgi-
rem eletrões livres será necessário aplicar elevadas temperaturas ou 
campos elétricos intensos.

À temperatura de 0 Kelvin (-273,15°C) não existem, na estrutura do 
semicondutor, portadores livres. À temperatura ambiente algumas liga-
ções covalentes rompem-se e é possível a condução elétrica. A energia 
necessária para se romper, à temperatura ambiente, a ligação covalente 
é de 1,1 eV para o Si e de 0,72 eV para o Ge. O eletrão livre deixa um es-
paço aberto denominado lacuna, que mais não é do que a ausência do 
eletrão. A importância das lacunas deve-se ao facto de servirem de por-

Quando uma órbita está incompleta é relativamente fácil a um 
eletrão de valência dum átomo vizinho ocupar o lugar livre, ou seja, 
a lacuna. Ao ocupar essa lacuna, o eletrão deixa atrás de si uma nova 
lacuna, ou seja, a lacuna existe agora no local anteriormente ocupado 
pelo eletrão. O processo pode repetir-se agora com eletrões e átomos 

lacunas no sentido contrário.
No semicondutor puro, designado de semicondutor intrínseco, o 

número de lacunas é igual ao número de eletrões livres. A agitação 
térmica continua a produzir pares de eletrão-lacuna, enquanto outros 
pares desaparecem como resultado das recombinações. O número de 
lacunas é igual ao número de eletrões livres.

Figura 96. Condução intrínseca - Movimento dos eletrões e lacunas.

Fonte da Figura: 

Porto Editora.

Consideremos agora que o material semicondutor puro é submeti-

os eletrões livres são atraídos para o terminal positivo da fonte, sendo as 
lacunas atraídas pelo terminal negativo. Logo que os eletrões entram no 
terminal positivo, um número igual deixa o terminal negativo. Estes ele-
trões são injetados no lado esquerdo do semicondutor, combinando-se 
muitos deles com as lacunas, que deixam de existir. As lacunas deslo-
cam-se para a esquerda, no sentido do terminal negativo do gerador. 

Alguns dos eletrões que se dirigem para o terminal positivo são 
eletrões de valência que romperam as suas ligações, produzindo as-
sim lacunas, estas entram pelo lado direito, vindas do terminal positivo. 
A corrente no semicondutor consiste no movimento de eletrões e la-
cunas, embora no exterior só haja movimento de eletrões. Note-se que 
a corrente I

e, representada na Figura 97, é de fraca intensidade.

– + +
+

+
+

+

–

– –
–

–

–

Figura 97. Condução intrínseca nos semicondutores.

Fonte da Figura: 

Porto Editora.

12.5. Semicondutores tipo P e tipo N 
Se ao germânio ou silício intrínsecos for adicionada uma pequena per-
centagem de átomos trivalentes (com 3 eletrões de valência - Boro (B), 
Alumínio (Al), Gálio (Ga), Índio (In) ou pentavalentes (com 5 eletrões de 
valência - Fósforo (P), Arsénio (As); Antimónio (Sb), teremos um semi-
condutor dopado ou com impurezas extrínsecas. A impureza introdu-
zida é da ordem de um átomo por cada 1016 átomos de semicondutor. 
Após a introdução da impureza a condutibilidade é essencialmente 
devida à sua presença, diz-se que a condutividade é extrínseca.

12.5.1 Semicondutores extrínseco do tipo N
Se ao silício for acrescentado uma pequena porção de um elemento 
pentavalente (Arsénio por exemplo - As), os átomos desta impureza 
substituirão, na rede cristalina, alguns átomos do semicondutor. Quatro 
dos cinco eletrões de valência irão constituirão quatro ligações cova-
lentes com os eletrões periféricos dos átomos vizinhos do semicon-
dutor. O quinto eletrão, não podendo participar em qualquer ligação 
covalente, pode, à temperatura ambiente, libertar-se facilmente do 
átomo a que pertence e tornar-se num eletrão livre. 

As substâncias pentavalentes são conhecidas como impurezas da-
doras e o material assim formado designa-se por semicondutor tipo N, 

devida aos eletrões livres, que são os portadores em maioria.

Figura 98. Semicondutor extrínseco do tipo N.

Fonte da Figura: 

Eletrão livre
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Num semicondutor tipo N (iões dadores) teremos: Eletrões como por-
tadores maioritários, provenientes da impureza, e as lacunas como 
portadores minoritários. A Figura 99 mostra a representação esque-
mática de um semicondutor tipo N onde se mostra o eletrão livre atra-
vés da simbologia (-).

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

Figura 99. Representação de um semicondutor extrínseco do tipo N.

12.5.2 Semicondutores extrínseco do tipo P
Se pelo contrário, ao silício se acrescentar um elemento trivalente, 
como por exemplo o Alumínio (Al), os três eletrões de valência dos 
átomos das impurezas apenas conseguem constituir três ligações 

seja, originou-se uma lacuna. Estas substâncias, trivalentes, são co-
nhecidas por impurezas aceitadoras e o material semicondutor assim 
formado por semicondutor tipo P. A Figura 100 representa um semi-
condutor tipo P.

 

Figura 100. Semicondutor extrínseco do tipo P.

Fonte da Figura: 

Num semicondutor tipo P (iões aceitadores) teremos: Eletrões como 
portadores minoritários e as lacunas como portadores maioritários. A 
representação esquemática é apresentada na Figura 101.
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Figura 101. Representação de um semicondutor extrínseco do tipo P.

12.6. Junção PN
A utilização de um semicondutor tipo N ou tipo P isoladamente não 
apresenta nenhum comportamento com interesse de utilização, o 
mesmo não se poderá dizer da junção de um semicondutor extrínseco 
tipo N e um tipo P. Este comportamento será estudo em detalhe de 
seguida.

A fronteira entre os materiais do tipo N e tipo P designa-se por jun-
ção PN e é apresentada na Figura 102. Esta junção é a base dos com-
ponentes eletrónicos: díodos, transístores de junção bipolar, transísto-
res de efeito de campo, dispositivos de eletrónica de potência, como o 
Tirístor, Triac, Diac, IGBT e Circuitos integrados. 
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Figura 102. Representação da junção PN.

Após a junção dos semicondutores, e devido à desigualdade de den-
sidade de portadores de cada um dos lados, os eletrões livres do se-
micondutor tipo N tendem a difundir-se em todas as direções. Alguns 
eletrões livres difundem-se através da junção. Quando um eletrão livre 
entra na região P torna-se um portador minoritário.

Devido ao elevado número de lacunas existentes no semicondu-
tor tipo P, este portador minoritário possui uma curta duração de vida. 
Pouco depois de entrar na região P, o eletrão ocupa uma lacuna. Logo 
que isto acontece, a lacuna desaparece e o eletrão livre torna-se num 
eletrão de valência.

Resultante desta difusão de cargas elétricas surge um campo 
elétrico na junção. O equilíbrio é restabelecido quando o campo se 
torna suficientemente elevado para impedir a continuação do pro-
cesso de difusão de cargas. Surge, assim, uma região para cada 
um dos lados da junção onde, por se terem efetuado recombina-
ções eletrão-lacuna, não existem portadores livres, denominada 
de região de depleção ou barreira de potencial e representada na 
Figura 103.

À temperatura de 25°C, o potencial de barreira é aproximadamente 
igual a 0,3 V nos semicondutores de germânio e 0,7 V nos semicondu-
tores de silício.
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Figura 103. Barreira de potencial na junção PN.
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IncoME III – 2018 – Terceira 
Conferência Internacional 
em Engenharia de Manutenção
Departamento de Engenharia Mecânica 
da Universidade de Coimbra, 6 a 8 de Se-
tembro de 2018.

Órgãos Sociais APMI 
para o biénio 2018/2020

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE Armando Meireles Ferreira Augusto

VICE – PRESIDENTE THE NAVIGATOR COMPANY – Francisco Pedro Coelho

SECRETÁRIO Rui Manuel Assis Monteiro

SECRETÁRIO Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar

DIRECÇÃO

PRESIDENTE José Augusto da Silva Sobral

VICE – PRESIDENTE José Carlos Simões Coutinho

SECRETÁRIO Eduardo Manuel Dias Lopes

TESOUREIRO Joaquim Jorge Caldas Amorim Assunção Vieira

VOGAL Luís António Andrade Ferreira

VOGAL EDP – Joaquim Santos Silva

VOGAL DATANÁLISE – António Afonso Roque

VOGAL SUBSTITUTO TDGI – Ricardo Figueiredo

VOGAL SUBSTITUTO ATM – José Manuel Gonçalves

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE António João Bila Gromicho

SECRETÁRIO Ana Carla Vicente Vieira

SECRETÁRIO Luís Miguel de Carvalho Franco Correia

Realizaram-se no dia 31 de Outubro Elei-
ções para os Órgãos Sociais da APMI, bié-
nio 2018/2020. Os novos Órgãos Sociais 
têm a seguinte composição:

A terceira edição do IncoME teve lugar 
na Universidade de Coimbra, Portu-
gal, fruto de uma parceria entre a Uni-

versidade de Coimbra e a Universidade de 
Manchester. 

A APMI co-organizou deste evento, 
que teve a participação de profissionais da 
Manutenção de diversos países: Portugal, 
Alemanha, Arábia Saudita, Chile, China, 
Kuwait, Malásia, Reino Unido e Sultanato 
de Omã.

O prémio para melhor apresentação foi 
atribuído a Pedro Viegas (Portugal), com o 
trabalho técnico «

».
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Jornadas de Manutenção 2018
experiências e debater o futuro da Manutenção em Portugal e no Mundo, a Associação Portuguesa de Manutenção Industrial (APMI) 
organiza a 22 e 23 de Novembro de 2018 na EXPONOR (Feira Internacional do Porto) mais uma iniciativa que tem sido regularmente 
realizada com grande procura e sucesso ao longo dos últimos anos – as “Jornadas de Manutenção 2018”.

CT 204 Gestão de Activos – 
Prémio internacional
O artigo “Using indicators to deal with uncertainty in the capital renewals planning of an industrial water supply system: testing the Infra-
structure Value Index” recebeu durante a “ISEAM Awards Night 2018” no passado dia 25 de Setembro, na Noruega, a prestigiada distinção 
“Best Paper Award” do “13th World Congress on Engineering Asset Management – Engineering Assets And Public Infrastructures In the Age 
of Digitalization” na categoria de “Asset economics and investment decisions”. 

Pde instituições representantes de di-
versos sectores de actividade: APSEI, 

DATANÁLISE, CT 94 – Manutenção, CT 204 – 
Gestão de Activos, EQS, FEUP, GLARTEK, Ins-
tituto Aquila, IP Setúbal, IP Tomar, ISEC, ISEL, 
ISQ, IST, JUNCOR, MRA, NAVALTIK, PRIMA-
VERA BSS, SCHNEIDER, SUCH, TRATERME.

São abordados os temas:
•

era digital;
• A IoT e o seu impacto imediato na indús-

tria;

Um dos co-autores, Prof. Nuno Mar-
ques de Almeida, é vogal da CT 204 
Gestão de Activos.

O WCEAM 2018 contou com 287 
apresentações por 164 delegados de 28 
nacionalidades.

• O impacto da indústria 4.0 na sociedade – 

• Big data e os problemas de propriedade 
e protecção de dados contra ciberdelin-
quentes e empresas concorrentes;

• Apoios à transição das empresas para a 
indústria 4.0;

• A importância da Manutenção como par-
te integrante da gestão de activos físicos;

• A gestão do risco através de uma Manu-
tenção por controlo de condição;

• A gestão do risco na gestão de activos;
• Tendências da Manutenção;
• A optimização do custo do ciclo de vida;

• Fiabilidade, manutibilidade e risco;
• Manutenção e segurança;
• Formação em Manutenção. M
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Ficha de Sócio A.P.M.I. 
CUPÕES DE INSCRIÇÃO

Para se poder tornar sócio da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, 
utilize um dos formulários conforme a sua situação. 

Fotocopie, preencha e envie a:

Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
Travessa das Pedras Negras, n.o 1, 1.o Dto. 
1100 -404 Lisboa 
Telf.: +351 217 163 881 · Fax: +351 217 162 259 
apmigeral@mail.telepac.pt · www.apmi.pt

1. SÓCIO COLECTIVO
2. SÓCIO INDIVIDUAL
3. SÓCIO ESTUDANTE

SÓCIO COLECTIVO A.P.M.I. – CUPÃO DE INSCRIÇÃO

Pretendemos tornar -nos Sócio Colectivo da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, de acordo com o Regulamento a seguir indicado:

1.
De acordo com os Estatutos da A.P.M.I. – Capítulo II, Art.º 4º, podem ser membros todas as pessoas colectivas que reconheçam a utilidade da Associação e 
estejam interessadas no desenvolvimento dos seus objectivos.

2.

2.1 A Sede Social inscrever -se -á como Sócio Colectivo.

2.2
uma instalação fabril expressamente designada na proposta de admissão.

2.3
expressamente  uma a uma.

3. Os membros Colectivos designarão o seu representante através de carta enviada à Direcção da Associação. A representação é válida por um ano.

4.
Os membros Colectivos receberão um exemplar da Revista “Manutenção”. Poderão receber os números de exemplares que pretenderem pelo valor das 
assinaturas que subscreverem.

5.
O presente Regulamento foi aprovado em Reunião de Direcção de 20.05.1985 e é aplicável a todas as empresas cujas unidades fabris tenham carácter per-
manente (isto é, mais de três anos). Não é aplicável a instalações do tipo estaleiro com vida provisária inferior a três anos.

5.1 O presente Regulamente é extensivo às Empresas já membros da APMI à data da sua aprovação.

Denominação: Centro de Exploração ou Fabril:

Endereço: Localidade:

Cód. Postal: Conselho: Distrito:

Telf: Extensão: Fax: Tm:

E -mail: Web site:

N.º Contribuinte: N.º Trabalhadores: CAE:

Representante junto da APMI:
E -mail:

Cargo na Empresa:

Assinatura: Data: 

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA A.P.M.I.

Cartão N.º: Emitido em: Sócio N.º: Quota anual: € 260,00

Admitido em: Assinatura:

1.
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SÓCIO INDIVIDUAL A.P.M.I. – CUPÃO DE INSCRIÇÃO

Pretendo tornar -me Sócio Individual da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, de acordo com o Regulamento a seguir indicado:

1.º Poderão ser admitidos como membros Individuais da APMI todas as pessoas que:

1.1
Tenham exercido ou exerçam a sua actividade na área da Manutenção ou, não tendo exercido tenham publicado trabalhos neste domínio ou exerçam 

Segurança, Prevenção de Acidentes, Informação e Controlo de Gestão de Manutenção, Produção e Distribuição de Energia e Fluídos.

1.2 Possuam formação académica igual ou superior ao grau de Bacharel.

1.3
Não possuindo a formação exigida no ponto anterior, desempenhem, funções equiparadas às exercidas por Licenciados e Bacharéis devendo, neste 
caso, essa situação ser atestada por uma empresa ou organismo ou por dois membros na plenitude dos seus direitos.

2.º
A admissão de membro Individual far -se -á por proposta à Direcção, que deliberará pela aceitação ou rejeição da proposta.
Os Sócios Individuais recebem 1 número da Revista “Manutenção”.

Este regulamento foi aprovado em reunião de Direcção da APMI em 2 de Março de 1982.

Nome: B.I. (n.º): Arquivo:

Endereço Pessoal: Localidade:

Cód. Postal: Conselho: Distrito:

Telf: Fax: Tm:

E -mail: N.º Contribuinte: Data de nascimento:

Filiação:

Estado Civil: Formação Académica:

Empresa: Função na empresa: Departamento:

Endereço: Localidade:

Cód. Postal: Concelho: Distrito:

Telf: Extensão: Fax: E -mail:

Web site: N.º Contribuinte: N.º de Trabalhadores: CAE:

Assinatura: Data:

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA A.P.M.I.

Cartão N.º: Emitido em: Sócio N.º: Quota anual: € 50,00

Admitido em: Assinatura:

SÓCIO ESTUDANTE A.P.M.I. – CUPÃO DE INSCRIÇÃO

Pretendo tornar -me Sócio Estudante da Associação Portuguesa de Manutenção Industrial.

Nome: B.I. (n.º): Arquivo:

Endereço Pessoal: Localidade:

Cód. Postal: Conselho: Distrito:

Telf: Fax: Tm:

E -mail: N.º Contribuinte: Data de nascimento:

Filiação:

Formação Académica:

Instituto:

Endereço: Localidade:

Cód. Postal: Concelho: Distrito:

Assinatura: Data:

RESERVADO AOS SERVIÇOS DA A.P.M.I.

Cartão N.º: Emitido em: Sócio N.º: Quota anual: € 25,00

Admitido em: Assinatura:

2.

3. 
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Manutenção ligada em rede 

Tel.: +351 225 320 800 · Fax: +351 225 320 860

-
nas de produção, sobretudo para o fabrico 
de rolamentos em todo o mundo. Para que a 
produção se desenrole sem problemas, é im-
prescindível que tanto os equipamentos prin-
cipais como os secundários funcionem com 

de manutenção ligadas em rede da própria 
empresa para garantir a máxima disponibili-
dade e minimizar os custos de manutenção. 
Na fábrica de Herzogenaurach, por exemplo, 
foi implementada uma solução de manuten-
ção baseada nas condições e parcialmente 
automatizada. Os sistemas SmartCheck mo-
nitorizam todos os equipamentos críticos. A 
unidade de controlo central utiliza os dados 
compilados como base para a manutenção 
preditiva. 

Waldemar Weiß, responsável de manu-
tenção em Herzogenaurach ditou que “no 
passado substituíamos preventivamente deter-

tivesse sido possível continuar a utilizar a peça. 

da produção e poupar muito dinheiro em pe-
ças de reposição”. Na fábrica de Herzogenau-
rach são monitorizadas uma grande varieda-
de de equipamentos principais e secundários 
ao longo de todo o processo de produção: 
desde o fornecimento de líquido refrigerante 
para as máquinas de mecanização, passando 
pela conformação e pelo tratamento térmico, 

dispositivos SmartCheck para medir vibra-
ções, temperaturas, velocidades e cargas 
diretamente nos equipamentos chave, como 
bombas, motores, ventiladores ou redutores. 

  Os dados compilados visualizam-se 
numa unidade de controlo central e ser-
vem como base para adotar decisões se-
guras sobre a manutenção. Na fábrica de 

Herzogenaurach, as tarefas standard de ma-
nutenção como a substituição dos cartuchos 

-
tomatizadas. Obviamente que este sistema 
também será implementado em outras fá-
bricas. Além disso, as soluções de 

 com o SmartCheck oferecem uma 
-

pliar, desde as máquinas individuais até aos 
equipamentos altamente complexos, sem 
necessidade de mudar de tecnologia. As so-

-
gens imprevistas ou tarefas de manutenção 
não programadas, inclusivamente nos equi-
pamentos mais complexos. 

WEG lança solução para Indústria 4.0
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

A WEG lançou para o mercado um novo dis-
positivo interativo vocacionado para a Indús-
tria 4.0, denominado WEG Motor Scan. Este 
equipamento é um dispositivo que monito-
riza, periodicamente, os dados dos motores, 
armazena-os no sistema e possibilita ainda o 
acesso aos dados via app e plataforma LOT.

Esta solução permite, essencialmente, 
a monitorização do desempenho do motor 
através de um dispositivo inteligente (aplica-
ção disponível para Android e iOS) e de uma 
plataforma  ( ). Esta nova 
tecnologia é direcionada, principalmente, 
para a área da manutenção industrial, com o 

e evitar o risco de interrupção na produção. 
Com base nos dados recolhidos e enviados 
para o sistema é possível tomar decisões 
mais rápidas e assertivas, principalmente 
em torno dos cronogramas de manutenção 

e vida útil do motor. Para além disso, será ain-

alertas com base nestes dados, assim como 
gerir os diversos motores na fábrica, através 
do seu acompanhamento em tempo real na 
tela da WEG LOT Platform.

A WEG está em sintonia com um merca-
do em constante evolução e tem concentra-
do esforços no desenvolvimento de tecno-
logia para a Indústria 4.0. Este lançamento 

clientes a um custo viável, salientou o Diretor 
de Engenharia da WEG Motores, Milton Cas-
tella. Esta solução mostrará exatamente as 
potencialidades do conceito LOT, que pode 
ser transformado em realidade e permitir be-
nefícios para os mais diversos setores. O Mo-
tor Scan é uma marca registada WEG, com 

Unidos, Austrália, África do Sul e diversos paí-
ses da Europa.

Sistema de armários de grandes 

transição fácil
Rittal Portugal

Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219

Os fabricantes de equipamentos de controlo 
e comutação que desejam aumentar a sua 
produtividade e alinhar-se com a "

" necessitam que todos os seus dados se-
jam da mais alta qualidade possível. O novo 
sistema de armários de grandes dimensões 
da Rittal, VX25, oferece suporte à engenharia 
de controlo e comutação com dados comple-
tos e de alta qualidade para todos os proces-
sos ao longo da sua cadeia de valor, desde o 
planeamento elétrico, passando pelo projeto 
mecânico até ao fabrico. Uma variedade de 
ferramentas de  baseadas na  
está disponível na Rittal para que as empre-
sas possam converter de forma rápida, fácil e 
precisa para o novo sistema de armários.

As listas de peças anteriores, do sistema 
de armários TS 8, podem agora ser facilmen-
te convertidas em listas de peças do VX25 
com o assistente de conversão VX25. As listas 
de projetos TS 8 que devem ser usadas   nova-
mente, precisam de ser carregadas na ferra-
menta de conversão como um arquivo Excel, 
arraste e largue. Se as colunas do Excel forem 
selecionadas com base no número e quanti-
dade do modelo, o utilizador receberá a lista 
de peças desejada do VX25 com apenas um 
clique. O programa exibe, automaticamen-
te, itens sem relevância para o VX25 na lista. 
Posteriormente, a lista de peças convertidas 
pode ser simplesmente guardada ou coloca-
da diretamente no carrinho de compras para 
pedidos online. Além disso, os projetistas de 
fábricas também recebem suporte na con-
versão de layouts de armários 3D, baseados 
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no TS 8 para a tecnologia do novo sistema VX25 nos projetos 
do EPLAN Pro Panel. A substituição de armários TS 8 e aces-
sórios para artigos VX25 é amplamente automatizada.

A Rittal fornece ainda mais ajuda na conversão para o 
seu novo sistema de armários de grandes dimensões atra-
vés do  fácil e gratuito de dados CAD, detalhados 
e validados em mais de 70 formatos, permitindo a transmis-

EPLAN Data Portal também pode ser utilizado para carregar 
macros do sistema de armários VX25 para a engenharia me-

layouts de armários 
3D com o EPLAN Pro Panel. Além disso, a Rittal oferece da-

-
ced) e ETIM. Com o seletor VX25, os armários Rittal podem 
ser selecionados facilmente, bem como os acessórios cor-
respondentes encontrados para as aplicações apropriadas. 
Os vários tipos de armário podem, inclusive, ser preenchidos 
para atender a requisitos individuais com uma pré-seleção 

, Rit-

e livre de erros - mesmo sem conhecimento prévio do CAD 
- do VX25 e dos componentes de instalação desejados. Esta 

-
dentes e conjuntos baseados no VX25 - uma tarefa que é 
“ ”. Por exemplo, enquanto 

-
maticamente se os componentes selecionados podem ser 
colocados no local escolhido. A maquinação também pode 

de peças, mas também um programa CNC para o centro 
de maquinação Perforex e um modelo em 3D do armário 
completo, incluindo os acessórios. Desta forma, os dados no 

-
-

tamente pela loja online vinculada, o que facilita ainda mais 
o processo de pedidos.

ManWinWin lança app que funciona 
em modo 
Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

Tel.: +351 214 309 100 · Fax: +351 214 309 109

A ManWinWin Software anunciou o lançamento da 
ManWinWin APP, uma aplicação que permite a gestão dos 
trabalhos de manutenção em modo . A aplicação está 
integrada com a plataforma ManWinWin, podendo funcio-
nar tanto em modo online com ligação à Internet, como em 
modo , sendo a informação posteriormente sincroni-
zada. A app vem tornar possível a utilização do sistema em 
ambiente móvel, para clientes que se encontram em zonas 
com fraca cobertura de Internet, disponibilizando assim to-
dos os recursos necessários para as operações diárias de 
gestão de trabalhos, execução de tarefas, notas importantes, 
registos de mão-de-obra, materiais e serviços contratados a 
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fornecedores, leituras de diversos parâmetros 

 A ManWinWin app surge como a tercei-
ra solução móvel apresentada nos últimos 
18 meses pela ManWinWin , após 
o lançamento do ManWinWin Web e do 
ManWinWin , desenvolvimentos 
que se basearam nas sugestões enviadas 
pelos clientes e pelas reais necessidades do 
mercado. Importa referir que pela primeira 
vez em Portugal, a utilização da Internet via 
telemóvel (57,9%) superou a utilização em PC 
(55,9%), segundo o estudo Bareme Internet 
2018 da Marktest.

catálogo eletrónico de cabos da igus 
no BMEcat
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Seleção, pesquisa, encomenda, fatura – a 
complexa gestão de encomendas de pro-
dutos na área de B2B requer, acima de tudo, 
processos simples e standard, desde o fa-
bricante até ao cliente, e uniforme a nível 
global. Sob a denominação de BMEcat, a 
Associação Alemã de Logística e Gestão de 
Materiais (

 - BME) desenvolveu um siste-
ma standard para a transferência eletrónica 
de dados dos catálogos, que pode ser facil-
mente integrado noutros sistemas de gestão 
já existentes. A igus utiliza agora este formato 
de transferência de dados no seu catálogo de 

O princípio pode ser assim facilmente 
explicado: em vez de se folhear catálogos 
impressos, selecionar produtos e anotar 
quantidades e números de artigo, o catálogo 
de produtos eletrónicos, segundo o formato 
BMEcat baseia-se num processo standard. 
Todos os componentes relevantes para a 

-
gundo um sistema uniforme, incluindo en-
dereços, palavras-chave, caraterísticas dos 

do formato BMEcat tornam-se óbvias, assim 
que os dados principais são gravados. A in-

-
te visualizada, acedida e editada com apenas 
alguns cliques. 

A igus utiliza o eCl@ss para a gestão 
eletrónica de produtos segundo a Norma 

como o ETIM ou o UNSPC. O BMEcat utili-
za esta norma de dados mundial, uma vez 
que a transferência digital de informação de 
produtos é feita para diferentes ramos indus-
triais, bem como diferentes países e idiomas. 
A partir de agora, a gama de produtos com-

-
ferentes, pode ser gerida no catálogo digital 
de produtos – um procedimento que torna o 
processo de encomenda bastante mais fácil 
para os clientes. Desde que foram lançados 

há quase 30 anos, a variedade de produtos 

agora necessária a implementação de pro-
cessos standard na área de B2B. Apenas con-
siderando os cabos confecionados de acio-
namento readycable, há mais de 4200 tipos 
com 24 normas de fabricantes de motores 
à disposição. Na igus, a Gestão de Produtos 
4.0 traduz-se em processos inteligentes, sem 
custos de corte, sem quantidade mínima de 
encomenda, cabos vendidos ao metro ou 
confecionados e uma garantia de duração de 
vida de 36 meses para todos os cabos chain-

a igus disponibiliza ferramentas online gratui-
-

JUNCOR marca presença 
na EMAF 2018
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

A JUNCOR marca presença na 16.ª edição 
da EMAF, encarado este evento como um 
importante ponto de encontro com os prin-
cipais players do mercado e um importante 
meio para mostrar a sua dedicação à indús-
tria, uma dedicação assente numa história 
sólida, num portefólio alargado de produtos 
e no compromisso com soluções que permi-

às exigências do contexto atual. Em suma, o 

ao longo de quase 4 décadas, permite que a 

do tecido empresarial português.
Esta edição da EMAF surge enquadrada 

na estratégia de comunicação da empresa, 
para mostrar aos seus parceiros de negócio o 
seu  especializado e a sua força nas 
diversas áreas de negócio em que atua. Será 
uma excelente oportunidade para comuni-
car as soluções em produtos que vão além 
dos tradicionalmente associados à JUNCOR, 

da Indústria 4.0 e novamente uma forte apos-
ta em rolamentos e técnica linear do grupo 

Revista F.Fonseca Automação 
Industrial, setembro de 2018
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

A habitual revista F.Fonseca, com as últimas 
novidades das principais marcas da área de 
automação industrial, já se encontra dispo-
nível nas versões papel e online em www.

novidades são inúmeras, com o principal 
destaque para a nova marca da F.Fonseca, 
a Techman Robot. Nesta edição não só po-
derão ler artigos sobre os robots colaborati-
vos TM5, TM12, TM14 e ainda da série TM-M, 
como também sobre o evento “Techman 
Robot Day” que ocorreu no passado dia 20 
de setembro e se traduziu num verdadei-
ro sucesso, com quase uma centena de 
participantes.

Grande parte das outras páginas são de-
dicadas à Sick, marca de referência no merca-
do e exclusiva da F.Fonseca. A nova família de 
sensores fotoelétricos W16 e W26 é uma das 
inovações em destaque e comprova que está 

-
palmente para as aplicações onde possam 

-
xões e muitas vibrações. O controlo e moni-
torização inteligente em interfaces Homem-
-Máquina, através das consolas cMT Cloud 
HMI da Weintek Labs, também conquistam 
um lugar de relevo nesta comunicação, pois 
na era do  (IIoT) as 
ligações aos equipamentos de campo, PLCs, 
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são tão importantes como a conetividade 
com o nível superior de gestão, como SCA-
DAs, MES, ERP. Por último, mas não necessa-
riamente menos importante, no segmento de 
quadro elétrico a gravadora para trafolite da 
Murrplastik é o produto que convidam a es-
preitar. Muitas outras marcas são abordadas 
nesta edição. Poderá ler artigos dedicados 
à Tpl Vision, Mitsubishi Electric, Solcon, Ad-
vantech, HMS, Murrelektronik, Rittal, Wieland 
Electric, entre outros.

Como sempre esta revista não passa ape-
nas pela comunicação de produtos, serviços 
e soluções, mas também pelas atividades 
humanas da F.Fonseca, realçadas com algu-
mas das iniciativas recentemente promovi-
das, destacando a atividade  e a 
palestra com o incrível Paulo Azevedo. Nesse 
dia foi reforçada a mensagem que o “ser difícil 

 e esta mensagem 
foi tão impactante que o Departamento de 
Formação decidiu divulgá-la externamente, 
fazendo agora parte da oferta formativa da 
F.Fonseca. No passado dia 26 de outubro 
realizou-se, na F.Fonseca, a primeira pales-
tra aberta ao público onde todos acederam 
a mensagens com este nível de impacto 
e, consequentemente, serviram como um 

de cada um. 

Caminhada solidária WEG apoia 
Centro Social e Paroquial da Maia – 
Lar de Nazaré
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

A WEG realizou a 29 de setembro a Caminha-
da Solidária, cujos donativos angariados re-
verteram a favor da Instituição Centro Social 
e Paroquial da Maia – Lar de Nazaré, situada 
na cidade da Maia, que atualmente acolhe 
30 utentes na valência de Centro de Dia e 30 
utentes na valência Centro de Convívio. Os 
participantes concentram-se nas instalações 
da WEG Maia por volta das 10 horas da ma-
nhã com destino à instituição, num percurso 

de cerca de 3,5 km, que decorreu de forma 
ordeira e animada.

Esta atividade de cariz única e exclusiva-
mente solidária contou com cerca de 250 ins-
crições com o objetivo de colmatar as neces-
sidades mais prementes da instituição, que 
desde a primeira hora colaborou de forma 
incansável, para a concretização desta inicia-
tiva. Com o princípio da Solidariedade Social 
subjacente, a WEG juntamente com o contri-
buto dos seus colaboradores e de algumas 
parcerias com a Junta de Freguesia da Cida-
de da Maia, a Junta de Freguesia de Moreira, 
a Spedycargo, a Invacare e a Durães conse-
guiu um importante conjunto de equipamen-
tos, nomeadamente duas poltronas, duas 
cadeiras de rodas, um banco para banhos 
assistidos, uma pedaleira elétrica para mem-
bros superiores e inferiores, uma passadeira 

vão auxiliar os utentes no desenvolvimento 
das suas atividades na instituição.

A WEG é uma multinacional brasilei-
ra, localizada na Maia e mais recentemen-
te em Santo Tirso, que tem na sua génese 
uma preocupação muito acentuada com a 
Responsabilidade Social, quer pelo impacto 
que tem na sociedade em geral, quer pela 
importância que assume na dinamização da 
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comunidade local. Neste sentido são desen-
volvidas anualmente, e de forma voluntária, 
um conjunto de ações que visam essencial-
mente contribuir para uma sociedade mais 
justa e para a preservação do meio ambiente. 
A WEG acredita que a solidariedade deve ser 
encarada como um dever ético e não uma 
obrigação moral.

Juntos somos mais 

Tel.: +351 225 320 800 · Fax: +351 225 320 860

-
presas para participar no evento realizado 
na sede da empresa em Herzogenaurach. 
Catorze empresas emergentes de 4 países 
apresentaram as suas ideias de negócio a es-
pecialistas e representantes da alta direção 

a oportunidade de colaborar como parceiros 

potencial que as empresas jovens oferecem 
com ideias empresariais convincentes. A em-
presa iniciou a sua trajetória como empresa 
emergente há mais de 70 anos. 

"
", disse 

Peter Gutzmer,  e De-
puty

-

Em troca, os jo-
vens empresários recebem o apoio de uma 
empresa consolidada e referência em tecno-
logia para implementar as suas ideias de ne-
gócio. "

-
sarial", explicou Tim Hosenfeldt, 

 
-

As ideias de negócio apresentadas vi-
nham de especialidades relevantes para a 

produção, conceitos de mobilidade, soluções 
de sensores, criação de valor de dados e 

soluções de novos materiais. Os vencedores 
foram selecionados num processo de pré-
-seleção que contou com 113 candidatos de 
24 países da Ásia, América do Norte, Europa 
e Austrália. A participação no  e 
um foco especial em projetos e desenvolvi-
mentos conjuntos podem ser um passaporte 
para o sucesso. Uma história semelhante à da 
empresa de TI Autinity Systems de Chemnitz, 

-
bal graças ao sucesso da colaboração. " -

-

-

".

HELUKABEL comemora 40 anos 
com novo vídeo corporativo
HELUKABEL Portugal

Desde a sua fundação na Alemanha em 1978 
até aos dias de hoje, com presença direta em 
30 países, a HELUKABEL tornou-se um dos 
principais fabricantes e distribuidores mun-

-
sórios. No novo vídeo corporativo partilham 
informações sobre o mundo da HELUKABEL, 
desde o desenvolvimento de produtos até ao 
processo logístico. O novo vídeo corporati-

watch?v=roiwo0abHiY.

ManWinWin Software expande 
negócio na Roménia
Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

Tel.: +351 214 309 100 · Fax: +351 214 309 109

Com a colaboração da Dasstec SRL, partner 

de 5 anos de atividade já mais de 25 clientes 

gestão da manutenção. Eaton, Rompetrol, 

Farmexpert, BMF e Veranda Mall são alguns 
exemplos de implementação de sucesso em 
clientes, nas mais diversas áreas.

-
nhecida empresa de consultoria de gestão da 
manutenção. Foi a primeira a ser reconhecida 
como partner ManWinWin na Europa e atual-
mente dedica-se à prestação de serviços de 
consultoria técnica e gestão de projeto. Com 
12 anos de experiência, a sua especialização 
centra-se no setor automóvel, onde conta 
com clientes como a gigante Vanderlande 
Industries. Segundo Rodrigo Seruya Cabral, 
Diretor-Geral e sócio da ManWinWin Softwa-
re, “

-
celente trabalho e acreditamos que esta é base 

 Importante lembrar que o ano passado 
cerca de 40% da faturação da ManWinWin foi 
além-fronteiras.

para a Indústria 4.0
Rittal Portugal

Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219

Com o VX25, todos os dados 3D estão dispo-
níveis com a máxima qualidade e consistên-
cia. O produto digital suporta os fabricantes 
de soluções de automação e controlo em 
todos os processos ao longo da sua cadeia 
de valor. Assim o planeamento elétrico, o 
projeto mecânico, as compras, o cálculo de 
custos e o fabrico, bem como todas as ou-
tras áreas da construção de painéis, podem 
sempre aceder a dados completos e de alta 
qualidade. Isto abre novas opções para os 

-
cessos de acordo com a Indústria 4.0. O fácil 

 de dados 3D CAD detalhados e 
validados (  Rittal ou portal de dados 

todos os sistemas CAD comuns (um total de 
70 formatos), engenharia mecatrônica com 

layouts de armários 
-

cação de dados de acordo com o eClass e o 
ETIM, garantem a conceção e o planeamen-
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-
ção Rittal (RiCS) baseado na  permite uma 

-
mo sem qualquer conhecimento de CAD - do 
VX25 e dos componentes de instalação dese-
jados. A segurança de planeamento necessá-

-
lidade integradas, que fornecem um feedback 
direto e, assim, garantem que a solução tenha 

loja online vinculada, bem como com ferra-
mentas de conversão baseadas na  para 
a transição do sistema de armários de gran-

-
ração validada e os resultados de engenharia 
fornecem a base para o controlo automático 
de máquinas nas instalações de produção e 
construção. Os painéis do VX25 são equipa-
dos com um código QR para otimizar os pro-
cessos de criação de valor na engenharia de 
automação e controlo. Utilizando o código 
QR, será possível alinhar os componentes do 

cliente. Isto permitirá que os componentes 

completo, para serem atribuídos aos progra-
mas de edição corretos e para que os tempos 
de processamento sejam registados. 

Aquisição da Lubrigrupo pela Moove 
Lubricants
Lubrigrupo

Tel.: +351 253 195 187 · Tlm.: +351 932 255 111

-
cantes Mobil em Portugal, foi recentemente 
adquirida pela empresa Moove Lubricants. 
Trata-se de um dos maiores e mais importan-

químicos a nível mundial, operando extensi-
vamente em toda a América do Sul e Europa. 
É atualmente uma referência global no setor 
e o maior parceiro de distribuição da Exxon-
Mobil em todo o mundo. Na Europa, desta-
cam-se as seguintes conquistas: distribui os 

e Industrial no Reino Unido, França, Espanha 
e Portugal; é um Distribuidor Autorizado dos 

toda a Europa e fabrica e comercializa alguns 
auxiliares Mobil (por exemplo, anticongelan-
tes, refrigerantes e óleos de travões) sob li-

Com uma visão ambiciosa e futurista, o 
desejo da empresa passa por replicar um 
modelo de negócios já em prática e bem-
-sucedido, que garante uma unidade e coe-
rência nas ações tomadas. Aproveitando, 
igualmente, as sinergias e conhecimento da 
Lubrigrupo, todos os processos serão mais 

Neste contexto está reforçado e fortale-
cido o posicionamento da marca Mobil no 
mercado português, sendo este um marco 
histórico e de viragem na realidade nacio-

respeito. 
À semelhança da Lubrigrupo, a Moove 

Lubricants reconhece que a satisfação do 
cliente é essencial para o seu sucesso, tendo 
assim como compromisso atender às suas 
expetativas e necessidades, garantindo um 
contínuo aperfeiçoamento dos produtos e 
serviços, através de um elevado padrão de 

de processos. Estes poderão esperar uma 
dinâmica diferente, aliada à competência já 

-
po. Durante os próximos tempos serão ainda 
anunciadas algumas novidades e iniciativas, 
que certamente serão do agrado e do inte-
resse generalizado dos clientes. 
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ISQ com pós-graduação 
em engenharia de adesivos
ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade

Tel.: +351 214 228 100 · Fax: +351 214 228 120

 

O ISQ vai lançar em novembro de 2018, uma 
pós-graduação em engenharia de adesivos, 
uma tecnologia inovadora de ligação de ma-
teriais que poderá vir a substituir a soldadura 
e a rebitagem em alguns casos. A engenharia 
de adesivos será muito útil para a indústria 
da aeronáutica, corticeira, automóvel, entre 
outras, porque liga materiais compósitos. Os 
alunos que frequentem esta formação po-
dem trabalhar em várias indústrias utiliza-

-
denar e validar as juntas adesivas durante as 
fases de projeto, produção e manutenção e 
também de transmitir aos restantes colabo-
radores da organização os conhecimentos e 
competências adquiridos, contribuindo para 

área dos adesivos.
O adesivo é um material que permite a li-

gação entre superfícies e que resiste à sepa-
ração, podendo ser encontrado na natureza 
ou produzido sinteticamente. Está atualmen-
te presente na construção civil, dispositivos 
eletrónicos, telecomunicações, fabrico de 
móveis e de aglomerados de madeira, dispo-
sitivos médicos, cirurgia (ligação de tecidos 
e ossos), indústria têxtil, indústria do calça-

adesivas) e também na indústria aeronáutica 
onde é usado, por exemplo, nos painéis san-

 na fuselagem dos aviões e na indús-
tria automóvel, onde está a ser utilizado para 
substituir tecnologias de soldadura bastan-
te exigentes em materiais como o alumínio, 
em estruturas como os chassis de alguns 
automóveis, como o Lotus Evora, o Morgan 
Supersports e o Aston Martin DB9. As van-
tagens prendem-se com a ligação de mate-
riais diferentes em termos de composição e 

do adesivo compensa a diferença), a obten-
ção de contornos regulares, evitando furos 
(parafusos, rebites) e marcas resultantes da 

-
temente, reduzindo os custos (os projetos em 

que se usam ligações adesivas tendem a ser 
mais económicos) e permitindo a automatiza-
ção do processo de ligação. Relativamente 
às uniões mecânicas, os adesivos permitem 
um maior amortecimento das vibrações e 
uma distribuição mais uniforme das tensões, 
o que contribui para uma maior resistência da 
peça à fadiga.

MEWA MULTITEX absorve 

MEWA

onde fugas de líquidos oleosos e aquosos 
fazem parte do dia a dia, a esteira têxtil de 
retenção de óleo MULTITEX com sistema de 
reutilização. A esteira é a base adequada para 
trabalhos de reparação e manutenção, prote-
gendo o local de trabalho e o chão contra su-
jidade e líquidos perigosos. A MULTITEX dei-
xa-se empurrar para o canto mais recôndito 
e é suave para máquinas e ferramentas. Uma 
vez que o material é têxtil, mossas por mano-
bras não acontecem. E no que diz respeito à 
segurança? Será que uma esteira oferece a 
mesma segurança que um cárter de plástico 
ou metal? Oferece sim. MULTITEX é segura e 
limpa, sendo feita de um tecido especial que 
transporta imediatamente o líquido do exte-
rior para o interior, e armazena-o durante mui-
to tempo no núcleo absorvente. Desta forma, 
a superfície permanece relativamente seca, 
enquanto um não-tecido especial no interior 
distribui e aglutina o líquido de modo unifor-
me e duradouro.    

As esteiras de retenção de óleo estão dis-
poníveis em formato de toalha (60 x 90 cm) 
e podem ser guardadas sem ocupar muito 
espaço. Depois de usadas, são deitadas no 
contentor de segurança MEWA SaCon, com 
fecho hermético, que integra o sistema de 
reutilização. Dentro deste contentor, as es-
teiras são recolhidas para serem lavadas e 
cuidadas. Tanto a hora da recolha como a 
da devolução são combinadas com o cliente 
consoante as suas necessidades. Aqui, e tam-
bém no que diz respeito à quantidade ade-
quada, a MEWA presta consultoria. Com este 
sistema inteligente e económico, a empresa 

adequada para empresas de produção que 
procuram uma solução económica, calculá-
vel, segura, confortável e amiga do ambiente.

REIMAN presente na EMAF 2018
REIMAN, Lda.

Tel.: +351 229 618 090 · Fax: +351 229 618 001

A REIMAN estará presente na 17.ª edição da 
EMAF (Pavilhão 5, Stand C04), uma feira com 
diversos setores industriais, dos construtores 
de máquinas e equipamentos, à manutenção, 
da robótica, automação e controlo à informá-
tica industrial.

Como sempre, a REIMAN marca presen-
ça nesta exposição com a apresentação de 
novos produtos das suas representadas: AC-
CURIDE (corrediças telescópicas); CHIARA-
VALLI, COMER e SITI (redutores industriais); 
DIRAK – SNAP-LINE (fechos em inox); ELEC-
TRO ADDA (motores especiais e de freio); 
ELESA+GANTER (dobradiças de segurança e 
grampos de aperto rápido); INVERTEK (nova 
gama Optidrive E3 e P2 com PLC integrado); 
MELLOR (redutores para recuperadores de 
calor); PEI (foles e proteções metálicas para 
máquinas); PINET (dobradiças de piano e 
acessórios industriais); PMI (guias lineares e 

lineares); TGB Group (redutores de anel); UNI-
MEC (gatos mecânicos e sistemas de eleva-
ção). Adicionalmente, poderão conhecer a 

técnico de alumínio - WOLWEISS.

Módulo PROFIsafe para maior 
segurança
NORD Drivesystems PTP, Lda.

Tel.: +351 234 727 090 · Fax: +351 234 727 099

A segurança funcional de fábricas e máqui-
nas é de uma importância vital na produção. 
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Com o módulo de interface PROFIsafe SK TU4-PNS, a NORD 
Drivesystems oferece ainda mais segurança. O módulo op-
cional cumpre os mais rigorosos requisitos de segurança, 

-
gurança e garante uma comunicação segura. PROFIsafe é a 
principal tecnologia a nível mundial para aplicações de segu-
rança para automação de produção e de processos. Com o 
SIL3 e PLe (nível de desempenho e), Categoria 4, o protocolo 
de comunicação sem falhas cumpre os mais rigorosos requi-
sitos de segurança. Com um PLC de segurança, a eletrónica 

-
safe em ambientes PROFINET.

É possível conetar à aplicação com conetores de ligação, 
entradas e saídas seguras, por exemplo para interruptores 
de paragem de emergência e células de deteção. É possível 

de acionamento seguro. O módulo está equipado com dois 
microprocessadores de funcionamento redundante e possui 
automonitorização. É possível conetar-se à aplicação com 
conetores de ligação, entradas e saídas seguras, por exem-
plo para interruptores de paragem de emergência e células 

supervisionar a função de acionamento seguro. O módulo 
está equipado com dois microprocessadores de funciona-
mento redundante e possui automonitorização. O módulo 
está disponível para as séries de variadores NORDAC LINK, 
NORDAC FLEX e NORDAC PRO.

silenciosos com as guias para calhas articuladas
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Em aplicações nos armazéns automáticos muito dinâmicas, 
-

gurar que as calhas articuladas com movimento vertical se 
mantêm na sua posição de forma segura, a igus desenvolveu 
o sistema vertical " " abreviado como GLV, e que com-
bina segurança com baixo peso e fácil montagem, para a 
máxima dinâmica no movimento. O desenho aberto também 
reduz a ressonância e, consequentemente, o ruído. As guias 
para calhas articuladas são muito utilizadas na indústria, es-
pecialmente para cursos longos, nos quais a secção supe-
rior da calha articulada desliza sobre a secção inferior. Mas 
nas aplicações verticais, frequentemente encontradas no 
armazenamento de materiais, as guias não são necessárias 
caso a dinâmica seja reduzida. As calhas articuladas estão 
simplesmente sujeitas à gravidade. Mas isto raramente se ve-
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bem orientadas para prevenir acidentes. Até 
ao momento, eram utilizadas as guias prati-
camente fechadas em chapa metálica, mas 
estes canais contínuos são de instalação di-
fícil e dispendiosa. Além disso, o desenho fe-

ruído no funcionamento da calha articulada. 
A guidelite vertical aberta (GLV) dá resposta 

seu desenho combina um funcionamento si-
lencioso e uma fácil montagem com elevada 
segurança, em grande altura e velocidades 
muito elevadas.

Há oito anos, com a série guidelok, a igus 
lançou uma guia que eliminava todas as des-
vantagens de um canal de chapa metálico ou 
alumínio. E agora desenvolveu a nova guia 
GLV para aplicações exclusivamente verti-
cais, usando determinados componentes 
deste sistema. Tal como no guidelok, a igus 
não utiliza um canal fechado de chapa me-
tálica para guiar a calha articulada, mas guias 
abertas em plástico com um comprimento 
de 2000 milímetros. Este desenho aber-
to minimiza a ressonância e ajuda a manter 
um ruído de funcionamento reduzido da ca-

Existem ainda outras vantagens, como a ex-
celente absorção das vibrações bem como 
uma montagem fácil, graças aos parafusos 
especiais que permitem aparafusar as guias 
com apenas uma mão, sem ser necessário 
um contra-aperto. Se os cabos ou a calha 
articulada sofrerem danos, por exemplo, 
causados pela queda de peças, o desenho 
aberto da guia permite uma rápida deteção e 

podem ser realizadas de forma simples e rá-
pida. A utilização de guias em plástico tam-
bém reduz o peso global da guia e minimiza 
os custos de transporte.

SEW-EURODRIVE PORTUGAL 
na EMAF 2018
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

A SEW-EURODRIVE terá em destaque al-
gumas novidades (Stand 5D07, Pavilhão 5). 
O MOVIGEAR, Tamanho 1, nova unidade de 
acionamento MGF..-DSM, com uma elevada 

centralizadas, na gama de potência mais bai-
xa, para utilização em aplicações de trans-
portadores que exigem binários baixos de 10 
a 100 Nm. Os rolos motorizados ECDriveS®, 
um Sistema de Acionamento Elétrico com 
Controlo Comutado, com um motorredutor 
de corrente contínua sem escovas. 

O redutor XCO S37, um pacote de aciona-
mentos XCO ( ) com 
proteção de superfície para uma utilização no 
setor alimentar e bebidas. O redutor FM127, 

-
nagens helicoidais de veios paralelos, otimi-
zados para misturadores e agitadores graças 
a uma distância entre rolamentos alongada, 
estando disponíveis nos tamanhos 67 a 157 
e cobrem as cargas radiais de 25 000 N a  
176 500 N. O AGV, sistemas de movimentação 
com modernas tecnologias de acionamento, 

e adaptabilidade. Estão disponíveis diversas 
soluções de alimentação, desde as baterias 

-
to por indução (tendo por base a tecnologia 
MOVITRANS®). 

Ganhe um Lexus híbrido CT200H 
com óleo de motor Mobil 1™
Lubrigrupo

Tel.: +351 253 195 187 · Tlm.: +351 932 255 111

A Lubrigrupo lançou uma campanha em par-
ceria com a ExxonMobil, que se irá realizar 
entre 01 de setembro e 30 de novembro de 
2018. Por cada embalagem de 5 litros de óleo 
de motor Mobil 1™ adquirida num dos distri-
buidores Lubrigrupo ou por cada mudança de 

-
vel Lexus Hybrid CT200h. Para tal, deverá fa-
zer o upload do seu comprovativo de compra 
através do 
e preencher os seus dados pessoais. Depois 

que, garantidamente, o automóvel sairá e 
será entregue em Portugal Continental. Adi-
cionalmente, terá direito à oferta de um boné 
Mobil 1, estando este sujeito à disponibilidade 
de stock.

Para saber mais e ter um conhecimento 
mais detalhado dos Termos e Condições da 
campanha, contacte-nos diretamente ou a 
um dos distribuidores Lubrigrupo, acedendo 

a www.lubrigrupo.pt. Acompanhe todas as 
novidades no Facebook da Lubrigrupo (www.

-

A Lubrigrupo deseja boa sorte a todos os 
participantes.

Bresimar Automação estará presente 
na EMAF 2018
Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

A Bresimar Automação irá estar presente na 
próxima edição da EMAF 2018 (Stand C08, 
Pavilhão 5), a maior feira do setor, onde serão 
apresentadas as mais recentes novidades em 
termos de máquinas, equipamentos e servi-
ços para a indústria. 

No stand da Bresimar Automação encon-
trará uma equipa técnica ao seu dispor para 
lhe apresentar as mais recentes novidades 
relacionadas com automação e controlo in-
dustrial. Além das já habituais e valorizadas 
apresentações de produtos e soluções, nesta 
edição, a Bresimar Automação irá celebrar 
junto com os seus parceiros e clientes os 35 
anos de atividade no mercado nacional. 

HELUKABEL Portugal lança website 
de vendas online
HELUKABEL Portugal

A HELUKABEL é uma empresa sedeada na 
Alemanha, especialista no fabrico e distribui-
ção de cabos elétricos e óticos. Uma extensa 
gama de produtos com mais de 33 000 arti-
gos em stock, bem como a possibilidade de 

-
cações dos clientes, permitem à HELUKABEL 
apresentar soluções de topo em sistemas de 
conetividade elétrica para aplicações indus-
triais e infraestruturas.
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A experiência e o conhecimento têm-nos 
permitido desenvolver soluções em cabos e 
acessórios para algumas das mais exigentes 
aplicações, como transmissão de energia, 
automação, controlo, servomotores, robótica 
e energias renováveis. A conjugação de uma 
vasta gama de produtos com uma rede glo-
bal de 49 pontos de venda e presença em 30 
países torna a HELUKABEL um parceiro de 

 de vendas online 
está disponível em www.shop.helukabel.pt. 

RS Components e 3M ajudam 
empresas no novo regulamento sobre 
equipamento de proteção individual
RS Components

Tel.: +351 800 102 037 · Fax: +351 800 102 038

marketing.spain@rs-components.com · pt.rs-online.com

A RS Components disponibiliza aos clientes 
uma gama de equipamentos de proteção 
individual (EPI), especialmente produtos de 
proteção auditiva para ajudar as empresas a 
cumprir o novo regulamento relativo a EPI. Os 
EPI são equipamentos concebidos e fabrica-
dos para serem usados como proteção con-
tra um ou mais riscos de saúde ou segurança 
para o indivíduo. Além de outros riscos, como 
os associados a perigos físicos, químicos e 
mecânicos, além do calor e das chamas ou 
das partículas volantes, uma área importante 

-
gislação é o ruído, especialmente para quem 
trabalha em ambientes industriais ou no setor 
da construção.

A 21 de abril de 2018, a atual Diretiva EPI 

julho de 1995, é substituída pelo novo Regu-
-

ções que estão em linha com as atuais prá-
ticas empresariais, especialmente tendo em 
conta que o texto da Diretiva atual já tem mais 
de 20 anos. O regulamento engloba uma sé-
rie de requisitos, como a marcação CE, docu-
mentação técnica e auditorias de produção, 
e inclui categorias de risco, de I a III, corres-
pondentes a um risco baixo, intermédio e 
elevado. Uma mudança importante no novo 

destina a proteção auditiva: o "ruído nocivo" 

perigo irreversível para a saúde. Assim, o "ruí-
do nocivo" foi também movido para a Catego-
ria III de risco mais grave, o que o coloca no 
mesmo nível de risco elevado a que se des-
tinam as proteções respiratória e antiqueda.

Além de outros requisitos para importa-
dores e distribuidores incluídos no novo Re-
gulamento EPI, os fabricantes de produtos 
de proteção auditiva estarão agora sujeitos 
a procedimentos de controlo de qualidade 
permanentes mais rigorosos, incluindo o con-
trolo de qualidade de produtos ou a garantia 
de qualidade para toda a unidade de produ-
ção. Nos casos aplicáveis, a nova marcação 
CE tem de ser colocada em todas as embala-
gens e produtos. Além de ajudar na sensibili-
zação relativamente ao novo regulamento, a 
RS está também a disponibilizar produtos de 
referência em proteção auditiva de fabrican-
tes como a 3M, a empresa de tecnologia de 

de equipamentos, incluindo protetores audi-
tivos, tampões para os ouvidos e protetores 
auditivos de comunicação que permitem aos 

com os colegas.
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JUNCOR
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

   
A JUNCOR procura, cada vez mais, aumentar 
a sua competitividade através de uma gestão 

aqueles que com ela se relacionam: clientes, 
fornecedores, colaboradores e meio envol-
vente. É, neste sentido, que a empresa fun-
dada em 1976, tem implementado o Sistema 
de Gestão Integrado, que arrancou em 2003 

alargou-se em 2012 aos requisitos de Segu-
rança e Saúde no Trabalho e agora, em 2018, 
estende-se à área ambiental.

O Sistema de Gestão da JUNCOR é reco-
nhecido de acordo com os respetivos certi-

no âmbito das Normas NP EN ISO 9001 (Qua-
lidade), NP EN ISO 14001 (Ambiente), NP 4397 
e OHSAS 18001 (Saúde e Segurança do Tra-
balho). Paralelamente, a JUNCOR goza do 
estatuto de PME Líder e, a nível comercial, é 
um distribuidor exclusivo em Portugal de di-
versas marcas internacionais nos setores da 
transmissão mecânica, técnica de transporte 

-
cados podem ser consultados no  da 
empresa www.juncor.pt. 

Indústria procura ergonomia
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções 

Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

Sequências de movimento repetitivas e lo-
cais de trabalho rígidos, que exigem posturas 
de trabalho antinaturais, estão rapidamente 
a tornar-se ambientes industriais ultrapassa-
dos. A ergonomia melhora a saúde dos tra-
balhadores, como também aumenta a ren-
tabilidade de uma empresa, à medida que 
a produtividade aumenta, a taxa de erro é 
minimizada e a ausência por doença é redu-
zida. O sistema de suspensão CS-4000 neXt 
para IPCs fechados, adapta-se às exigências 

individuais dos operadores e da produção: 
por exemplo, o display e a prateleira do te-
clado são ajustáveis verticalmente. Em que o 
ajuste de inclinação do display permite a me-
lhor visualização do monitor mesmo quando 

disto existe um tapete de rato que pode ser 
posicionado no lado direito ou esquerdo da 
prateleira do teclado e escondido até ser 
necessário.

O sistema de suspensão CS-4000 neXt 
também integra todos os dispositivos de 
comando e sinalização, incluindo botões 
de paragem de emergência, sistemas de 

interfaces montadas 
diretamente na coluna. Portanto, unidades 
adicionais são desnecessárias. Um sistema 
de suspensão que combina várias funções, 
torna a produção bem organizada, claramen-
te estruturada e permite aumentar os fatores 
de segurança. O seu  inovador, com 
classe de proteção de IP65, inclui uma caixa 
que facilita a implementação de um PC, uma 
base rotativa e um sistema interno de guia 
de cabos. Para a conexão do IPC são forne-
cidos componentes padronizados (VESA 75, 
VESA 100, Ø 48 tubo redondo). O sistema de 
suspensão CS-4000 neXt é um sistema ex-

para muitas aplicações, desde uma produção 
totalmente automatizada até ao controlo de 
uma única máquina. É indicado para descen-
tralizar o controlo de uma planta de produ-
ção, das suas máquinas, displays ou HMIs.

DNC Técnica aposta no maior evento 
do setor realizado em Portugal – 
EMAF 2018
DNC Técnica, Lda.

Tel.: +351 244 820 530 · Fax: +351 244 820 533

Na 17.ª edição da EMAF, a DNC Técnica vai se 
destacar com um crescimento bastante sig-

2 com muita tecnologia e ino-
vação. A DNC Técnica vai apostar numa mon-
tra cheia de máquinas e soluções com o foco 
na Indústria 4.0 e na automação e robótica.

Na área da estrutura metálica a DNC 
Técnica vai apresentar uma montra com-
pleta: soluções de processamento de cha-

posicionadores de soldadura, equipamen-
tos de rebarbar CNC, calandras e máquinas 

equipamentos que vão estar presentes para 

demonstração, de marcas líderes do mer-
cado mundial, tal como a FICEP, a PEMA, a 
DAVI, a ARKU entre outras. Na área de mol-
des e arranque de apara a DNC Técnica vai 
estar igualmente forte, com soluções de ma-
quinação a 5 eixos e soluções de automação 
e robótica, uma aposta clara na demonstra-
ção de tecnologia 4.0 que torna as fábricas 
inteligentes e cadeias de produção cada vez 

Vai poder ver equipamentos da ZAYER, da 
KERN, da C.B.FERRARI da HWACHEON, da 
IMSA, entre outros.

A DNC Técnica irá estar no Pavilhão 1 no 
Stand A13, juntamente com os seus parceiros 
comerciais para apresentar todas estas novas 
soluções para a indústria metalomecânica. 
Com uma experiencia de mais de 22 anos de 
mercado, o stand da DNC Técnica será uma 
paragem obrigatória nesta EMAF 2018.

FUCHS e Sparkes & Sparkes 
anunciam parceria na MECÂNICA 
da FIL
FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

Tel.: +351 229 479 360 · Fax: +351 229 487 735

Porque é que um dos maiores fabricantes 

Portugal na reconstrução de caixas de velo-
cidades manuais se juntam? Para proporcio-
nar aos seus clientes uma qualidade de alta 
performance ao quadrado. São mais de 1000 
caixas de velocidades reconstruídas por ano 
pela Sparkes & Sparkes que vão agora ser 

automóvel da FUCHS. A Sparkes & Sparkes 
vai passar a utilizar e a recomendar, em ex-

os trabalhos de reconstrução das caixas de 
velocidades manuais. “Reconhecemos a qua-

-
mos proporcionar aos nossos clientes a melhor 

”, explica 
Diamantino Costa. Para o Diretor-Geral da 
Sparkes & Sparkes “esta é uma união vence-

nossas necessidades.”
-

móveis da FUCHS que vão ser usados e 
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-
TAN SINTOFLUID FE SAE 75W, TITAN SIN-
TOFLUID SAE 75W-80, TITAN SINTOPOID FE 
SAE 75W-85, TITAN SINTOPOID SAE 75W-90, 
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90 e, nos mo-
delos mais antigos, TITAN SUPERGEAR SAE 
80W-90. 

-

-
”, refere Paul Cezanne, o Diretor-

-Geral da FUCHS, e acrescenta: “damos for-

isso acredito que esta é uma parceria que vai 
-

O que vai mudar na prática? Juntamente 
com as caixas de velocidades reconstruídas, 
a Sparkes & Sparkes passa também a forne-
cer aos seus clientes as embalagens de óleo 

compradas, bem como a quantidade ne-
cessária de produto para o seu enchimento. 
Ganham os clientes da Sparkes & Sparkes e 
a FUCHS que “com esta colaboração vamos 
consolidar a nossa presença neste setor espe-

”, sublinha Paul 
Cezanne. A MECÂNICA é a 5.ª feira em que a 
Sparkes & Sparkes participa este ano. Para o 
ano, vai estar de 13 a 19 de março na Motor-

-
gação da parceria tecnológica com a FUCHS.

F.Fonseca promove em dezembro 
formação de 
Maintenance
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

A F.Fonseca vai organizar em Aveiro nos dias 
4 e 5 de dezembro, uma formação de Total 

 (TPM). O TPM, acró-
nimo para é 
um conceito de otimização das atividades 

aplicados às empresas atuais e à realidade 
nacional permitem aumentar o desempenho 
industrial, reduzindo custos e tempos de ma-
nutenção, acrescentando valor ao cliente e à 
organização.

Esta ação tem a duração de 16 horas e 
-

dos e com responsabilidades na função de 
Manutenção, nomeadamente diretores de 
produção e de operações, diretores de ma-
nutenção e conservação, encarregados e 

os formandos terão a oportunidade de visi-
tar a fábrica da Renault Cacia, conhecendo 
assim in loco
do TPM nesta indústria. Para mais informa-

-
-formacao ou contacte o Departamento de 
Formação da F.Fonseca através do email for-

Marcação rentável para todo o quadro 
elétrico
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871

A Indústria 4.0 obriga a uma tecnologia de 
-

ção sistemática e rápida dentro do quadro. A 
Weidmüller está a responder a isto com pro-
dutos como o MultiMark, o conceito inovador 
de marcação económica.

Com a MultiMark, a Weidmüller oferece 
um novo sistema de marcadores que utiliza 
um  coordenado e uma tecnologia de 
impressão para responder, na perfeição, aos 
requisitos atuais, além de ser extremamente 
económico para projetos de pequeno e mé-
dio porte, graças à faixa de marcação quase 
perfeita, a integração da impressora de trans-
ferência térmica de elevada velocidade THM 
MMP e a ligação ao 
M-Print® PRO. Por isso, o sistema fornece aos 
fabricantes de quadros uma cadeia de pro-
cesso perfeitamente conveniente, desde a 
entrada de dados até ao marcador. “O merca-

marcação”, relatou Tobias Sondermann, res-
ponsável pela gestão de produtos na área da 
marcação. “Outro aspeto popular são os mar-

-

-

de terminais numa única etapa de trabalho.”

ABB e Nobel Media anunciam 
parceria internacional
ABB, S.A.

Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247 

A ABB e o Nobel Media anunciaram uma 
parceria internacional, unindo 2 respeitadas 
organizações comprometidas com o desen-
volvimento da inovação, educação e pes-

de um seleto grupo, o 
Partners.

O Nobel Media, uma entidade que faz 
parte da Fundação Nobel, promove o alcan-
ce do Prémio Nobel para milhões de pes-
soas em todo o mundo através de eventos 
inspiradores, média digital e exposições e 
atividades especiais relacionadas com o le-
gado de Alfred Nobel e as conquistas dos 
laureados do Nobel. Através dessas ativida-
des e eventos – incluindo encontros globais 
do Prémio Nobel - o Nobel Media alcança 
estudantes, decisores e o público de todo o 
mundo. A parceria ABB – Nobel Media pre-
tende partilhar conhecimentos, inspirar as 
pessoas a se envolverem na ciência e lançar 

-
po. A ABB trará uma profunda experiência 

parceria.
Os eventos e as ações do Nobel Media 

incluem conferências, palestras e exposições 
mundiais, bem como a promoção de conteú-
do através de canais digitais de grande alcan-
ce. O próximo  - que reúne 
laureados Nobel, cientistas líderes mundiais, 
decisores políticos e líderes de opinião de 
todo o mundo - será realizado em Santiago, 
Chile, em meados de janeiro de 2019.

Redutores BERNATI
BERNATI – Versatile Solutions Improved 

Os redutores da BERNATI foram especial-
mente concebidos para aplicações indus-
triais de elevada exigência que requerem um 
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produto de dimensões reduzidas e grande 
versatilidade na sua utilização. Os redutores 

BG estão preparados para uma montagem 
universal, sendo possível selecionar entre 

-
ço de reacção, permitindo que a sua aplica-
ção seja o mais ampla possível, tanto na li-
gação aos equipamentos acionados como ao 

veio de entrada).
-

bina uma elevada rigidez torsional com uma 
adequada dissipação do calor gerado duran-

até ao tamanho 90 e ferro fundido a partir 
deste, todas as caixas estão disponíveis com 
pintura epóxi para uma proteção adicional e 
facilidade de limpeza. A gama de relações de 
transmissão de cada caixa (7 a 100) pode ser 
expandida até 300 utilizando um kit de pré-

obtendo-se binários próximos dos 2000 Nm. 
Todos os componentes destes redutores 
foram projetados e dimensionados para um 
elevado desempenho, produzidos em cen-
tros de maquinagem CNC de alta precisão, 

-
ção a longo prazo.

 “Distribuidor do Ano” 
com 21 prémios
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

Tel.: +351 252 312 336 · Fax: +351 252 312 338

A RUTRONIK foi eleita pelos leitores da re-
vista Elektronik como “D
2018”, subindo ao pódio 21 vezes, ocupando 7 
primeiros lugares, 6 segundos e 8 terceiros.

-
vamente nos últimos anos, com a consultoria, 
o suporte e outros serviços adicionais a torna-
rem-se cada vez mais importantes, além do 
processamento de logística e entrega. É por 

pelos leitores também pelo seu desempenho 
nessas áreas como “Distribuidor do ” nas 
categorias “  ”, “ -
tes Passivos”, “ ”, “Optoeletróni-
ca”, “ ” e “Displays”.

A RUTRONIK foi reconhecida em diversas 
categorias e áreas - prova de que a estratégia 

de se focar num amplo portefólio de produtos 
e serviços de consultoria abrangentes é apre-
ciada e recompensada pelos seus clientes. 

Epiroc lança BenchREMOTE para 
vários equipamentos de perfuração
Epiroc Portugal

Tel.: +351 210 400 300

Com o BenchREMOTE é possível controlar 
remotamente até 3 equipamentos de perfu-
ração Smart da Epiroc a uma distância de até 
100 metros, garantindo que os operadores 
sejam muito produtivos sem precisar de en-
trar em zonas perigosas, e assim a operação 

“ -
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melhores condições de trabalho. Sabemos 
que nosso produto é muito apreciado e é bom 
poder fornecer essa versão atualizada com 
as oportunidades que oferece aos clientes 

”, segundo Mattias Hjerpe. O facto 
de o BenchREMOTE também estar disponí-
vel para SmartROC T45 LF, SmartROC C50 e 
SmartROC CL é um passo importante para a 
Epiroc. O BenchREMOTE é uma estação de 
operação remota projetada para controlar 
os equipamentos SmartROC da Epiroc, po-
dendo ser pré-programados até 10 equipa-
mentos, em cada estação. A comunicação 
entre o BenchREMOTE e os equipamentos 
remotos é assegurada por uma rede sem 

suporta Geofence para uma segurança adi-
cional. O BenchREMOTE pode ser instalado 
num veículo, reboque ou num contentor for-
necido pelo cliente. O BenchREMOTE con-
tinua como anteriormente disponível para 
SmartROC D50, SmartROC D55, SmartROC 
D60 e SmartROC D65. 

Medição robusta de turvação 
em aplicações industriais
Endress+Hauser Portugal, Lda.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

O novo Turbimax CUS50D da Endress+Hauser 
-

dição de turvação e sólidos suspensos em 
ambientes hostis. Nem água salgada nem 

ao  robusto, tornando a solução indi-
cada para aplicações em águas residuais in-
dustriais ou processadas. Mas o sensor não é 
apenas resistente, requer pouca manutenção 
e também é muito fácil de operar. O Turbimax 
CUS50D mede a turvação e os sólidos sus-
pensos (atenuação da luz segundo a Norma 

em líquidos e lamas muito escuras. O sensor 
pode ser usado numa ampla gama de aplica-
ções; por exemplo, medição de turvação em 
processos na indústria química, medição de 
concentração de água quente de processo 
na indústria alimentar e medição de sólidos 

-
ças ao processamento de sinal digital no sen-
sor e ao protocolo Memosens.

Até agora, as calibrações multiponto es-
tavam sempre presentes ao instalar os sen-
sores de turvação, o que não acontece com 
o CUS50D. O princípio de medição é basea-
do na atenuação da luz e fornece sempre 

-

maioria das aplicações. O sensor também já 
está pré-calibrado para medições de turva-
ção e absorção, e inclui vários modelos de 
aplicação. Só precisa de selecionar o sensor 
apropriado para a sua aplicação. O Turbimax 
CUS50D pode assim ser colocado em funcio-
namento, de forma rápida e fácil. O Turbimax 
CUS50D possui uma vida útil particularmente 
longa graças ao material resistente da cabe-
ça do sensor. A superfície especial minimiza o 
risco de acumulação de sujidade, garantindo 
uma medição estável e consistente. Qualquer 
contaminação de superfície é imediatamente 
removida pelo sistema de limpeza de ar do 
sensor, de modo que os intervalos de manu-
tenção possam ser planeados e as medições 
de turvação possam continuar, sem supervi-
são, durante um longo período de tempo. A 
versão em plástico é especialmente resisten-
te a produtos químicos e é, portanto, adequa-
da para medições com baixo valor de pH ou 
alto teor de sal. 

A Endress+Hauser desenvolveu uma re-

Turbimax CUS50D está a funcionar correta-

prazo do dispositivo. Com esta referência, o 

e reproduzível. A referência de estado sóli-
do é muito fácil de usar e fornece resulta-

turvação.

RS Components disponibiliza um kit 
de desenvolvimento IoT
RS Components

Tel.: +351 800 102 037 · Fax: +351 800 102 038

marketing.spain@rs-components.com · pt.rs-online.com

A RS Components lançou um kit de desen-
volvimento ligado à cloud que agiliza os 
projetos de deteção IoT ao permitir que os 
utilizadores recolham e analisem dados no 
painel, poucos minutos depois da sua aber-
tura. O kit UrsaLeo UL-NXP1S2R2 contém um 
módulo de sensores Thunderboard™ 2 da Si-
licon Labs pronto para ser ligado à plataforma 
de serviços UrsaLeo na Google Cloud. Graças 
ao acesso pré-registado, os programadores 
podem passar rapidamente às atividades 

por mensagens de texto ou email com base 
em eventos e a utilizar o Google Analytics. 
São fornecidas aplicações e API para ajudar 
a gerir os sensores localmente, a executar 
diagnósticos e a partilhar informações de for-
ma simples com outro  da empresa 
ou ferramentas de terceiros, por exemplo, 
com aplicações de informações empresa-
riais. Rápido e fácil de utilizar, o kit ajuda os 
utilizadores a concretizar rapidamente as 
suas ideias e a aproveitar o poder da deteção 
remota e da grande quantidade de dados em 
setores como a Indústria 4.0, o diagnóstico de 
automóveis, os cuidados de saúde e a moni-
torização de dados em geral.

O módulo de sensores Thunderboard™ 
2 contém sensores de temperatura, humi-
dade, UV, luz ambiente, pressão barométri-
ca, qualidade do ar interior, deteção de gás, 
sensor de inércia de 6 eixos, microfone di-
gital e um sensor de Hall. A placa também 
contém o rádio multiprotocolo Silicon Labs 
EFR32™ Mighty Gecko de 2,4 GHz, o qual su-
porta Bluetooth® de baixa energia ou outros 
protocolos próprios de curta distância, além 
de Thread e ZigBee®. O módulo é forneci-
do com uma antena cerâmica integrada e 4 
LEDs de elevado brilho e pode ser alimen-
tado por uma ligação USB, pilha tipo moe-
da ou uma bateria externa. Para fornecerem 
produtos prontos a utilizar e reduzir o tempo 
até introduzirem um produto no mercado, 
os programadores também podem aprovei-
tar os kits de desenvolvimento de  
UrsaLeo para transpor código totalmente 
desenvolvido para  personalizado 
e darem suporte ao aumento de produto e 
gestão de dispositivos.

capacitores e resistores de cerâmica
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

Tel.: +351 252 312 336 · Fax: +351 252 312 338

A RUTRONIK e o fabricante taiwanês Yageo 

prazo com relação ao fornecimento de capa-
citores e resistores de cerâmica. Como resul-
tado, a RUTRONIK garantiu o fornecimento 
desses componentes para seus clientes até 
meados de 2020.

A escassez mundial de componentes 
eletrónicos passivos tornou-se extremamen-
te severa: com a crescente procura por novos 
produtos nas áreas de Smart Home, aplica-
ções compatíveis com IoT, Indústria 4.0 e veí-
culos elétricos, os longos prazos de entrega 
são agora norma. Como resultado, as empre-

-
des no planeamento de produção devido ao 
tempo indeterminado de entrega. M
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RESUMO
A manutenção preventiva assenta sobre uma base de trabalho susten-

uma sustentação muito concreta de todas as atividades a realizar pelo 
que, todos os intervenientes, operações e componentes de substitui-

Neste artigo apresentam-se as ações desenvolvidas para realizar 
o planeamento, ordens de trabalho, das operação de manutenção 
preventiva, aplicada a circuitos hidráulicos de máquinas fresadoras de 
uma instalação industrial de produção de moldes. 

Palavras-chave: Filtros, Gestão de Materiais, Hidráulica, Manuten-
ção Preventiva, Ordens de Trabalho, Planeamento.

INTRODUÇÃO
Qualquer que seja o modelo de manutenção adotado numa qualquer 
instalação industrial haverá, num determinado instante, a necessidade 
de esta ser programada. Não haverá dúvidas, muito menos para quem 
diariamente trabalha na manutenção, que a manutenção preventiva 
sistemática será o exemplo principal desta ação de programação. No 
entanto, a programação das ações de intervenção, sejam elas de carris 
corretivo (deferida) ou preventivo, deverão ser devidamente planea-
das quer no que diz respeito aos espaços temporais da intervenção 
quer aos componentes, pessoal e horas a despender. Neste sentido 
o acesso à informação, quer esta se encontre em papel ou suportada 
por sistemas informáticos, assumirá um papel preponderante na de-

planeamento. Assim sendo, a qualidade da decisão, quando e como 
intervir, dependerá das informações que se encontrarão disponíveis 
no momento em que o gestor da manutenção a terá que tomar. Para 
Herbert Simon (Simon, 1963), a tomada de decisão é um processo de 
análise e de escolha, entre várias alternativas disponíveis, que a pes-
soa deverá seguir. Dessa forma, a falta de informações, a existência 
de informações imprecisas ou desatualizadas afetarão o processo de 
decisão, conduzindo a más decisões, e como tal a um planeamento 

custos mais elevado. 
É, pois, com base nos pressupostos anteriores que o trabalho agora 

apresentado (resultado de mais um estágio curricular da Licenciatura 
em Engenharia Mecânica do ISEP - Instituto Superior de Engenharia do 
Porto) foi desenvolvido. Assim sendo, este tem como objetivo, utilizan-
do as Tecnologias da Informação (TI) bem como registos em papel, a 
criação de Ordens de Trabalho (OTs) associadas aos sistemas hidráuli-
cos de equipamentos produtivos (Figura 1) adstritos ao setor de cons-
trução de moldes da MDA – Moldes de Azeméis, S.A., pertencente ao 
Grupo Simoldes.

Figura 1. 

O presente artigo encontra-se organizado do seguinte modo: na 
presente secção faz-se a introdução e o enquadramento, de forma 
sucinta, do trabalho desenvolvido, enquanto na 2.ª secção se proce-
de ao enquadramento do mesmo. Na 3.ª secção apresenta-se a me-
todologia utilizada e descreve-se a criação das Ordens de Trabalho. 
Na 4.ª secção apresentam-se as conclusões inerentes ao trabalho 
desenvolvido.

ENQUADRAMENTO
Na presente secção faz-se o enquadramento do trabalho desenvolvi-
do, explicando-se toda a metodologia utilizada bem como os supor-
tes teóricos, ferramentas,  e procedimentos utilizados. Assim, 
e dado que todo o trabalho a desenvolver deveria enquadrar-se na 
política de manutenção e modo de operação adotado pela empresa, 
começou-se por estudar os  de gestão, a interação com os 
operacionais de manutenção bem como a forma como a informação é 
consultada e distribuída pela equipa de manutenção.

Sistema de gestão da manutenção 
A gestão das atividades industriais socorre-se de um suporte informá-
tico do tipo ERP ( ) também, por vezes, 
designados de Sistemas Integrados de Informação e Gestão, essen-
ciais para o planeamento e o controlo da maioria dos recursos de que 
dispõem. É, pois, no âmbito da gestão da manutenção que é referido 
o  PowerGest (Criativa, 2018), implementado na organização. 
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A adoção deste , como de um qualquer outro ERP, tem como 
objetivo a criação de um conjunto de soluções e facilidades para a 
gestão da manutenção (preventiva principalmente), com vista à redu-

-
ção dos processos, a redução de custos, a integração das diferentes 
áreas da empresa e uniformização da comunicação entre os diferentes 
departamentos.

Por outro lado é sabido que a utilização de ferramentas informáti-

equipamentos, material de substituição, ferramentas bem como de 
todos os intervenientes no processo para que o planeamento e a ma-
nutenção sejam coroados de êxito. É, pois, neste ponto do processo 

demais elementos necessários se torna basilar para a gestão e progra-
mação da manutenção. 

-

setor produtivo que agora se está a estudar e, como tal, não poderá 
divergir do que já é praticado na empresa. Assim, e tendo em conta 

já adotada, ou seja, uma cadeia numérica. Há que referir, no entanto, 
-

tes e materiais constantes de toda a organização é resultado de uma 
. 
-

mérica, correspondente ao setor em análise.

Figura 2. 

Não será demais recordar que as operações de manutenção se en-
contram, ou devem encontrar, intimamente ligadas aos objetivos glo-
bais da organização, contribuindo quer ao nível do volume quer da 

organização e consequente retorno económico. A manutenção, en-
quanto combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de 
gestão durante o ciclo de vida de um bem, tem por função manter ou 
repor um bem num estado em que possa cumprir a função requerida 
(EN 13306, 2010), tendo sempre em mente o ponto de equilíbrio entre 
benefício e custo para maximizar o seu contributo no panorama geral 
da empresa. 

Gestão de materiais 
A gestão de materiais, uma das vertentes da gestão da manutenção, 
assume um papel preponderante no desempenho da equipa de ma-
nutenção e na competitividade da empresa num mundo que cada vez 
mais se encontra globalizado. Naturalmente que a indisponibilidade 
de um dado material poderá acarretar perdas consideráveis. No en-
tanto, há que ter em conta que os custos de posse de um material 
em armazém, imobilizado, os custos de conservação bem como os 
custos associados a monos e a matérias que se tornaram obsoletas ou 
se degradaram poderão ser bastante elevados. Pelo exposto, a gestão 
de peças e de materiais, não só em armazém, mas também as que 

poderão vir a ser adquiridos, é fundamental para a gestão da manuten-

de materiais em stock, correlação entre materiais e equipamentos, co-

Ordens de Trabalho 
Segundo Cabral (2006), a Ordem de Trabalho (OT) é um motor do 
sistema de gestão da manutenção. É ela que veicula para a área da 
intervenção técnica a necessidade de realização do trabalho e forne-
ce as instruções necessárias para a sua execução, que serve como 

-
-de-obra, materiais e serviços) e os respetivos custos, na realização 
do trabalho, que serve de suporte para o registo das tarefas efetiva-
mente realizadas bem como de suporte a diagnósticos de condição e 
de sugestão de ações futuras. As Ordens de Trabalho, independente-
mente do seu tipo (sistemáticas, preventivas, corretivas ou de melho-
ria) podem ser apresentadas de acordo com o esquema mostrado na 
Figura 3.

Figura 3.

Do esquema anterior deduz-se que a preparação de uma Ordem de 

orientarão não só no modo como executar as tarefas, mas também 
nos materiais e componentes a aplicar, ferramentas e tempos de exe-
cução, ou seja na coordenação do trabalho. Na prática, e do ponto 
de vista da gestão da manutenção, a OT encontrar-se-á posicionada 
em diversos estados de acordo com o andamento das intervenções 
e do retorno dos intervenientes. A Figura 4 resume os possíveis esta-
dos das OTs. 

Figura 4. Esquematização dos estados de uma OT.

METODOLOGIA 
A preparação de uma qualquer ação de manutenção requer, numa 
primeira fase, uma avaliação das operações que serão necessárias 
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executar bem como o perfeito conhecimento dos equipamentos a in-
tervencionar e das ações a executar. Se, por um lado, a preparação 
da ação, por exemplo a preparação de uma OT, requer informações 
precisas do material a intervencionar (tipo, modelo, fornecedor, ope-
rário, entre outros), o conhecimento dos equipamentos poderá ser ad-
quirido por observação, por experiência ou por consulta de manuais 
do equipamento e de informação técnica. Neste sentido, a recolha de 
informação é uma das tarefas iniciais da preparação da intervenção, 
no entanto nem sempre a mais fácil, uma vez que esta será, na maioria 

Por outro lado, o planeamento, a melhoria ou mesmo a otimização 
de uma ação de manutenção, objetivos estipulados para a implemen-
tação deste nosso projeto de intervenção, requerem um estudo prévio 
do bem a intervencionar que não deixará de passar por uma análise 
detalhada dos manuais, do levantamento dos materiais e do conheci-
mento dos ciclos de vida dos mesmos. Assim sendo, e estabelecidos 

-
tenção preventiva – ações executadas a intervalos preestabelecidos 

de acabamento do setor em estudo. Para isso, e embora possa parecer 
um tarefa ingrata, começou-se por fazer o levantamento, máquina-a-

de equivalências que nos possam garantir a programação atempada 
da manutenção preventiva, eliminando-se ou diminuindo-se possível 
atrasos. 

Como consequência do levantamento efetuado, sobre os ele-
mentos filtrantes dos sistemas hidráulicos foram atualizadas as co-
dificações existentes e criadas novas, sempre que se verificou a 
inexistência do elemento em estudo. Desta análise resultou uma 
codificação alfanumérica capaz de caraterizar o material filtro 
(Figura 5).

Figura 5.

Criação das Ordens de Trabalho
A criação de uma OT para o setor em estudo será uma ferramenta 
muito importante não só ao nível do trabalho a realizar, mas também 
como elemento fundamental para o registo das tarefas efetivamente 
realizadas. Assim, dentro do plano de manutenção preventiva esta-

para o setor “ ”. Nestas 

a efetuar, material a substituir bem como indicações fundamentais 
para a correta e atempada intervenção como sejam: máquina, com-
ponente, zona de intervenção, tempo previsto, semana de interven-

de óleo de uma máquina não se esgota no simples ato de substitui-

níveis desejados. 

A emissão da OT de manutenção dependerá de diversos fatores 
que passam não só pelas pessoas, disponibilidade das máquinas, mas 
essencialmente pela disponibilidade do material em questão, quer 
seja em armazém quer seja no fornecedor. A existência deste item ou 
a possibilidade de o adquirir, rapidamente condicionará a emissão da 
OT pelo que, antes de a programar, deverá ser feita uma análise ao 

apresentado na Figura 6.

Figura 6.

Figura 7. Exemplo de uma Ordem de Trabalho criada.

Com a criação destas Ordens de Trabalho, setor do circuito hidráulico, 
-

tiva a executar, diminuindo-se os tempos de intervenção, tempo de 
paragem, e facilitar o acesso a uma informação técnica dos equipa-
mentos. Na Figura 7 apresenta-se uma OT criada para os elementos 
em estudo. Desta consta a descrição da intervenção a realizar, o perío-
do de intervenção (no âmbito do intervalo de manutenção preventiva), 

-
-se as indicações referentes ao material a ser substituído, bem como o 
equipamento necessário à intervenção.
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Uma correta gestão de materiais, stocks, é um ato de me-
lhoria da competitividade de qualquer empresa. Assim, dis-
por de um dado componente na altura certa fará a diferença 
entre uma paragem de poucos minutos ou de horas. Para 
além disto há também que ter em conta os custos associa-
dos às perdas de produção, a perda de imagem bem como a 
possível perda da encomenda ou de elevadas penalizações. 
Juntar-se-á a estes fatores como os tempos de procura, em 
armazém, os custos de ter sem saber, os custos associados 
à procura da referência pretendida, de contacto com for-
necedores e, em algumas situações, pagar mais do que o 
costume. 

A existência, ou não existência, de um dado componen-
te em armazém, por pequeno e barato que seja, neste caso 

que, depois de programada, teria um baixo custo num tempo 
reduzido. Para reduzir os tempos de intervenção e os custos 

-
ferida, um código de barra, disponível na OT, que otimizará a 
procura de materiais. Na Figura 8 apresenta-se um exemplo 
do código de barras a inserir na OT desenvolvida para cada 
um dos equipamentos que possam ser intervencionados, no 
âmbito do plano de manutenção preventiva para os circuitos 
hidráulicos e pneumáticos. Na Figura 7 apresenta-se a OT já 

Figura 8.

CONCLUSÃO
A criação de Ordens de Trabalho com passos de intervenção 

uma vez que se poderá controlar as intervenções em termos 
de custos e principalmente, em termos de tempos de ope-

os materiais originais, com as referências equivalentes de for-
necedores alternativos. 

A introdução do código de barras nas Ordens de Traba-
lho permite o acesso mais rápido à ferramenta de gestão 
utilizada pela empresa. Estes permitem aceder a toda a in-

de fornecedor, de custos, bem como o tempo de interven-
ção traduzir-se-ão em benefícios económicos, numa melho-
ria da qualidade de intervenção do serviço de manutenção 
e numa redução, esperada, de cerca de 20% dos tempos de 
intervenção.
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processo e equipamentos típicos do setor. Problemas correntes de manutenção e de operação são analisados de forma crítica, assim 
como soluções são discutidas para evitar ou reduzir a frequência de reincidência dos mesmos. Fez-se uma análise técnica dos pro-
blemas de manutenção e de operação do setor, na qual a produtividade e a disponibilidade são discutidas como fator decisivo nas 
decisões da gerência. Mostra-se a ferramenta FMEA para análise de falhas e aplica-se essa metodologia sobre um transportador de 
correias do setor de britagem, demonstrando a funcionalidade e importância desse estudo no que diz respeito à tomada de decisão 
para evitar a falha baseada em risco e em custo.   

3. METODOLOGIA

3.1. Análise de intervenções pela operação
A seguir são apresentados alguns problemas nos quais há interven-
ção por parte da equipa de operação, correspondendo a 17% da in-
disponibilidade produtiva da britagem no período avaliado, conforme 
a Tabela 2.

A Figura 7 apresenta o registo do problema de entupimento por 
excesso de humidade do minério vindo do poço e o problema de en-
tupimento do britador de mandíbulas por matacões. 

A B

Figura 7.

Fonte

A humidade estabelecida do minério é de 3%, porém nessa situação 
a percentagem de humidade está bem acima. Essa situação causa a 
interrupção do transportador de correia por sobrecarga de peso, afe-
tando mecanicamente o conjunto de acionamento do transportador. O 
transbordo dessa lama (minério altamente húmido) contribui para a su-

-
nação de outros componentes do transportador de correia, como por 
exemplo, os roletes, acelerando o desgaste dos mesmos. Caso esse 
minério prossiga, causa entupimento na grelha ou no britador primá-
rio, e se ainda passar, causa maiores danos ao ser armazenado no silo 
pulmão nessa forma húmida. Do silo pulmão para as britagens secun-
dária e terciária, o minério com excesso de humidade entope as telas 
das peneiras vibratórias, reduzindo sua capacidade de peneiramento e 
fazendo o material circular por mais tempo. 

A Figura 7 também apresenta o problema de entupimento do brita-
dor de mandíbulas, porém causado por matacões. O tamanho médio do 
minério que chega a britagem é de 150 mm, mas o minério oriundo da 
praça pode possuir granulometria superior, como neste caso. Esse pro-
blema causa a paragem da linha de britagem primária por várias horas. 

Um facto inerente à rotina da britagem é a presença de material 
não britável junto ao minério a ser britado. Há equipamentos como 
o extrator de sucatas e detector de metais responsáveis por retirar o 
material ferromagnético não britável dos transportadores de correia. 
A não operação desses equipamentos seja pelo extrator de sucatas 
estar desativado pela operação, ou então o detetor de metais esteja 
saturado de materiais ferromagnéticos e não houve a assistência da 
operação para limpeza do mesmo, pode ocasionar rasgos nas correias 

ser feita nas mesmas. Esse problema também ocorre quando lame-
las do minério, ou seja, em pedras com formato de lâminas entram no 
circuito. Tanto o material não metálico, como o minério em lamelas, 
prendem-se nas paredes do transportador e em contato com a correia 
atuam como uma lâmina, rasgando-a. A Figura 8 (A) apresenta o regis-
to de um material ferromagnético e a Figura 8 (B) lamelas de minério, 
ambos os casos causaram rasgo nas correias que os transportavam.   

A B

Figura 8.

Fonte:

supracitados com o objetivo de reduzir o tempo de indisponibilidade 
causa por intervenções da operação e prejuízos pelos gastos para re-
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3.2. Análise de Intervenções pela Manutenção
Pela Tabela 2 percebe-se que 18% da indisponibilidade produtiva da 
unidade de britagem no período avaliado é devida às manutenções. 
Dessa percentagem, praticamente a metade é devido a corretivas de 
emergência. A seguir são avaliados os impactos causados pelas falhas 
de equipamentos. 

Como contextualizado na parte de intervenções pela operação, o 
rasgo de correia paralisa o transportador de correia e aquele setor do 

-
go da correia, a reparação só poderá ser feita por uma empresa tercei-
rizada. Recai no caso de um reparação de emergência, onde até o ser-
viço ser contratado e efetuado, várias horas de produção se perderam 
dependendo da gravidade do setor na qual aquela correia está inserida. 

Também foi contextualizado o problema gerado por matacões que 
entram no circuito de britagem. Além da perda produtiva causada pelo 
tempo em que a equipa de operação gasta para retirar os mesmos 
do circuito de britagem, danos na estrutura física dos transportadores 
de correia podem ocorrer devido ao peso e ao impacto proporciona-
do por eles ao entrarem no circuito. Pode haver quebras de cavaletes 
e longarinas que compõem a estrutura física do transportador, danos 
irreparáveis aos roletes que suportam e permitem o movimento da 
correia, exigindo a sua substituição. Dependendo das proporções dos 
danos, aquele setor do transportador precisa ser reparado para a cor-
reia voltar a operar. A Figura 9 apresenta a estrutura de sustentação 

impactos das quedas de matacões na correia.

A B

Figura 9.

Fonte

problemas supracitados com o objetivo de reduzir o tempo de indispo-
nibilidade ocasionada por manutenções não programadas e prejuízos 

Há uma série de manutenções preventivas que rotineiramente 
ocorrem na britagem. Elas têm como objetivo intervir já sabendo o pe-
ríodo médio de tempo entre as manutenções nesses equipamentos e 
manter a saúde e desempenho dos mesmos. Pretende-se apresentar 
as principais atividades da unidade de britagem que passam por ma-
nutenção preventiva.

As análises preditivas visam determinar o momento de programar 
a intervenção do equipamento e fazer uma manutenção corretiva. 
Busca também reduzir custos de manutenção por preservar a inte-
gridade do equipamento e evitar perdas de produtividade pela falha 

emergência, como os exemplos descritos anteriormente. Pretende-se 
apresentar as principais atividades da unidade de britagem que pas-
sam por uma análise preditiva.

3.3. Análise por FMEA
De todos os problemas de operação e manutenção descritos e ana-
lisados, a maioria deles recaem sobre o transportador de correia. Por 

esse motivo uma FMEA será aplicada sobre esse equipamento. Pre-

principais componentes do equipamento. Os principais modos de fa-
lhas e seus efeitos sobre o sistema, assim como a determinação dos 
valores para os índices de gravidade, ocorrência e deteção também 

o cálculo do RPN (risco da falha para o produto e processo) e a suges-
tões de ações de corretivas.

além de todos os cálculos dos RPN efetuados, os modos de falhas 
com maiores valores de RPN serão analisados com relação ao custo. 

-
da de decisão para evitar que o modo de falha aconteça.

Com o levantamento dos índices gravidade e ocorrência, propõe-

de falha conforme a ação recomendada em escala de prioridade. Além 
disso, propõe-se também à construção do diagrama de Pareto para 

qual a percentagem do total que os maiores RPN representam.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Soluções para as intervenções pela operação 
e pela manutenção
As correções das falhas típicas de operação e manutenção descri-
tas anteriormente são propostas a seguir. Nota-se a importância da 
adoção de medidas para erradicar esses problemas corriqueiros que 
representam por volta de 17% da indisponibilidade do tempo pro-
dutivo da unidade para o caso da operação e 18% para o caso da 
manutenção.

O problema do excesso de humidade do minério é resolvido quan-
do o mesmo é encaminhado à praça para secar pela ação do tempo, 
ou então passar por um controlo de humidade pela equipa responsá-
vel do poço antes de subir no estado de elevada humidade.

A solução imediata para o problema de entupimentos causados 
pelos matacões baseia-se em retirar os mesmos por pinça hidráulica 
caso eles tenham entrado no circuito. Porém esta não é uma solução 

-
-

dor hidráulico na área da praça para desfazer os matacões antes que 
eles entrem na linha de britagem. As recomendações supracitadas 
para eliminação dos matacões são de relevância para se evitar danos 
às estruturas dos transportadores e roletes de suporte e movimenta-
ção da correia, pois os reparos de manutenção necessários para recu-
perar o funcionamento do transportador são manutenções de emer-
gência, ou seja, indesejáveis. 

Com relação ao problema de rasgo de correias por material não 
britável, é necessária a substituição do detetor de metais, que requer 
a presença da operação para retirar o material capturado, por extrator 
de sucatas, pois este possui um sistema dinâmico de funcionamento e 
remove automaticamente o metal capturado. É importante que a ope-
ração mantenha esses equipamentos em atividade quando o trans-
portador estiver em funcionamento, ou no caso de manutenção nos 
mesmos, o movimento da correia transportadora seja interrompido até 
que eles entrem em operação novamente. Quanto aos rasgos de cor-
reia consequentes do minério em lamelas, a operação deve focar-se 
para esse formato mineral, removendo as pedras menores ou partin-
do as maiores com auxílio de um equipamento hidráulico após serem 
desviadas para a praça de minério. 

As recomendações supracitadas quanto aos equipamentos auxilia-
res como extratores de sucatas e atenção da equipa de operação, são 
de alta relevância para evitar a intervenção da equipa de manutenção, 
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Sistema Subsistema Função Falha funcional Modo de falha Efeitos da falha
Índice de 
gravidade

Índice da 
ocorrência

Índice da 
deteção

RPN Ações (RCM)

Transportador 
de correia.

Acionamento.

Acionar o 
transportador 
de correia com 
velocidade 
pré-determinada.

Não aciona o 
transportador 
de correia com 
velocidade 
pré-determinada.

1
Motor elétrico 
queimado.

Paragem da correia. 10 3 3 90 Manutenção corretiva.

2
Motor elétrico 
sem energia.

Paragem da correia. 10 4 3 120
Fiscalizar o contrato 
com a concessionária 
de energia.

3
Motor elétrico 
sobrecarregado.

Pode provocar 
paragem da correia e 
redução da vida útil 
do motor.

9 7 5 315 Manutenção preditiva.

4

Redutor com 
vibração por 
desalinhamento 
com motor 
elétrico.

Redução da vida útil 
dos componentes.

7 6 5 210

Manutenção 
preditiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

5

Redutor com 
elementos 
de máquinas 

Pode provocar 
paragem da correia 
e danos nos outros 
componentes.

9 5 7 315

Manutenção 
preditiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

Fazer o atrito e 
contato entre o 
tambor de um 
acionamento 
e a correia 
transportadora.

Não faz o atrito 
e contacto entre 
o tambor de 
acionamento e a 
correia.

6
Revestimento do 
tambor solto ou 
desgastado.

Desgaste acelerado 
e risco de rasgo na 
correia.

8 6 4 192
Manutenção 
preventiva.

7
Danos nos 
mancais de 
rolamento.

Pode provocar 
paragem na correia 
e danos nos outros 
componentes.

9 5 5 225 Manutenção detetiva.

Raspador.
Fazer limpeza da 
correia.

Não limpa a 
correia.

8
Lâmina 
desgastada ou 

Desgaste acelerado 
dos tambores e 
roletes.

8 7 2 112
Manutenção 
preventiva.

Tensionador de 
correia.

Tencionar a 
correia.

Não tenciona a 
correia.

9

Danos nos 
tambores e 
nos carros 
tensionadores.

Paragem da correia 
por sobrecarga.

10 4 4 160

Manutenção 
detetiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

Correia 
transportadora.

Conduzir o 
minério do chute 
de alimentação 
até ao chute de 
descarga.

Não conduz 
o minério até 
ao chute de 
descarga.

10

Cavaletes 
e roletes 

por quedas de 
matacões.

Pode provocar 
paragem da correia e 
danos na mesma.

8 8 3 192

Manutenção 
detetiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

11
Correia rasgada 
por material não 
britável.

Vazamento de 
minério e redução da 
vida útil.

10 8 4 320
Manutenção detetiva 
e programar a 
manutenção corretiva.

12

Correia travada 
por material 
com excesso de 
humidade.

Paragem da correia 
por sobrecarga.

10 7 2 140
Manutenção detetiva 
e corretiva. Limpeza 
pela operação.

13
Correia 
desalinhada.

Pode provocar 
paragem da correia e 
danos na mesma.

9 7 4 252

Manutenção 
detetiva e programar 
manutenção 
corretiva.

Estrutura. 
Sustentar o 
transportador.

Não sustenta o 
transportador.

14

Danos na 
estrutura metálica 
treliçada por 
corrosão.

Pode provocar 
paragem da correia e 
danos na mesma.

9 5 4 180

Manutenção 
detetiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

Chutes de 
alimentação.

Receber e 
alimentar 
a correia 
com minério 
proveniente 
de outro 
equipamento.

Não recebe 
e alimenta 
a correia 
com minério 
proveniente 
de outro 
equipamento.

15
Danos ao chute e 
seus acessórios 
de vedação.

Vazamento de 
minério e redução 
da vida útil de outros 
componentes por 
contaminação.

7 8 3 168

Manutenção 
detetiva e programar 
a manutenção 
corretiva.

Figura 10. FMEA do transportador de correia.

emergência. 
As manutenções preventivas, na sua grande parte, são trocas de 

materiais de desgaste por causa inerente do processo de britagem, 
por se tratar de minério que proporciona elevado desgaste abrasivo 
nos revestimentos dos equipamentos. As principais atividades são 
destacadas a seguir: 
• Troca de revestimentos de chutes (calhas que transferem minério 

de uma correia à outra);
• Troca de roletes de transportador de correia;
• Troca de peças de desgaste de britadores e peneiras vibratórias;
• -

bores de transportadores de correias, peneiras, motores elétricos 
de acionamentos, entre outros.  

Como análises de preditivas realizadas nos equipamentos de brita-
gens, destacam-se: 
• A análise de óleo dos conjuntos motorredutores dos transportado-

res de correias e das centrais hidráulicas dos britadores; 
• -

do de motores; 
• Análise de vibração dos conjuntos motorredutores dos transporta-

dores de correias; inspeção do sistema de excitação das peneiras 
vibratórias; e entre outras análises.

4.2. Resultados da FMEA
A análise dos modos e efeitos de falhas foi realizada num transporta-
dor de correias. As informações foram dispostas na tabela apresentada 
pela Figura 10.
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A análise dos resultados da FMEA apresenta que dos 15 mo-
dos de falhas levantados dos subsistemas que compõem o 
transportador de correias, três deles tiveram o RPN acima 

Adotando esse referencial como base para tomada de deci-
são prioritária para intervenção, devem-se aplicar ações para 
eliminar esses três modos de falhas (MF), sendo eles: MF3: 
motor elétrico sobrecarregado, MF5: Redutor com elemen-

-
terial não britável. Na Figura 11 (B) é apresentado também o 

a ação recomendada em escala de prioridade em relação à 
gravidade e ocorrência dos mesmos.
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Figura 11. versus

No mapa de risco, todos os 15 modos de falhas estão na re-
gião de alta prioridade por se tratar de causas comuns, que já 
aconteceram na unidade e que possuem elevada gravidade, 
pois esses modos de falha podem parar o equipamento ou 
ocasionar danos graves aos seus componentes. Logo, ape-
nas os três modos de falhas com maiores RPN foram indica-
dos no mapa. Nota-se que no cálculo do RPN é levado em 
consideração o índice de deteção que diferencia os modos 

que não considera esse índice. 
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três modos de falhas com maiores valores de RPN. Por sua vez, a 
Figura 12 (B) apresenta o diagrama de Pareto, que relaciona os valores 
de RPN de forma decrescente e a percentagem acumulada do RPN 
para todos os modos de falhas analisados.
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Figura 12: versus

o modo de falha 3 (MF3), gasta-se pouco em relação aos demais. Isso 
porque para monitorizar a sobrecarga do motor elétrico basta aplicar 
técnica preditiva (monitorizamento da corrente consumida do motor, 
por exemplo) relativamente mais barata comparada aos custos dos 
outros dois modos de falhas analisados a seguir. O modo de falha 5 
(MF5) possui o maior custo dos três, pois será necessário monitorizar 
o equipamento por técnica preditiva (análise de vibração, por exem-
plo) e caso seja detetado o problema é necessário a troca preventiva 
do redutor por outro que tenha no armazenamento, já que a empresa 
não faz manutenção do mesmo, exigindo assim enviar o equipamento 
para fora da empresa para reparo. Já o modo de falha 11 (MF11) possui 
um custo intermediário, pois é necessário um esforço de deteção pela 
operação em remover material não britável da correia que tenha pas-
sado pelo extrator de sucatas, e programar manutenção corretiva para 
recuperar a correia caso tenha sido rasgada, envolvendo serviço ter-
ceirizado de médio custo. Os custos avaliados são apenas sugestivos 

prioritário realizar as ações recomendadas para evitar o acontecimento 
-

car o modo de falha MF5, pois envolve um custo maior.

Além disso, na análise do diagrama de Pareto apresentado pela 
Figura 12 (B) percebe-se que para os três modos de falhas abordados 
anteriormente, a sua somatória de risco corresponde a 32% do risco 
total. Conclui-se que atacando 20% dos modos de falhas, isto é, três 
modos de falhas de 15 do total, está reduzindo mais de 30% do risco de 
falha do equipamento.

5. CONCLUSÃO 
Esse artigo teve como objetivos mostrar o processo de britagem numa 
mineradora, problemas de operação, de manutenção e abordagem da 

-
ma de processo também foi explicado e os equipamentos típicos e suas 
respectivas funções foram apresentados. Os tipos de manutenções 
realizadas no setor e suas vantagens e desvantagens foram discutidos, 
sendo necessária uma melhoria no sentido de reduzir os esforços com 

-
tenção preventiva e principalmente em manutenção preditiva.  

A relação entre disponibilidade e indisponibilidade pela operação 
e pela manutenção no processo de britagem foi apresentada. São 
analisados os problemas enfrentados pela equipa de operação e su-
gestões para evitar e reduzir os mesmos. Exemplos de manutenções 
corretivas de emergência são analisadas e soluções sugeridas. Essas 
soluções não envolvem grandes investimentos quando comparadas 
com as perdas por lucro cessante com as interrupções do processo. 
Trata-se de aquisições de novos equipamentos, substituições de ou-
tros e maior conscientização e formação da equipa de operação. Já 
para os outros tipos de manutenções foram citadas as principais reali-
zadas no setor, sem a preocupação de análise mais profunda. 

transportador de correia, pois foi sobre esse equipamento que recaiu 
a maioria dos problemas de manutenção e operação do processo de 
britagem. Mostrou-se a aplicabilidade dessa ferramenta na busca pe-
las causas e efeitos das falhas, sugestões para priorizar a tomada de 
decisão para evitar que a falha ocorra com base no grau de risco de 
interrupção do equipamento e no custo envolvido na realização das 
medidas sugeridas. 
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A Indústria 4.0 baseia-se no termo emergente de sistemas ciber-físicos (Cyber-Physical Systems -
cou-se o desenvolvimento de sistemas integrados, com elevada capacidade de processamento e inteligentes, onde os CPS represen-
tam explicitamente um foco na integração da computação com processos físicos. No futuro representam o próximo passo revolucio-
nário dos sistemas integrados: em conjunto com a Internet, os serviços e os dados existentes online, os sistemas integrados juntam-se 
para formar os CPS. Geralmente, os CPS são hoje concebidos como uma rede de interação entre o mundo cibernético e os elementos 
físicos, sendo fundamentais para fornecer inteligência, por exemplo, na manutenção.

1. INDÚSTRIA 4.0
Atualmente, a automação industrial está a atravessar um crescente 
desenvolvimento onde a Internet é cada vez mais indispensável para 
a distribuição de informação, estando livre de limitações temporais 

-
quer plataforma. Numa rede de automação, à medida que o núme-
ro de componentes aumenta, a gestão e os problemas de diagnótico 

conceito de Internet das Coisas (  - IoT) na indústria 

inteligente (redes e protocolos de comunicação) dos equipamentos 
inteligentes (objetos físicos e virtuais, informação e interfaces). O cres-

-
dústria faz com que provavelmente a 4.ª revolução industrial – Indústria 
4.0 – esteja muito perto de se concretizar. Pode dizer-se que a Indústria 
4.0 é a introdução das tecnologias da Internet na indústria, e a IIoT a 
motivação e o caminho para uma 4.ª fase de evolução da indústria.

A Indústria 4.0 é uma conjunção de termos, tecnologias e con-
ceitos que são pilares de elevada importância da organização de 
qualquer indústria, tendo por base conceitos tecnologicos tais como: 

 (IoS) e -
 (DM) – consiste num processo analítico projetado para explorar 

grandes quantidades de dados, no sentido da procura sistemática de 

dado sistema (tipicamente tem 3 etapas: exploração e construção de 

conceitos base caraterizam as fábricas inteligentes (smart factory). 
Na estrutura modular de um fábrica inteligente integrada na Indús-

tria 4.0, o CPS permite a monitorização física de objetos e processos, 

permitindo a criação de cópias virtuais dos diversos elementos do 
mundo físico, permitindo a descentralização ao nível do controlo e de-
cisão. Tendo como meio de comunicação a IoT, os sistemas CPS co-
municam e operam uns com os outros e com os humanos em tempo 
real. Através do DM ou  e a IoS, é possível relacionar qualquer 
tipo de dados no sentido da cadeia de valor da empresa (Figura 1).

2. MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA 4.0
-

do existem diversas, mas todas têm um aspeto comum – CPS, como 
elemento principal da arquitetura para a manutenção, permitindo uma 
manutenção inteligente. Para isso tornam-se fundamentais noutras 
áreas menos comuns na atual indústria, tais como um elevado nível de 
comunicação entre sistemas, um elevado nível de digitatilização dos 
automatismos, a descentralização de processos e procedimentos, au-

2.1. Arquitetura dos 5Cs para a Indústria 4.0
A Figura 2 ilustra a arquitetura 5C da CPS com 5 níveis [2]. A CPS pode 
ser compreendida como o uso de propriedades dos computadores 
para controlar e monitorizar as propriedades dinâmicas de um bem 
físico [3]. Essas propriedades estando disponíveis nas entidades com 
elevados poderes computacionais (computadores, microcomputa-
dores, processadores, microcontroladores) melhoram a manutenção, 
permitindo a empresa e controlar melhor as condições físicas.
O nível 1 da CPS compreende a ligação física de todos os elementos 
relevantes, realizando a recolha de vários tipos de dados:
• Dados dos sensores. Recolha de dados em tempo real de senso-

res, tais como temperatura e pressão, por exemplo;

Figura 1. Conceito de fábrica inteligente. Figura 2. Arquitetura 5C adaptada de [2, 3].
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• Dados manuais. Dados do registo manual e processamentos adi-
cionais CMMS ( ), 
por exemplo SCADA;

• Dados de custo. Custos de tempo de inatividade e custos de manu-
tenção, tais como horas-homem e peças sobressalentes.

No Nível 2, os dados são convertidos tipicamente de valores de tensão 

Do ponto de vista da máquina, as informações relacionadas com o con-
sumo de energia, os níveis de vibração são calculados, entre outros. 

acompanha as peças sobressalentes no inventário e a cadeia de abas-
tecimento. No sistema CMMS, os dados registados são estruturados 
em registos ativos, de forma a poderem ser regularmente atualizados.

O grande volume de dados ( ) surge do CPS, no Nível 3. 
As informações são recolhidas de todas as máquinas e dos sistemas 

estimativa do tempo de vida útil do automatismo, nível de utilização 
dos sensores e atuadores em função de cada fabrico, aplicando mo-
delos analíticos empíricos ou teóricos ao nível dos componentes (mo-
delo micro) ou ao nível dos automatismos (modelo macro). Assim como 
uma manutenção sincronizada, planeamento de produção, avaliações, 
análise de problemas, modelação dos dados segundo os objetivos da 
produção com recurso a Inteligência Artifícial (IA), modelos físicos e 
métodos orientados aos dados.

No Nível 4 – nível cognitivo, a apresentação adequada da análise 
dos dados resultantes de algoritmos IA, permite uma interação huma-
na e uma avaliação por parte dos especialistas. Assim, o painel de ins-
trumentos (sistema SCADA ou outro) pode ser monitorizado numa sala 
de controlo, necessitando apenas de ter acesso à Internet.

O Nível 5 é o nível de decisão onde CPS fornece um “conselho” 
digital ou controla automaticamente a manutenção através da auto-
-manutenção. Um exemplo de “conselho
vida útil remanescente baseada no planeamento de manutenção, por 
exemplo agendar futuras tarefas de manutenção. A auto-manutenção 
pode ser a manutenção automática de uma máquina que não é intru-
siva e não necessita de intervenção de técnicos.

Além disso, a arquitetura 5C também foi proposta para os sistemas 
de produção preditiva, usando a abordagem de CPS [4], onde é deta-
lhado ainda mais o Nível 5 deste modelo, que deve incluir a tomada de 
decisões de manutenção, onde o agendamento de manutenção é um 
elemento essencial. 

2.2. Modelo Concetual
Um modelo concetual foi desenvolvido dentro da Indústria 4.0 [5, 6]. A 
Figura 3 ilustra este modelo, que compreende seis estágios ou fases 
de desenvolvimento. Antes de iniciar o desenvolvimento a caminho da 
Indústria 4.0, são necessárias atividades de digitalização.

Neste modelo para a Indústria 4.0, essas atividades estão organiza-
dos em duas grandes etapas: informatização e conetividade. A manu-
tenção deve ser posicionada nos estágios 5 e 6 [5]. 

A descrição elaborada de cada estágio de desenvolvimento é do 
seguinte modo:
•  Esta fase diz respeito às diferentes tecnologias de 

informação usadas, que devem ser compatíveis, convergentes e 
todas capazes de recolher dados em formato digital.

•  Nesta fase, todas as tecnologias usadas devem co-
municar entre elas, implementando, se necessário, novos protoco-
los de comunicação, no limite todos com soluções baseadas em 

•  Esta etapa oferece às empresas uma oportunidade de 
"ver" o que está a acontecer nos diversos automatismos e na totali-
dade da nave industrial. Quando a conetividade for implementada 

com sucesso, é possível para a organização para criar uma sombra 
digital dos diversos automatismos. Com um registo em tempo real 
de eventos e estados na organização, é possível garantir um up-to-
-date do modelo digital para a indústria de produção em qualquer 
momento. Nesta fase, há uma nova abordagem para a recolha e 
processamento dos dados. Estes não estão vinculados a análises 
individuais de dados, mas aos vários sistemas, como por exemplo 
o planeamento de recursos e a fabricação.

• Transparência. Com base na sombra digital criada resultante da 
fase 3, a próxima etapa da empresa é para compreender em tempo 
real todos os acontecimentos nos vários sistemas e automatismos. 
Os dados processados devem ser analisados com o conhecimen-
to da engenharia e com o apoio de novas tecnologias de suporte, 
por exemplo, os . Com o apoio de dados importantes, uma 
análise exaustiva de dados estocásticos e métodos de aprendiza-
gem dos automatismos podem revelar interações importantes e 
decisivas para o presente e para o futuro.

• Previsão. Uma vez que a transparência é estabelecida, é possível 
simular os diferentes cenários futuros e avaliar os mais prováveis. 
Nesta fase, a organização pode prever futuros desenvolvimentos 
e tomar decisões antes que seja tarde demais. Para a previsão da 
manutenção, isso envolve a estimativa de vida útil restante, propor-
cionando assim tempo para agendar as atividades de manutenção 
para cada máquina, permitindo olhar para as máquinas ou elemen-
tos constituintes dos automatismos mais críticos.

•  Quando a organização é capaz de prever situações 
futuras, esta etapa diz respeito à capacidade da organização para 
se tornar adaptativa, pelo que mais ações são automatizadas. Esta 
fase depende da complexidade das decisões, do risco relaciona-
do à decisão, e custo-benefício na automatização da decisão. Um 
exemplo é o reescalonamento das ordens planeadas devido aos 
problemas numa dada máquina. Na manutenção preditiva, isso po-
deria referir-se ao reescalonamento do plano de manutenção devi-
do à mudança no cronograma de produção, por exemplo. Contudo, 
para a arquitetura 5C é necessária uma investigação mais detalhada 
para as diversas interações e abordagens da manutenção.  
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Figura 3. Modelo concetual – Indústria 4.0 adaptada de [5, 6].



56    MANUTENÇÃO 138/139

DOSSIER SOBRE PREVENÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Auditorias à Função 

para uma gestão apropriada
Hugo Cardoso

ManWinWin Software (Navaltik Management, Lda.)

support@manwinwin.com

1. INTRODUÇÃO
A Função Manutenção tem vindo a dispor de uma importância 
crescente nas organizações devido às constantes evoluções tec-
nológicas, bem como às diversas legislações a nível ambiental, 
de segurança e saúde. Além disso, salienta-se ainda a elevada 
competitividade dos mercados e da sociedade em geral, tendo 
as organizações sentido a necessidade de se diferenciarem em 
relação aos seus competidores, procurando assim aumentar a 
qualidade dos seus produtos, mantendo os custos de produção a 
baixos níveis.

A partir do momento em que a manutenção é considerada uma 
função fundamental para o sucesso da organização, é aconselhável a 
realização de uma avaliação ao desempenho do seu sistema de ges-

-

plano de ação realista.
O presente caso pretende demonstrar, com base num conjunto de 

auditorias à Função Manutenção realizadas a um universo de cerca de 
30 organizações dos mais variados setores de atividade, os parâme-
tros avaliados nas auditorias à Função Manutenção elaboradas pela 
Navaltik Management e, simultaneamente, efetuar uma análise dos 
resultados obtidos.

2. AUDITORIAS À FUNÇÃO MANUTENÇÃO
Com a realização de uma auditoria, isenta, imparcial e construtiva, 

-

série de recomendações com o objetivo de melhorar o sistema de 
gestão da manutenção. A realização de uma auditoria à Função Ma-
nutenção pressupõe sempre uma visita às instalações do cliente, de 
forma a se avaliar in loco certos critérios de avaliação, como a organi-

entre outros.
As auditorias que constituem a base deste estudo consistem numa 

avaliação de mais de 100 critérios divididos por um total de 9 parâme-
tros de avaliação, ilustrados abaixo:
• Estrutura Organizacional Manutenção;
• Equipamentos;
• Plano de Trabalhos;
• Gestão de Trabalhos;
• Pedidos de Trabalho;
• Gestão Armazém;
• Controlo de Custos;
• Recursos Humanos;
• Apoio à Gestão.

De acordo com a sua importância para uma apropriada gestão da ma-
nutenção, os parâmetros avaliados têm diferentes ponderações no 

avaliação a Estrutura Organizacional Manutenção, Equipamentos, Pla-
no de Trabalhos e Gestão de Trabalhos.

Cada critério é avaliado numa escala de 1 – Nada Satisfatório a 4 
– Bom, sendo o valor de 4 o objetivo a atingir nos diferentes critérios. 
Esta avaliação é sempre efetuada nas instalações do cliente. A classi-

dos resultados obtidos com os objetivos ou valores desejáveis em 
cada parâmetro.
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EQUIPAMENTOS

PLANO DE TRABALHOS

GESTÃO DE TRABALHOS

PEDIDOS DE TRABALHOSGESTÃO DE ARMAZÉM
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0

1

2

3

4

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS
-

ca-se de seguida a média dos resultados para cada um dos parâme-
tros de avaliação:
• Estrutura Organizacional Manutenção: 80%;
• Equipamentos: 62,5%;
• Plano de Trabalhos: 65%;
• Gestão de Trabalhos: 62,5%;
• Pedidos de Trabalho: 65%;
• Gestão de Armazém: 55%;
• Controlo de Custos: 65%;
• Recursos Humanos: 75%;
• Apoio à Gestão: 50%.
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Recursos Humanos. Em termos de Estrutura Organizacional Manuten-
ção, cerca de 86% das organizações apresentam as tarefas e responsa-

política de controlo de atividades. Estes dois critérios contribuem, de 

uma preocupação em assegurar que os seus técnicos de manutenção 
tenham formação adequada ao exercício das suas funções (89% do uni-
verso analisado), conhecendo e respeitando os procedimentos de se-
gurança existentes em 86% das organizações.

Em sentido oposto, o parâmetro que necessita de mais alterações 
-

de uma política de , ou seja, os seus resultados não são 
comparados com os resultados obtidos por uma empresa que seja con-
siderada um exemplo das melhores práticas (externo) ou por uma outra 
função dentro da mesma organização (interno), sendo que 75% do uni-
verso analisado não apresenta uma política de  ativa. Tal 
facto poderá dever-se a 2 pontos fundamentais: a inexistência efetiva de 
uma política de  (calculam os seus indicadores de manu-
tenção, mas não efetuam uma comparação dos mesmos) ou a ausência 
de um controlo efetivo dos indicadores de manutenção. Só através do 
cálculo dos indicadores de manutenção é possível obter valores que 
permitam avaliar o desempenho do departamento de manutenção e, 
posteriormente, comparar os resultados obtidos de forma a melhorar o 
desempenho do seu departamento de manutenção.

Com efeito, devido à crescente importância que a função manuten-
ção tem vindo a dispor devido aos motivos supramencionados, é expe-

Manutenção como uma função fundamental para o sucesso da organi-
zação, para se atingirem os seguintes desígnios:
• Melhoria da operacionalidade e do rendimento dos equipamentos;
• Economia nos custos de exploração;
• Economia nos custos de manutenção;
•

Segurança e Proteção do Ambiente.

É importante garantir que todas as recomendações fornecidas pela en-
tidade auditora sejam analisadas e implementadas, procurando assim 

do sistema de gestão da manutenção.
Para que a auditoria corresponda totalmente à realidade existente 

na organização, é imprescindível que a informação transmitida à enti-

concreta, passar de uma manutenção mal gerida para uma manutenção 

A realização de uma análise diagnóstica à Função Manutenção de 
uma organização deve ser encarada como um ponto de partida para al-
terar processos e procedimentos, em prática, no sistema de gestão da 

-
nanceiro no departamento de manutenção. Só com processos e proce-
dimentos adequados é que se pode caminhar para um estado em que a 
manutenção cumpra totalmente os objetivos a que se propõe – contribuir 
de forma determinante e positiva para os resultados da empresa. M
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O erro humano na manutenção 
de um equipamento
Pedro de Sousa Rompante
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-
tivos, a estratégia e as responsabilidades respeitantes à manutenção, e que os implementam por diversos meios como o planeamento, 
o controlo e supervisão da manutenção e a melhoria de métodos na organização, incluindo os aspetos económicos [1].

E -
ciais para uma Gestão da Manutenção de sucesso. Mas, es-

-

na melhoria contínua, na organização, entre outros. No entanto, a 
-

cuidada.

1. ONDE É QUE A AÇÃO HUMANA TOCA A MANUTENÇÃO
Quando pensamos na ação humana na Manutenção, frequentemente 
pensamos nos técnicos de Manutenção e nos utilizadores dos equi-
pamentos. No entanto, durante o ciclo de vida de um equipamento, 
existem muitas mais pessoas envolvidas:
• O decisor que decide a aquisição do ativo;
• As pessoas que selecionam a função que o ativo vai desempenhar;
• Os projetistas do bem, essenciais para assegurar uma elevada ma-

nutenção do bem;
• Os instaladores do bem;
• Inspetores e outros elementos independentes que avaliam, de for-

ma independente, o bem.

também a forma como a Manutenção poderá ser efetuada. Caso os 
projetistas sejam sensíveis às necessidades de manutenção, vão ga-
rantir um fácil acesso aos elementos sujeitos a uma manutenção de 
alta frequência, e vão criar condições para limitar o desenvolvimento 
dos modos de falha, como a corrosão, por exemplo. 

As pessoas que vão selecionar a função são igualmente funda-
mentais. Um bem destina-se a cumprir uma função, no seu contexto 
operacional. A função, que deve ser algo perfeitamente mensurável 
e perfeitamente avaliável, tem de ser adequada à realidade onde vai 
operar. Um equipamento que opere fora da sua capacidade operacio-
nal vai ter custos desproporcionados de Manutenção, e não será pos-
sível, por mais que se tente, otimizar a sua utilização. 

Igualmente essenciais são os instaladores do bem. No momento 
do arranque, a probabilidade de falha de um bem é máxima, conforme 
demonstrou Moubray [2]. A montagem de um bem é o momento onde 
se começam a desenvolver inúmeros modos de falha, que muitas ve-
zes estão associados ao erro humano [2] [3]. 

A temática do erro humano assume hoje uma importância cres-
cente na Manutenção. A aviação comercial compreendeu o seu im-
pacto há vários anos. Uma avaliação realizada pelo 

 [4] encontrou 10 razões para as falhas na Ma-
nutenção. As 5 razões mais importantes são:

• Não seguir informação técnica conhecida ou outras instruções;
• Utilização de procedimento não referenciado em informação técnica;
• Supervisores de manutenção aceitam a não utilização de dados 

técnicos ou não seguem instruções de manutenção; 
• Registo incompleto das atividades realizadas;
• Falta de atenção ao detalhe.

O que está por detrás destas falhas humanas, aparentemente inacei-
táveis, mas que existem mesmo em atividades altamente reguladas, 
como a aviação comercial?

2. O ERRO HUMANO E A MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS
A ideia que a manutenção pode ser uma fonte de problemas é um con-
ceito ainda relativamente novo, e que pode ser difícil de aceitar. Reconhe-
cendo esse efeito, o trabalho da manutenção, a sua organização e planea-
mento são imediatamente vistos com outros olhos. Um grande problema 
é a existência de uma manutenção excessiva, ou seja, uma manutenção 
que não é necessária e que acrescenta modos de falha aos equipamen-

Mesmo os setores mais regulados não estão imunes ao erro huma-
no [3] [4]. Podemos ser tentados a erradicar o erro humano, recorrendo 
a inúmeras regras e procedimentos, mas não seremos bem-sucedi-
dos. O erro humano é intrínseco à natureza humana e deve ser sem-
pre esperado. Para podermos gerir o erro humano, temos de alterar as 
condições em que o trabalho da manutenção é executado [3].

De onde surge o erro humano? De vários fatores psicológicos [3]:
• A atenção é extremamente limitada e facilmente perturbável por 

fatores externos;
• A concentração é difícil de alcançar e dura apenas pequenos pe-

ríodos;
• O stress e a interação social, especialmente no local de trabalho;
• O trabalho realizado em dessintonia com os ciclos circadianos, es-

• O uso do senso comum, baseado em experiências passadas, que 
não foram validadas.

Ao aceitarmos que o erro humano é inevitável, a forma como vamos 
gerir o trabalho da manutenção tem de mudar, para que a probabilida-
de de erro baixe e também para que os efeitos do erro não se façam 
sentir, pese embora o erro exista. O que podemos fazer?[3]:
• Dar formação nos fatores que provocam erros;
• Encorajar o treino mental das atividades, antes destas serem exe-

cutadas;
• Garantir que o trabalho de manutenção seja executado por quem 

esteja habilitado para tal;
• Gerir a fadiga;
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• Garantir a repetição frequente das atividades para reduzir a proba-
bilidade de erro;

• 

Todas estas medidas produzirão efeitos se houver motivação para as 

-

intensidade e duração” [5].
Segundo Maslow, a motivação de um indivíduo está diretamente 

relacionada com a sua hierarquia de necessidades. Maslow considera 
que todo o indivíduo procura o respeito e a estima dos outros, o que 

-
de, sem serem inferiorizados. No entanto, caso as necessidades mais 

-
víduo não vai experimentar essa necessidade de desenvolvimento e 
respeito dos seus pares [6]. 

Este aspeto é particularmente importante numa das fontes do erro 
humano – o stress e a interação social no ambiente de trabalho. Caso 
o trabalhador se sinta mal remunerado ou até inseguro, ele não vai 
procurar desenvolver-se antes de se sentir seguro. Essa será a sua pri-
meira preocupação. Por isso, promover um ambiente de trabalho sau-
dável, onde o erro seja tolerado, onde as pessoas sejam valorizadas 
pelas suas qualidades e por aquilo possam vir a ser, é tão importante. 

construir todo o nosso trabalho. 

motivação alcança-se com a satisfação sucessiva das várias necessi-
-

tima e de autorrealização), até que o individuo sinta a necessidade do 

fase do desenvolvimento humano do indivíduo, todas as medidas para 

nos seus propósitos.
E como podemos chegar a este patamar de excelência? Com uma 

liderança esclarecida.

3. O PAPEL DA LIDERANÇA 
O exercício da liderança permite alcançar esse ambiente de trabalho 
onde o trabalhador se sinta protegido e fazendo parte de um grupo, 
com propósitos e objetivos. Liderar é bem diferente de mandar. Pela 
experiência do autor, mandar está ao alcance de qualquer um. Liderar 
implica a existência de um conjunto de valores, pelos quais as decisões 

e líder, nos 2 sentidos. Implica abnegação e espírito de sacrifício do 
líder, porque tem de compreender que o grupo serve os propósitos da 
organização, e não os caprichos ou as vulnerabilidades do líder. O au-
tor sentiu todas estas problemáticas na primeira pessoa, quando tra-
balhou com inúmeras pessoas, todas diferentes no seu sentir e no seu 
agir. Mas encontrei muitas caraterísticas comuns em todos. 

-
ter. Quando ele é conhecido por todos, sem ambiguidades, cria-se um 

novos patamares de excelência operacional.
Mas então, o que faz o líder? O líder não o é de forma nata, é an-

aperfeiçoar praticando, sofrendo as amarguras das decisões difíceis e 
celebrando as vitórias do grupo. O que carateriza um líder? De acordo 
com a experiência do autor:
• Ter um conjunto de valores sólidos e conhecidos por todos. Por 

exemplo, nunca dar uma ordem que ele não se sentisse capaz de 
realizar, ou ser frontal na repreensão e também no elogio;

• Acreditar no indivíduo que está à sua frente, reconhecendo-lhe 
aquilo que ele pode vir a ser e não forçosamente o que ele é nesse 

que ser frontal em reconhecer as implicações dessa falta de con-

• Procura dar a visão do futuro ao grupo, tendo sempre presente 
quais são as suas necessidades mais básicas e procurar, com ab-
negação e humildade, satisfazê-las. E quando não as puder satis-
fazer, reconhecê-lo com honestidade e franqueza, mas também 
com a certeza de ter feito tudo o que podia;

• Ser honesto e frontal, reconhecendo quando se enganou e pedindo 
desculpa por isso. Isso não o faz um líder menor, bem pelo contrário;

• 
o escrutínio dos subordinados. Quando a sua palavra não é coinci-
dente com as suas atitudes, todas as suas palavras serão vazias e 
nenhum resultado será alcançado;

• Estar sempre presente, especialmente nos momentos das maiores 

 Qual é o resultado disto tudo? Deixemos Lao Tzu responder, com 
palavras de há mais de 2500 anos:

 

 

quando inspira medo; mau quando as 

o seu trabalho e tiver alcançado o seu 

é humano está propenso a erros. Mas, praticando a arte da liderança, 
com abnegação e coragem, vamos criando um ambiente onde é mais 
fácil trabalhar, onde há menos stress e onde, lentamente, se vai criando 
um espírito de grupo.

4. CONCLUSÕES
A temática do erro humano é fundamental para compreender como 
podemos melhorar o trabalho da manutenção. A abordagem ao erro 
humano deve ser integrada na política de Gestão de Ativos, para inte-
grar todos os que estão relacionados com a vida útil do equipamen-
to, desde o momento da aquisição até à sua desativação. Realce-se 
o papel da liderança para dar corpo a esta visão e ganhar vantagens 
competitivas para as organizações.
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Como gerir a manutenção 
de um edifício a partir 
do seu smartphone
Fernando Ferreira 

Schneider Electric Portugal

outros, que necessitam de uma manutenção de rotina consistente, torna-se difícil para os gestores das instalações e o pessoal de ma-
nutenção manterem-se em cima do acontecimento – especialmente quando lidam com um número cada vez menor de colaboradores 

Cada componente tem um calendário de manutenção a cumprir, 
uma imensidão de peças que podem ser necessárias, e pesso-
al especializado que deve executar o trabalho. O planeamento 

é fundamental para minimizar (ou evitar completamente) o tempo de 
inatividade. Assim que um trabalho de manutenção termina, é ainda 
necessário lidar com faturas, redigir relatórios, documentar o que foi 

O INTERMINÁVEL CICLO DE MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS
Antes de tudo é importante pensar no que está envolvido na manuten-

-
meiro, é preciso reservar tempo para que o trabalho possa ser concluí-
do, numa altura conveniente tanto ao proprietário da instalação como 
ao prestador do serviço de manutenção. Depois é necessário realizar 
um diagnóstico para determinar o funcionamento do sistema e saber 
se alguma das peças necessita de ser limpa, reparada ou substituída. 
Neste último caso existe ainda a necessidade de determinar quais a(s) 
peças(s) necessárias e encomendá-las, efetuar a reparação, voltar a 

tudo em ordem. Quando tudo está concluído, é elaborado um relatório 
da reparação e enviado a todas as partes envolvidas. 

Agora, multiplique-se todo este processo de manutenção pelos 
vários sistemas do edifício que requerem manutenção de rotina. Não 
admira que seja um processo tão cansativo para as equipas.

UMA SOLUÇÃO BASEADA NA CLOUD PARA SIMPLIFICAR 
A MANUTENÇÃO DOS EDIFÍCIOS
Nesta era da Internet das Coisas (IoT), com todo o tipo de aplicações 
e serviços baseados na cloud, não tem de ser assim. Novas ferramen-
tas surgem e permitem aos prestadores de serviços, monitorizar muito 
mais facilmente os ativos e tomar rapidamente todas as ações correti-
vas que sejam necessárias. E tudo isto a partir de um smartphone.

utilizando ferramentas baseadas na cloud, que desempenham uma 
diversidade de funções. Ao utilizar estas ferramentas, os membros 
das equipas de manutenção, os clientes e todos os envolvidos, podem 
colaborar, partilhando informação quando necessário. A título de ex-
emplo, as equipas de manutenção no local passam a usufruir de apoio 
remoto em direto de colegas e outros peritos; é possível aceder a doc-
umentos relevantes, como manuais e diagramas, a partir de qualquer 
lugar; bem como comunicar – em tempo real – informação relativa a 
resolução de problemas, a colegas e clientes.

Estas ferramentas podem ajudar no planeamento e calendariza-
ção da manutenção da manutenção obrigatória e na publicação de 

no equipamento tornam possível o rápido acesso aos planos de ma-

Todos os dados são recolhidos diariamente pela ferramenta e po-
dem ser convertidos em relatórios de manutenção, a enviar a todos 

tarefas realizadas, peças usadas, entre outros. Este tipo de ferramenta, 
baseada na cloud, é também capaz de armazenar dados históricos, 
que poderão ser utilizados para criar relatórios que mostram tendên-
cias ao longo do tempo, ajudando o pessoal de manutenção a ante-
cipar todos os problemas, que é, em última análise, um dos principais 
propósitos de tudo o que esta era nos disponibiliza. M

acesso aos planos de manutenção 
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Diagnóstico de falhas 
mecânicas e elétricas através 
da análise de ultrassons 
UE Systems Europa

Os instrumentos de inspeção por ultrassons tornaram-se num complemento perfeito para as ferramentas de análise por vibração e 
por infravermelhos. A tecnologia de ultrassons já não está simplesmente limitada à deteção de fugas, e hoje em dia é considerada 

software deram aos 
utilizadores desta tecnologia a habilidade de diagnosticar, de forma precisa, problemas de natureza elétrica, tais como o efeito coroa, 
arborescência ou o arco elétrico. Já as inspeções em equipamentos mecânicos permitem diagnosticar falhas em rolamentos, cavita-
ção em bombas e problemas em válvulas. Iremos demonstrar como, através da análise do espetro de ultrassons gravados, se podem 
detetar falhas em equipamentos elétricos e mecânicos

Tradicionalmente, a inspeção de equipamentos elétricos faz-se atra-
vés de uma câmara de infravermelhos. Os utilizadores, neste caso, 
diagnosticam com base em imagens onde podemos ver mudanças 
de temperatura, que por sua vez podem representar anomalias como 
arborescência ou arco elétrico. Para as inspeções de equipamento 
mecânico, a análise de vibração tem sido o método convencional para 
detetar falhas, principalmente em rolamentos. A análise de vibração 
produz um espetro visual ou forma de onda, que nos permite diagnos-
ticar falhas, analisando os harmónicos. 

Quando o objetivo é ter um programa completo de manutenção pre-
ditiva, é necessário o uso de várias tecnologias - tal como um médico usa 

-
nais da manutenção devem fazer uso das várias tecnologias disponíveis 
para inspecionar, de forma rigorosa, os diferentes tipos de equipamento. 

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
Comecemos com as válvulas de compressores alternativos. Estas 
são bastante ruidosas e produzem muita vibração. Ao isolarmos os 
sons que produzem, e com a vantagem de que os ultrassons são de 
onda curta, é possível ouvir e até ver os sons destas válvulas ruidosas 
em tempo real, e com isso determinar se a válvula apresenta fugas. 
E como será o aspeto visual do som de uma válvula destas em bom 
estado de funcionamento? Ao abrir e fechar, a válvula produzirá um 
evidente “click”. E quando uma válvula falha? Aqui podemos ver dois 
exemplos de ultrassons gravados de válvulas de compressor alternati-
vo, que foram reproduzidos num  de análise espetral. 

Figura 1. Válvula de compressor com falha.

 

Figura 2. Válvula de compressor em bom estado.

A válvula em bom estado apresenta uma momento curto e perfeita-
mente distinto, que representa o período no qual a válvula está aberta, 
fechando depois rapidamente. A válvula com falha, por sua vez, está 
aberta por um período de tempo muito mais longo, antes de fechar.

Outro exemplo de equipamentos mecânicos que podem ser ana-
lisados com uma análise espetral de ultrassons: uma combinação de 
motor e bomba, constituída por um motor de 60 cavalos e uma bomba 
de água. A imagem abaixo foi criada quando se estavam a recolher da-
dos deste equipamento. Faremos uma comparação entre duas combi-
nações de motor e bomba de água.

Figura 3
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Enquanto se procedia à recolha de dados gravou-se a lei-

abaixo mostram uma comparação entre os pontos 
3” e “ ”. As imagens são retiradas de um  de 
análise de espetro sonoro e correspondem a sons gravados 
com um instrumento de inspeção por ultrassons. 

Figura 4. 

Figura 5. 

Repare-se nas diferenças entre estes dois equipamentos. 
Ambos os motores estão a operar nas mesmas condições, 
mas a Bomba 4 apresenta um espetro muito diferente. Se 
ouvissemos os ultrassons produzidos pelas duas bombas, 
através de um instrumento de inspeção, o som seria também 
muito diferente. Podemos ver mais uma imagem da Bomba 
4, captada diretamente no ecrã de um instrumento de inspe-
ção por ultrassons. 

Figura 6. Som da Bomba 4 visto diretamente no instrumento de inspeção. 

Repare-se nos harmónicos detetados a 175,8 Hz.
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DIAGNÓSTICO DE FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ULTRASSONS

O  de análise espetral inclui uma calculadora de frequência 
de falha em rolamentos. Ao introduzirmos a velocidade e o número de 
esferas (neste caso a velocidade era de 1750 rpm, com 10 esferas), o 
software consegue calcular que o rolamento apresenta uma falha no 
anel interno, a 175 Hz – a mesma falha nos harmónicos detetada pelo 
instrumento de inspeção por ultrassons. 

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Uma das aplicações da tecnologia de ultrassons cujo uso mais tem 
crescido nos últimos anos é a inspeção de equipamento elétrico. Atra-
vés de ultrassons podemos ouvir falhas de natureza elétrica, como por 
exemplo o efeito coroa, arboresencência e arco elétrico. Cada uma 
destas anomalias tem um som distinto, que pode ser facilmente iden-

-
sional que use infravermelhos para inspeções elétricas. Por exemplo, 
antes de abrir qualquer painel elétrico em funcionamento, é aconse-
lhável fazer uma pré-inspeção com um instrumento de ultrassons. As 
emissões ultrasonoras podem ser ouvidas com o painel fechado, já 
que estas viajam através de qualquer abertura que o painel tenha (nas 
portas, por exemplo). Se for ouvido um som que possa ser suspeito, 
este pode ser gravado e posteriormente analisado no  para 

O efeito coroa, que é a ionização do ar à volta de uma ligação elé-
trica acima dos 1000 Volts, pode ser percebido no instrumento de ul-
trassons como um som constante, estático e uniforme. Quando vamos 
para a análise espetral, podemos ver claros picos de harmónicos es-
paçados de forma igual. 

Figura 7. Efeito Coroa.

Os harmónicos aparecem a cada 60 Hz (imagem captada nos Esta-
dos Unidos, na Europa o valor seria de 50 Hz). É possível ver também 
outros picos entre os harmónicos a 60 Hz. Estas são as caraterísticas 
distintivas que se devem procurar, quando se analisa os sons gravados 
de efeito coroa. A deteção do efeito coroaatravés do uso de ultrassons 

é particularmente útil já que esta falha, normalmente, não produz ca-

Apresenta, no entanto, um som bastante caraterístico. Se um inspetor 

perfeitamente passar despercebida.
-

dos a cada 50 Hz (ou 60 Hz em países como os Estados Unidos) irão 
começar a diminuir à medida que a anomalia se torna mais severa. O 
exemplo abaixo é de um som gravado de arborescência elétrica, que 
apresenta um som diferente do efeito coroa. A arborescência elétrica 
tem tipicamente sons mais dinstintos de estalidos e pops. Repare-se 
também no aumento de amplitude no espetro sonoro, indicando uma 
condição mais severa, quando comparado com a amplitude do efeito 
coroa.

Figura 8. Arborescência elétrica.

Na análise e deteção de arco elétrico é ainda mais evidente a perda 
de harmónicos unformes aos 50 ou 60 Hz. Com arco elétrico, as des-
cargas tornam-se mais erráticas, começando ou terminando de forma 
súbita. Isto também pode ser observado de forma clara ao analisarmos 
uma gravação feita por um instrumento de ultrassons. 

Figura 9. Arco elétrico.

CONCLUSÃO
O conceito de análise espetral de ultrassons é bastante recente, quan-
do comparado com outras tecnologias já mais estabelecidas entre os 

-
nologia para inspeções de equipamento elétrico e mecânico tem cres-
cido consideravelmente, pela capacidade de diagnosticar anomalias 

também usados para a deteção de fugas, inspeção de purgadores 

hoje em dia, obrigatória em qualquer departamento de manutenção 
M

simplesmente limitada à deteção de 
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Para evitar as marcas de deslizamento 
nas superfícies das peças que se tra-

-
ciais e com um avanço lento, deve existir uma 

barramentos e nas guias. Esta película deve 
eliminar o stick-slip, combater o desgaste e 
evitar a corrosão.

A causa do stick-slip é a vibração resul-
tante da mudança constante do atrito entre o 
suporte da máquina-ferramenta, a ferramen-
ta e a peça de trabalho, ou o mecanismo de 
avanço e o seu carril. O mesmo se aplica aos 
sistemas de guias lineares. Quando o meca-
nismo de avanço de uma máquina-ferramen-
ta se move, criam-se elevadas forças de atrito 
e de rotura. Os picos de rugosidade de am-
bas as superfícies em contacto, que podem 
encaixar-se uma na outra com o aumento da 

os outros e devem superar as forças de rotu-
ra. Os óleos especiais para guias e barramen-
tos, e os seus aditivos, ajudam na formação 

superfície do metal, formando capas antides-

as superfícies deslizantes.
As propriedades adesivas do óleo para 

guias e barramentos devem ser bastante 

Gama RENEP CGLP da FUCHS
LUBRIFICAÇÃO DE GUIAS, BARRAMENTOS  
E SISTEMAS DE GUIAS LINEARES DE ÚLTIMA GERAÇÃO.
Carlos Manuel Braga 

Gestor de Produto

comportamento stick-slip
de se atingir uma ótima precisão.

boas para poderem resistir às paragens da 

água. Isto evita que o óleo para guias e bar-
ramentos escorra para fora das zonas a lubri-

propriedades adesivas e humectantes tam-

os barramentos sequem, assim como o con-
tacto metal com metal entre as rugosidades.

Os agentes de superfície ativa especiais 
-

atrito no ponto de rutura, e durante o movi-
mento de avanço.

STICK-SLIP/BINÁRIO DE INÍCIO 
RESPETIVO 

AVALIAÇÃO DO DESGASTE E ATRITO
-

to com um tribometro inclinado.

Método
O aparelho de testes, fabricado pela empresa 
SKC Gleittechnick em Rödental (Alemanha), 
utiliza o princípio do plano inclinado. O plano 
inclinado é formado por uma barra que con-
tém uma guia na qual foram montadas tiras, 
adequadamente maquinadas dos materiais, 
que se podem emparelhar. A guia eleva-se a 
uma velocidade angular constante com ajuda 
de um pistão hidráulico.

O carro está equipado, em cada extremo, 
com duas amostras dos materiais a testar. 
Tendo em conta a geometria em V de 90º, tal 

2 que pode 
2 com peso adicional.

Procedimento
Quando o carro se moveu a uma distância 
de 20 micrómetros, um interruptor limitador 
detém o movimento para cima do plano in-
clinado. Além disso, o plotter, que até este 

versus o per-
curso percorrido, muda para percurso per-
corrido versus tempo. Um computador co-
netado através de uma interface converte o 

As caraterísticas notáveis da gama de 
produtos RENEP GCLP são:
•

baixos (estática e dinamicamente);
• Excelente comportamento anti stick-

-slip;
• -

dos de corte base água;
• Extraordinária adesividade às superfí-

cies metálicas e plásticas;
• Muito boa proteção anticorrosiva, evi-

tando manchas na superfície; 
• Evita a formação de lamas e de depósi-

Guia
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F
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(para guias deslizantes em angulo de 90º): ƒ0 = tan α × sen 45º.
Após se ter repetido o teste por 10 vezes, calcula-se o 

0 é 

a velocidade de deslizamento e o óleo utilizado para guias 
deslizantes.
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RENEP CGLP 0,879 220 68 -24 0,089 0,156

RENEP CGLP 150 0,892 230 150 -12 - -

RENEP CGLP 220 0,895 240 220 -15 0,064 0,143

LUBRIFICANTES PARA GUIAS E BARRAMENTOS 
PARA CADA APLICAÇÃO

RENEP CGLP ISO VG 68, 150, 220
Óleos de alto rendimento para guias deslizantes e barra-
mentos de todas as máquinas-ferramenta, oferecendo uma 

Os produtos RENEP CGLP são formulações muito avan-
çadas, contêm aditivos especialmente selecionados que ga-
rantem uma alta estabilidade da película, os menores coe-

stick-slip), elevada 

Os produtos RENEP CGLP garantem a formação de uma 

Não mancham nem descoloram as guias deslizantes 
e protegem contra riscos e corrosão. Além disso, o RENEP 
CGLP 68 pode ser usado como um óleo hidráulico total-
mente funcional de acordo com a Norma DIN 51524-2 e a 

-
tes avançados e de aplicação universal para a última geração 
de guias e barramentos. M

FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

Tel.: +351 229 479 360 · Fax: +351 229 487 735
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Uma pesquisa realizada em 2016, in-
dicou que 28,4% dos portugueses 

-
sional já foi prejudicada ou comprometida, 
de alguma forma, pelo facto de terem dores 
nas costas e mais de 400 mil portugueses, 
em cada ano, faltam ao trabalho por este 
motivo. 

Na maioria dos casos, a dor nas costas 
é tratada de forma satisfatória com medidas 
pouco invasivas, ou seja, com o uso de anal-

-
tes não tem a mesma sorte e evoluem para 
quadros clínicos a que chamamos de dor 

-
tas ocorre em pelo menos 3 meses no ano, 
sendo que uma das principais causas de dor 
crónica é o excesso de carga e o facto de le-
vantar peso de forma incorreta.

Outras lesões associadas, com frequên-
cia, ao levantamento inadequado de peso 
são as efetuadas nos membros superiores, 
com especial incidência nos ombros, mãos 

quando, por descuido, o trabalhador não ava-
liou bem a situação do levantamento de uma 
travessa ou de uma trave que necessita de 
recolocar.

Neste seguimento faz sentido prevenir 
as lesoes nas mãos e limitar não só a quan-
tidade de peso que os seus colaboradores 
levantam, mas também limitar a frequência 
com a qual o trabalhador é exposto a essas 
sobrecargas. “

”
É com esta preocupação que a Geiser 

On desenvolveu de raiz e a pedido de um 
cliente, um equipamento com capacida-
de para elevar as travessas dos passadiços 
que se encontram à beira mar quando estas 

marítima. 
Este equipamento é leve e fácil de usar, 

e permite a qualquer pessoa elevar de forma 
segura e sem esforço, praticamente qualquer 

Uso do guincho Geiser On 
no rendimento das suas equipas
Já fez as contas do custo que a empresa tem quando um colaborador sofre lesões físicas com a falta de equipamento apropriado? Já 

ainda mais os custos na empresa?

tipo de travessas de passadiço, permitindo a 
sua rápida recolocação. 

O equipamento de elevação da Geiser On 
pode ser facilmente transportado, cabendo 
facilmente na bagageira de qualquer veículo 
ligeiro e tem uma instalação no local, de for-
ma rápida e segura.

Sendo um exemplo a seguir no que con-
cerne a condições de trabalho e inovação 
que permita uma maior rentabilidade aos 
seus colaboradores, a equipa de manuten-
ção da Autarquia em causa já utiliza o equi-
pamento de elevação da Geiser On – Modelo 

tempos de intervenção e de manutenção 
dos passadiços da orla costeira com todos 
os ganhos que daí advém, minimizando tam-
bém os riscos laborais de dores nas costas 
aos seus colaboradores e aumentando ainda 
mais a rentabilidade das equipas em função.

Este equipamento, de reconhecida utili-
dade na melhoria constante das condições 
de trabalho das equipas que diariamente 
tem de lidar com situações de substituição 
de travessas dos passadiços, vai seguramen-
te aumentar a rentabilidade da sua equipa 
diminuindo o tempo de intervenção e dimi-
nuir às ausências de trabalho devido a le-

físico-lombares.
É de notar também que com o equi-

pamento da Geiser On, uma única pessoa 
consegue facilmente levantar as travessas e 
efetuar a reparação, poupando mão de obra 
e custos desnecessários, e libertando outros 
colaboradores para outras tarefas, minimi-
zando o tempo de intervenção global assim 
como todos os riscos associados. Por todos 
estes motivos a Geiser On sugere que pen-
se nos seus colaboradores e na rentabilidade 
das suas equipas não apenas no curto prazo, 
contactando a Geiser On, para obter mais in-
formações. M

Geiser On

O equipamento de 

transportado.
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Atualmente, os plásticos de alto de-
sempenho são utilizados em todo o 
mundo em inúmeras aplicações mó-

veis. No dia a dia nos aparelhos de cozinha, 
bicicletas ou automóveis, bem como nos 
ambientes industriais como máquinas-ferra-
menta, máquinas de enchimento ou cilindros 
pneumáticos, os casquilhos em plástico da 
igus estão cada vez mais a substituir as solu-
ções metálicas. 

Os motion plastics da igus são resistentes 
à chuva, ao sal e a temperaturas extremas, 
a óleos e a produtos químicos, mais leves e 

soluções metálicas equivalentes, sendo tam-
bém muito económicos. Um pouco por todo 
o mundo, os engenheiros estão a instalar so-
luções em plástico da igus como alternativas 
duradouras e económicas às versões metáli-
cas. Isto só é possível graças às caraterísticas 
especiais dos seus materiais, bem como ao 
seu excelente desempenho em aplicações 
móveis. A capacidade de suportar forças es-
táticas diz pouco sobre o desempenho de um 
casquilho. O nível de resistência ao desgaste 
de um casquilho e o quão reduzido é o seu 

este ser usado em aplicações móveis, nas 
quais o desgaste é inevitável. E é exatamente 
neste ponto que residem as vantagens dos 

o plástico supera o metal
Os casquilhos e guias lineares em polímero da igus são a alternativa mais duradoura e económica às soluções metálicas, além de 
reduzirem os custos até 40%.

motion plastics, os plásticos de alto desem-
penho para aplicações móveis que não ne-

MAIOR SELEÇÃO PARA UMA AMPLA 
VARIEDADE DE APLICAÇÕES
A igus GmbH desenvolve e produz casqui-
lhos em polímero há mais de três décadas. 
Sob a marca iglidur, a igus oferece aos seus 
clientes uma grande seleção de casquilhos 
standard e componentes personalizados 
para aplicações móveis. Os casquilhos não 

-
mente, não precisam de manutenção, sendo 
capazes de suportar cargas elevadas, mes-
mo sendo muito leves. Os materiais são de-
senvolvidos e testados no maior laboratório 
de testes da indústria. Numa área de aproxi-
madamente 2750 m2 são realizados mais de 
135 mil milhões de movimentos de teste a 
cada ano. O resultado de mais de 30 anos de 
pesquisa e desenvolvimento é a maior gama 
standard de casquilhos em polímero isentos 

50 materiais, incluindo 16 materiais da gama 
standard que estão disponíveis em, pelo me-
nos, 113 dimensões e com um diâmetro do 
veio de, no mínimo, 50 milímetros, segundo 
a DIN ISO3547. O maior casquilho do catálogo 

possui um diâmetro interno de 195 mm. Além 
disso, estão disponíveis muitos destes ma-
teriais na forma de varão, placa ou para a 
Impressão 3D. Os polímeros permitem uma 
grande liberdade de : com um reduzi-
do esforço, até mesmo peças extremamente 
complexas podem ser fabricadas e as suas 

É precisamente esta a grande valência da 
igus: a otimização de polímeros técnicos para 
uma utilização em aplicações móveis. 

RESISTENTES AO DESGASTE, 
ESTÁVEIS E AMORTECEM 
AS VIBRAÇÕES
Para criar novos polímeros, a igus possui o seu 
próprio departamento de desenvolvimento, 
no qual cria constantemente novos materiais 

componentes individuais dos compostos são 
misturados de forma homogénea, durante o 
processo de moldagem por injeção. O exce-
lente desempenho dos plásticos iglidur re-
sulta desta estrutura homogénea, sendo que 
a base de um casquilho iglidur é composta 
por polímeros termoplásticos que asseguram 
a boa resistência do casquilho ao desgaste. 

-
mentam a capacidade de carga do casquilho. 

-
cantes sólidos que garantem um baixo atrito. 
Todos os componentes trabalham em con-
junto e resultam em excelentes propriedades 
de deslizamento, resistência ao desgaste e 

casquilhos metálicos revestidos possuem 
uma estrutura em camadas. A camada inte-

ou vibrações, esta pode ser facilmente re-

de desgaste muito reduzido. Pelo contrário, a 
composição homogénea dos casquilhos em 
plásticos é consideravelmente mais robusta, 
visto que toda a espessura da parede do cas-
quilho atua como uma " ". 

Ao contrário dos casquilhos iglidur em 
plástico de alto desempenho, os casquilhos 

Figura 1. 

de 50 materiais, incluindo 16 materiais em todas as dimensões. 
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-
tante: uma desvantagem dispendiosa e que consome tempo 

-

menos popular por questões higiénicas e ecológicas. 
Os sistemas de guias lineares de esferas também reque-

de guias lineares em polímero da igus. Os plásticos deslizam 

adicional, sendo por isso indicados para funcionar em meios 
com muita sujidade, água ou poeiras. Para além disso, os 
casquilhos da igus são adequadas para uma aplicação em 
zonas limpas como laboratórios ou na indústria alimentar, 

-
nal, estão em conformidade com várias Normas como a FDA 

CARGAS MUITO ELEVADAS E SUJIDADE
A indústria agrícola por si só, é um bom exemplo do poten-
cial da tecnologia de casquilhos da igus em vários mercados 
diferentes. Os casquilhos iglidur usados em máquinas agrí-
colas são extremamente resistentes ao desgaste e capazes 
de lidar com cargas extremamente elevadas. Eles são isentos 
de corrosão e resistentes a impactos. Os fertilizantes, lamas 

-
cionamento. Desta forma, as máquinas podem ser utilizadas 

-
cular em ambientes agrícolas, onde as máquinas podem ser 
expostas a enormes quantidades de sujidade, os casquilhos 
iglidur garantem uma excelente funcionalidade ao longo da 
sua vida útil. A igus desenvolveu materiais especiais como o 
iglidur Q2, Q290 e TX1, especialmente indicados para aplica-
ções de rotação lenta que envolvem grandes cargas e são tí-
picas no setor agrícola. Os casquilhos fabricados em iglidur G 
de baixo custo também não são sensíveis ao pó e à sujidade, 
sendo assim particularmente adequados para as máquinas 
agrícolas.

NÃO-CORROSIVO E RESISTENTE A FLUIDOS
Na indústria alimentar e das embalagens, a ausência de 

em termos dos rígidos padrões de higiene e segurança 

Figura 2. Os casquilhos igus são desenvolvidos e testados no maior 

laboratório de testes da indústria: em 2750 metros quadrados e com mais de 

135 mil milhões de movimentos de teste executados a cada ano. 



CASE STUDY

72    MANUTENÇÃO 138/139

POLÍMEROS ISENTOS DE LUBRIFICAÇÃO: O PLÁSTICO SUPERA O METAL

aplicados nestes setores. De acordo com os 
regulamentos da -
tion (FDA) é necessário garantir que os produ-

ou outras substâncias. Como consequência, 
apenas plásticos em conformidade com a 

adequados para um contacto direto com ali-
mentos podem ser aplicados nestes setores. 

Ao contrário das soluções metálicas, os 
plásticos são sempre isentos de corrosão 
graças à sua composição e são também re-

-
dos, lixívias e soluções de sal aquosas. Todas 
as áreas interiores e exteriores devem ser 
capazes de resistir a condições húmidas e a 
químicos de limpeza. É necessário garantir 
que, durante o funcionamento, não ocorrem, 
sob quaisquer circunstâncias, anomalias ou 
paragens não intencionais. Os sistemas de 
guiamento linear da igus também permitem 
operar nas mesmas circunstâncias. Em zonas 
onde não existe contacto direto com alimen-
tos, podem ser aplicadas guias lineares em 
alumínio anodizado resistentes à corrosão e 

-
rio, existem versões em aço inoxidável 304 e 
316 que, em combinação com os casquilhos 
iglidur, permitem a obtenção de sistemas de 
guiamento linear que cumprem os mais ele-
vados padrões de higiene.

POLÍMEROS PARA TODAS 
AS INDÚSTRIAS
Para as aplicações de casquilhos mais típicas 
são utilizados, geralmente, 16 materiais igli-
dur standard. No entanto, uma vez que muitas 

empresas se concentram na produção de 
peças altamente especializadas, cresce a 

-
dições especiais como, por exemplo, para 
equipamentos de esterilização onde os dis-

bem como ser antibacterianos. Por sua vez, 
outros setores exigem materiais que não 

transportadas pelo ar. Na indústria têxtil, por 
exemplo, são utilizados plásticos antiestáti-
cos que dissipam a eletricidade eletrostáti-
ca para garantir que os equipamentos com 
movimento não atraem cotão ou pó. Desde 
a utilização submersa a aplicações com car-
gas elevadas, da tecnologia médica à indús-
tria automóvel: a igus desenvolveu materiais 
especiais para todas estas aplicações. Com a 
ajuda das ferramentas online é possível de-
terminar rapidamente o produto ideal para 
cada utilização. 

OS CASQUILHOS EM POLÍMERO 
SÃO MAIS ECONÓMICOS DO QUE 
OS CASQUILHOS METÁLICOS
Em todos os ramos industriais, quer seja em 
sistemas fotovoltaicos, máquinas agrícolas, 
em fachadas ou em cilindros hidráulicos e 
atuadores, os casquilhos em polímero têm 
vindo a substituir os casquilhos metálicos 
com sucesso há décadas. Para os engenhei-

-
mitida pelos plásticos da igus, bem como a 

-
cientes de atrito, tornaram-se indispensáveis, 
visto aumentarem a vida útil das máquinas 
onde são instalados e serem até 40% mais 
baratos do que as soluções metálicas. 

Novos materiais e propriedades criam, 
constantemente, novos usos possíveis para 
casquilhos em polímero; mesmo depois de 
mais de 30 anos, a igus continua a investir no 
desenvolvimento de novos materiais. Dado 
que o desenvolvimento na área dos mate-
riais dos veios e guiamentos e do tratamento 
de superfícies não pára, são absolutamente 

Figura 3. Os casquilhos iglidur respondem 

de produção e aplicações.

Figura 4. Encontre o material certo com as ferramentas 

da igus. 

fundamentais testes contínuos para determi-
nar uma correspondência perfeita entre os 

questão de parceiros em movimento ilustra a 
versatilidade dos casquilhos da igus, os quais 
podem ser usados em veios muito diferentes 
e, sobretudo, em veios e guias macios. Esta é 
uma clara vantagem em relação às soluções 
metálicas. Além dos benefícios em termos de 
custo, associados aos casquilhos em plásti-
co, o utilizador pode também utilizar veios e 
guias em alumínio ou materiais não endureci-
dos, reduzindo assim, ainda mais, os custos. 
Muitos materiais de veios (por exemplo, alu-

de carbono) podem agora ser encomenda-
dos diretamente à igus, juntamente com os 
casquilhos. Também aqui é importante esco-
lher o veio que melhor se adapta em termos 
de preço e desempenho, dependendo da 
aplicação em questão. 

MATERIAL DO FUTURO
É necessário continuar com o trabalho de 
pesquisa e desenvolvimento de forma con-
sistente para ser possível oferecer casquilhos 
com a melhor qualidade e que sejam, em 
simultâneo, mais económicos. A Impressão 
3D está a criar novos potenciais para a igus 
e para os seus clientes, visto ter unido duas 
tecnologias modernas que se completam 
na perfeição, através da produção comple-
mentar e de novos tipos de materiais de alto 
desempenho. Em combinação garantem um 
elevado nível de liberdade na engenharia de 

 e, ao mesmo tempo, um elevado grau 
de resistência ao desgaste dos componentes 
usados. Para o conseguir, a igus pesquisa e 
desenvolve novos materiais de Impressão 
3D concebidos especialmente para aplica-

-
ção. Atualmente a igus oferece uma gama 

polímeros para impressão por SLS para a im-
pressão de peças personalizadas. Mas nem 
todas as empresas possuem a sua própria 
impressora 3D: para estes casos a empresa 
de Colónia oferece um serviço de Impressão 
3D que permite aos clientes imprimir as pe-
ças pretendidas diretamente, em qualquer 
lugar do mundo. Desta forma sempre que é 
necessário obter uma peça deslizante isen-

curto espaço de tempo por um preço extre-
mamente reduzido. M

igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal
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Inúmeras melhorias no EPLAN 
Preplanning 2.8
A EPLAN preenche uma lacuna entre o desenvolvimento e o detalhe multidisciplinar da engenharia. Inúmeros novos recursos e me-
lhorias no EPLAN Preplanning permitem uma atualização mais simples de uma macro previamente atribuída, melhorias ao nível da 
importação de dados de listagens em Excel, assim como uma melhoria ao nível dos objetos posicionadores. 

o que faz com que um segmento seja exibi-
do em várias páginas de pré-planeamento. 
Para o seu posicionamento, os utilizadores 
também podem iniciar um planeamento pu-

-
trutura permitindo, dessa forma, que vários 
segmentos sejam exibidos em várias páginas 
de pré-planeamento. Esta nova visão permi-
te uma maior transparência e permite uma 
maior facilidade de orientação, mesmo em 
projetos de grande escala. 

Uma outra vantagem: as referências-
-cruzadas podem agora ser vistas nos seg-
mentos se a respetiva peça corresponder ao 
segmento existente. Estes, por norma, são 
colocados nos detalhes de engenharia – por 

-
gina de pré-planeamento. Isto permite uma 
visão geral melhorada ao nível do design e 

-
veis, o que permite uma maior liberdade para 
o utilizador. 

SEGURANÇA NA GERAÇÃO 
DE ESQUEMAS 
Se os esquemas forem derivados dos dados 
previamente utilizados pelo pré-planeamen-
to é importante manter uma visão geral. O 
objetivo é sempre ter uma ligação clara entre 
o objetivo do planeamento e o seu esquema 
associado. Previamente, um objeto de pla-
neamento com uma macro associada podia 
ser utilizado várias vezes no navegador de pá-
ginas. Isso teve o indesejado efeito de ocorre-
rem duplicações de páginas, no entanto um 
esquema com um objeto de planeamento 
apenas pode existir uma vez. A nova versão 
2.8 permite um suporte desde o início aos uti-
lizadores. Se as páginas de esquema de um 
objeto de planeamento já tiverem sido gera-
das, os utilizadores irão receber uma mensa-
gem do sistema com os respetivos detalhes. 
Isto permite um planeamento sem qualquer 
falha e com resultados mais rápidos.  

Todas as novas atualizações fortale-
cem os processos ideais de planea-
mento nos quais os dados são intro-

duzidos e melhorados logo a partir do início, 
e podem ser processados sem que haja 
uma falha de informação. Em Hamburgo, 
na convenção SMM, a principal feira do se-
tor marítimo, a EPLAN esteve presente para 
apresentar um novo vislumbre do EPLAN 
Preplanning para a versão 2.8, que ajuda 
a tornar menos complexos os projetos de 

construção naval e de outros projetos exis-
tentes de grande escala. 

A nova versão 2.8 estará disponível em 
algumas semanas, com um primeiro vislum-
bre a ser demonstrado na Conferência SMM, 
em Hamburgo. Com o EPLAN Preplanning, os 

numa fase ainda embrionária do projeto, por 
exemplo, com a colocação de objetos posi-
cionadores. Na versão 2.8 estes podem ser 
colocados várias vezes no mesmo projeto, 

O EPLAN Preplanning preenche uma lacuna entre 
o desenvolvimento e o detalhe multidisciplinar da 
engenharia. As inúmeras melhorias na versão 2.8 
fazem com que seja ainda mais fácil uma atualização 
ao nível dos detalhes da engenharia. Todos os 
componentes, com relevo para o desenvolvimento de 
esquemas elétricos, podem ser incorporados no EPLAN 
Preplanning, tornando-se disponíveis para a troca de 
informação nas várias modalidades de engenharia sem 
qualquer perda de informação.
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ATUALIZAÇÃO RÁPIDA DE UMA MACRO 
ATRIBUÍDA 

-
neamento de um projeto com a reutilização de objetos an-

mais informações são visíveis para os objetos de planea-
mento com a integração de uma linha de informação adi-
cional. Se uma macro anteriormente atribuída num esque-

além disso, o comportamento do sistema para macros com 
informação armazenada com objetos posicionadores tam-
bém foi melhorada. Inúmeras propriedades num esquema 
podem ser controladas por um determinado conjunto de 
valores. Informação incoerente ou inconsistente entre o pla-
neamento e a parte esquemática são agora uma coisa do 
passado. 

IMPORTAR LISTAS FILTRADAS DO EXCEL 
Quando os planos preliminares são elaborados, as listas de 
pré-planeamento são criadas em aplicações externas que 
podem depois ser importadas. O que há de novo aqui é que 

visível na caixa de diálogo de sincronização, permitindo, des-
sa forma, uma importação mais rápida. Para além disto, os 

-

CONCLUSÃO 
O EPLAN Preplanning preenche uma lacuna entre o desen-
volvimento e o detalhe multidisciplinar da engenharia. As 
inúmeras melhorias na versão 2.8 fazem com que seja ainda 
mais fácil uma atualização ao nível dos detalhes da engenha-
ria. Todos os componentes, com relevo para o desenvolvi-
mento de esquemas elétricos, podem ser incorporados no 
EPLAN Preplanning, tornando-se disponíveis para a troca de 
informação nas várias modalidades de engenharia sem qual-
quer perda de informação. Isto permite que a complexidade 

-
dústria da construção naval. M

M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

Uma outra vantagem: 
as referências-cruzadas 
podem agora ser vistas nos 
segmentos se a respetiva peça 
corresponder ao segmento 
existente. 
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Novo serviço para 
máquinas-ferramentas aumenta 
produtividade, a comodidade 
e a segurança do utilizador
A Siemens apresenta o serviço  para máquinas-ferramenta, equipadas com controlador 
Sinumerik 840D. Atualização do controlador baseado em PCU. Após uma curta intervenção, o equipamento pode voltar de imediato 
ao serviço

existentes são removidos e substituídos por 
um PC industrial Simatic IPC 427D com Win-
dows 10 e  operacional HMI Advan-
ced (interface Homem-Máquina) atualizado. 
Antes do , a máquina-ferramenta é ana-
lisada nas instalações do cliente. Em seguida, 
os parâmetros do equipamento e as aplica-
ções são ensaiados no laboratório como os 
novos componentes.

Após uma conclusão satisfatória do en-
saio de funcionamento, o especialista de re-

 comissionam a solução nas instalações 
do cliente. Após uma curta intervenção, o 
equipamento pode voltar de imediato ao 
serviço. M

Siemens, S.A.

Tel.: +351 214 178 000 · Fax: +351 214 178 044

A Siemens lançou o serviço "
" que 

visa modernizar máquinas-ferramen-
ta equipadas com um controlador Sinumerik 
840D, como uma alternativa para a compra 
de novos equipamentos. Isto pode ser, signi-

-
tir em novos equipamentos. Neste , o 
controlador baseado em PCU (

) é atualizado, e todo o  e soft-
 obsoleto é substituído. Os utilizadores 

prazo de sobressalentes e, graças ao moder-
no sistema operativo, de maior segurança 
informática. Além disso, o mais recente soft-

 HMI Advanced (interface Homem-Má-
quina) oferece uma funcionalidade alargada 
e facilita tanto a operação como a monitoriza-
ção. Com o serviço de , os utilizadores 

-
sempenho das suas máquinas-ferramentas, 
como na produtividade das suas instalações. 

Durante o , os componentes de har-
 e  Sinumerik PCU50 e MMC103 

o controlador baseado 
em PCU (Panel Control 
Unit) é atualizado, e todo 
o hardware e software 
obsoleto é substituído. 

assim da disponibilidade 
de longo prazo de 
sobressalentes e, graças 
ao moderno sistema 
operativo, de maior 
segurança informática. 

Após uma conclusão satisfatória do ensaio de 

a solução nas instalações do cliente. 
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1. A IMPORTÂNCIA DA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA 
O aspeto da energia reveste-se de uma im-
portância cada vez mais determinante na es-
trutura de custos de qualquer organização, 
pelo que se torna imperioso dedicar um olhar 
atento e focado com esta componente, tendo 
em vista o incremento da respetiva competi-

Perceber de que forma se pode atuar nos 
consumos energéticos sem degradar ou sub-
verter o natural funcionamento de uma insta-
lação, procurando simultaneamente manter 
ao longo do tempo uma performance ener-
gética ajustada às suas reais necessidades é 

empresas mas também a todos os agentes 

Foi neste contexto que se criou o setor de 
soluções de energia da TDGI, cuja perspeti-
va clara é de assegurar e garantir que se en-
contram as melhores práticas e soluções de 
engenharia para cada edifício, instalação téc-
nica ou indústria, tendo em vista a diminuição 
dos custos de exploração de cada cliente. 

Por outro lado, estando as sociedades 

de combater as alterações climáticas, o tema 
da energia e respetivas emissões de carbo-
no torna-se uma questão de dimensão ainda 

mesmo como uma questão de responsabili-
dade social e que a todos diz respeito.  

energética implica a procura de um conheci-
mento estruturado e consistente de cada ins-
talação e, nesse sentido, cada edifício cliente é 
abordado de acordo com a sua própria singula-
ridade, evitando desta forma cair num processo 
simplista de mera replicação de soluções. 

É dentro desta lógica que a TDGI tem 
concretizado e implementado projetos téc-
nicos nos mais variados tipos de edifícios e 
setores de atividade – área industrial, área 
hospitalar, edifícios de serviços, entre outros 
- cujos resultados obtidos têm apresentado 
ao longo do tempo um grau de sucesso bas-
tante satisfatório. 

2. CASO PRÁTICO 
DE IMPLEMENTAÇÃO
De acordo com o posicionamento referido 
anteriormente, elenca-se um caso concreto 

Luís de Carvalho Borges

Eng.º Eletrotécnico

Departamento de Soluções de Energia, TDGI, S.A.

de um cliente onde se propôs uma variação 
de velocidade nos motores de ventilação de 
um sistema de AVAC.

Durante o processo de análise e estudo 
do sistema de climatização de um conjunto 
de edifícios de serviços, percebeu-se que 

para um sistema de caixas VAV - Volume de 

seguintes.

C

B2

3

4 1

A

Figura 1. Caixa VAV.

Cada caixa detém no seu interior um registo 
motorizado que abre ou fecha a passagem 
de ar, consoante as necessidades térmicas - 
ponto C representado na Figura - sendo que 
quando as condições ambientais de conforto 
térmico estão muito desfasadas do valor de 

Por outro lado, quando as necessidades es-
tão satisfeitas o registo fecha a passagem de 
ar. Por sua vez é através do ponto A que que 
se dá a entrada de ar climatizado proveniente 
da UTA – Unidade de Tratamento de Ar - cir-
culando através de uma conduta até chegar 
a cada caixa VAV.

-
cia o comportamento da caixa é concretizado 
por intermédio de um sensor de temperatura, 

-
cionamento do referido registo motorizado 
de cada caixa. 

Perante este cenário percebeu-se que quan-
do o registo fecha totalmente, o ar clima-
tizado não circula pelo ponto C, migrando 
por sua vez para o ponto B, uma abertura 
na parte superior da caixa que permite que 
esse ar climatizado siga para o teto falso, não 
indo para o espaço a climatizar. De imediato 
se percebeu que esta situação se corporiza 
como perda energética, elétrica e térmica, 
pelo que havia que, pelo menos, minimizar a 

falso.

Para minimizar o desperdício energético re-
ferido, optou-se por associar a cada motor de 
ventilação da unidade de tratamento de ar 
um variador de velocidade para que quando 
as necessidades térmicas estejam satisfeitas, 
este baixe o seu regime de funcionamento 
diminuindo não só o consumo de energia 
elétrica de alimentação do próprio motor, 
mas também da quantidade de caudal de ar 

Perceber de que forma se 
pode atuar nos consumos 

ou subverter o natural 
funcionamento de uma 

simultaneamente manter 

mas também a todos 
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permitiu ao cliente reduzir 

sem depreciar as condições 
de conforto térmico e da 
qualidade do ar ambiente. 

tratado a circular no teto falso do espaço em 
questão. 

Assim, percebeu-se que a válvula que 
-

teria de frio ou de quente da UTA, detinha um 
controlo na lógica 0-10V e que porventura se 
poderia aproveitar esse controlo replican-
do essa mesma informação para o variador 
de velocidade que iria controlar o motor. De 
notar que o controlo da referida válvula tem 
por base a temperatura do ar de retorno da 
sala a climatizar, desta forma a válvula deixa 
passar mais ou menos caudal de água con-
soante a necessidade de conforto térmico. 
Daqui se conclui que o motor elétrico da UTA 
e a válvula de controlo de água nesse cenário 
passariam ambos a ter um comportamento 
similar entre si. 

Deste modo, colocou-se o variador a fun-
cionar na faixa de frequências 50 Hz | 37,5 Hz.

Resultados obtidos
Com base nos pressupostos referidos, rea-
lizou-se um teste com um variador de velo-
cidade no motor de uma UTA, onde perante 
este enquadramento havia que dar resposta 

I) Redução do consumo energético;
II) Manutenção do equilíbrio de caudais;
III) Garantia dos parâmetros de qualidade do 

ar interior.

de consumo energético e do ar ambiente, 
efetuadas após a instalação do variador ele-
trónico de velocidade. 

De facto constatou-se que existiu não só uma 
redução do consumo energético do motor de 
ventilação em cerca 40% o que é bastante 

qualidade do ar interior se encontravam em 
patamares admissíveis – a linha a verde no 

-
centração de CO2

3, a linha azul 
corresponde à própria medição da presença 
de CO2, onde se conclui que a concentração 
desse gás encontra-se bastante abaixo do 
valor de referência. Por outro lado a tempe-
ratura oscilou sempre entre os 21ºC e os 23ºC 
durante o período laboral, o que se considera 
como um comportamento regular e aceitável 
em termos térmicos.

3. CONCLUSÕES
Em jeito de conclusão, esta abordagem, per-

consumo de energia elétrica em ventilação, 
sem depreciar as condições de conforto tér-
mico e da qualidade do ar ambiente. Neste 
contexto enfatiza-se ainda o facto de que 
ao invés de se adquirirem e instalar senso-
res para transmitir informação ao variador 
de velocidade, aproveitou-se a infraestrutura 
de comando e controlo existente de modo 
a permitir uma racionalização de custos em 
equipamento e em mão-de-obra na imple-
mentação desta solução. Conclui-se desta 
forma que esta medida é particularmente 
interessante especialmente se se tiver em 
consideração que neste projeto o universo de 
unidades de tratamento de ar a intervencio-
nar era bastante considerável. Estes aspetos 
no seu conjunto contribuíram para uma ace-
leração do break even point do investimento 
da solução. M

TDGI – Tecnologia de Gestão de Imóveis, S.A.

Tel.: +351 210 050 920

Energia – Unidade de Tratamento de Ar
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Muitas vezes a melhor forma de ga-
rantir o bom funcionamento desses 
componentes, com uma maior lon-

gevidade, sem falhas e a baixo custo, passa 
pela utilização de revestimentos. São cada 
vez mais os casos de sucesso em empresas 
que recorrem aos serviços prestados pela 
TEandM.

A seleção do revestimento para cada si-

condições de serviço dos componentes e 
equipamentos em questão.

O combate ao desgaste que ocorre nas 
superfícies dos componentes, provocado 
pelo atrito, pela abrasão e pela erosão das 
partículas, muitas vezes associado à corrosão 
de agentes químicos, requer a seleção crite-
riosa do revestimento. A TEandM conta com 
o conhecimento e experiência acumulada 
ao longo de mais de 20 anos, aliada à utili-
zação das melhores tecnologias e materiais 
disponíveis.

A utilização, em componentes de reves-
timentos de Carboneto de Tungsténio (WC), 
com diferentes aglomerantes, faz com que se 
atinja uma maior durabilidade dos mesmos, 
associada a menores custos de manutenção.

TEandM – revestimentos 
técnicos de alta performance
Jorge Gonçalves

jgoncalves@teandm.pt

Na indústria encontram-se situações muito críticas devido ao desgaste, ao ataque químico, bem como a pressões muito elevadas.

A TEandM oferece várias possibilidades 
de revestimentos cerâmicos, cermetos e 
superligas metálicas, produzidos através de 
técnicas de PVD, EAWS, APS, HVOF e Laser 
Cladding. São seguidos os melhores procedi-
mentos e práticas, desde a fase de conceção 

até à produção dos revestimentos, ou se-

componentes e equipamentos (OEM).
A título de exemplo referem-se os exce-

lentes resultados dos revestimentos aplica-
dos em hastes de compressores e válvulas, 
em ambientes que chegam a ultrapassar os 
1000 Bar (15000 PSI) de pressão nos com-
pressores e 200 Bar em válvulas de vedação 
em circuitos de hidrogénio.

A TEandM produz revestimentos em 
componentes para a aeronáutica, em espe-
cial para a área dos motores, conseguindo 

sendo colocados por esta indústria, que se 
rege pelos mais altos padrões de qualidade 
e segurança.

Com a nova área de revestimentos laser, 
a TEandM aumentou a sua capacidade de 
resposta, fornecendo um novo leque de so-
luções para a indústria. 

O laser permite a construção de camadas 
de revestimento, com uma diluição substan-
cialmente inferior à obtida por processos de 
soldadura convencionais, onde a porosidade 
é praticamente nula e são obtidas estrutu-

vantagens, logo a partir da primeira camada 

zonas termicamente afetadas e a obtenção 
de melhoradas propriedades mecânicas e 
químicas. M

TEandM - Tecnologia e Engenharia de Materiais, S. A.

revestimentos em 
componentes para a 

que vão sendo colocados 

padrões de qualidade e 
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PATROCINADORA DA PORTUGAL SHIPPING WEEK 2018

Endress+Hauser apresenta 
soluções inovadoras 
para o abastecimento
texto e fotos por Carlos Alberto Costa 

Os negócios oceânicos da multinacional Suíça seguem de ‘vento em popa’, com soluções tecnológicas inovadoras para medição, 
gestão e controlo de massa no abastecimento de combustíveis. Já controla 69% do mercado no maior porto de abastecimento no 
Mundo, em Singapura. 

A Endress+Hauser, fornecedora de 
equipamentos de medição, servi-
ços e soluções para a automação 

de processos industriais, foi um dos pa-
trocinadores oficiais da Portugal Shipping 
Week 2018, o evento realizado pela primei-
ra vez em Portugal que reuniu na Gare Ma-
rítima de Alcântara, Lisboa, os principais 
atores da indústria e comércio marítimo 
internacional.

Durante cinco dias (17 a 21 de setembro), 
armadores, companhias de transporte, in-
vestidores, agências governamentais, as-
sociações empresariais e especialistas dis-
cutiram as tendências do negócio oceânico 
nas suas variadas vertentes económicas e 
ambientais.

A Endress+Hauser acrescentou à sua 
condição de patrocinadora do evento a cir-
cunstância de ser empresa expositora, apre-
sentando um portefólio de produtos, serviços 
e soluções tecnológicas inovadoras para a 
indústria marítima.

Em destaque estiveram as soluções de 
medição dedicadas à indústria do petróleo, 
óleo e gás, áreas em que as imprecisões du-
rante todo o processo implicam custos eco-
nómicos relevantes. 

Numa curta apresentação no âmbito do 
 do evento, Ingo Knudsen, Bu-

 no ramo da 
Endress+Hauser que desenvolve soluções 

em processos de abastecimento de com-
bustíveis marítimos, assinalou a presença da 
companhia em Singapura, centro do Mundo 
no que toca a este tipo de abastecimento e 
onde a Endress+Hauser detém uma quota de 
mercado de 69% na aplicação do seu sistema 
de medição de massa.

Endress+Hauser para a indústria do petróleo, 

óleo e gás assegura a medição direta de 
massa sem conversão de volume. Inspiran-
do-se no princípio de medição de Corio-
lis (apelido do engenheiro francês que há 
quase 200 anos estabeleceu os princípios 
mecânicos que estão na base desta tecno-
logia), permite que diferentes combustíveis 
possam ser medidos sem a necessidade de 
ajuste. Com esta tecnologia é possível me-

-

viscosidade de diversas substâncias, incluin-
do combustíveis, gás, produtos químicos ou 
simplesmente água.

No caso do abastecimento de navios, 
o dispositivo selado mede a quantidade no 
depósito em toneladas e emite um ticket que 

operação e a massa transferida.

Os benefícios para a indústria estão 

operação, reduzindo incertezas associadas 
à densidade, temperatura ou outros fatores 
como a geometria dos depósitos; redução de 
custos que a petrolífera EXXonMobil estima 
em 2 mil dólares, em média, por entrega de 
combustível, eliminando a possibilidade de 
erros humanos de cálculo decorrente da tra-
dicional imersão no depósito; redução média 
de três horas por cada operação; assegura 
mais integridade da infraestrutura física com 

segurança de aspetos como os pipelines, 
as válvulas, medidores, equipamento das 

possibilidades de controlo devido à exaus-
tiva recolha de informação, permitindo veri-
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momento e em qualquer ponto, oferecendo 
deste modo uma leitura precisa e transpa-
rente do abastecimento.

ELIMINAR O ERRO
Em conversa com a “robótica”, Ingo Knudsen, 
considerou “ ” a presença na primei-
ra edição da  em Portugal.

-

fazemos contactos e para conhecer mais de 
-

cebendo de que forma podemos acrescentar 
-
-

sito de soluções técnicas atualmente dispo-

possibilidade de falha humana”, diz-nos Ingo 
Knudsen. 

Sobre o atual momento do setor marítimo, 
o responsável de negócio da Endress+Hauser 

considera o mercado em geral “muito duro”, 
com “ -
rer estar na proa do navio.”

“O combustível é a maior fatia nos custos 

esta questão é tratada ainda como se estivés-

levar o seu carro a uma estação de combustí-

-

sonda de novo e a medição que obtém apa-

-

-

foram construídos num estaleiro e nessa fase 
não é muito relevante que tenham um milíme-

”, ex-
plica Ingo Knudsen.

“Desenvolvemos um sistema que torna 

medindo diretamente a massa e não mais o 

-

-

que estava a ser fornecido”, conclui o Business 
  

da Endress+Hauser.
O Grupo Endress+Hauser produz “ -

ria industrial” (sensores para medição de ní-
vel, pressão, temperatura, análise e aquisição 
de dados, entre outros), com aplicação em 
variados setores, casos da indústria alimen-
tar e de bebidas ou das indústrias química 
e petroquímica. Fundado em 1853 na Suíça, 
tem hoje presença em 125 países de todas as 

Em 2017 faturou 2,2 mil milhões de euros em 
vendas líquidas. Está representado em Por-
tugal desde os anos 80, com uma operação 
direta desde 2002, e conta atualmente com 
20 colaboradores. Já este ano inaugurou em 
Palmela um novo centro de negócios. M
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Techman Robot Day 
na F.Fonseca
TM ROBOT: INTELIGENTE, SIMPLES, SEGURO.
por André Manuel Mendes

que respeita à robótica, aquilo que denomina como cobots ou robots colaborativos. Para assinalar este marco, realizou-se no passado 
dia 20 de setembro, na sua sede em Aveiro, um evento de apresentação da nova parceria criada com a Techman Robot, empresa de 
Taiwan subsidiária da Quanta Inc.

Techman Robot Day foi o nome do 
evento organizado pela F.Fonseca que 
levou várias dezenas de pessoas a fa-

zerem uma visita às instalações da empresa, 
tendo à sua disposição um  com os 
robots da marca TM Robot, bem como uma 
sessão com um conjunto de intervenções le-
vadas a cabo por especialistas da área.

ROBOTS
UM DESAFIO À IMAGINAÇÃO
A primeira intervenção do dia esteve a cargo 
de Norberto Pires, professor associado com 
agregação do Departamento de Engenha-
ria Mecânica da Universidade de Coimbra e 

portuguesa, “ ”. Na sua apresentação 
salientou que os robots colaborativos foram 
desenhados para colaborar com os humanos 
sem necessidade de dispositivos externos de 
segurança.

Para o especialista, a utilização deste tipo 
de robots pretende estender a robótica a ou-
tras áreas como a Impressão 3D e a realidade 
mista. Norberto Pires sublinhou que, no fu-
turo, “todos os robots serão capazes de usar 
dispositivos de realidade virtual e de realidade 

-

. Como tal, serão mais fáceis de 
programar, mais seguros, mais user friendly, 
mais adaptados à Indústria 4.0, mais versá-

“

que se produzam autonomamente e que se 
redesenhem”.

ROBOTS COLABORATIVOS TM ROBOT
Helder Lemos, Gestor de Negócios da 
F.Fonseca e responsável comercial pela 

Techman Robot, tomou a palavra para a se-
gunda intervenção do dia. Para o especialista, 
“os robots colaborativos estão a mudar o pa-

mais e melhor”.
Na sua intervenção, Hélder Lemos iden-

5 pilares da indústria do futuro: a visão 3D e 
realidade aumentada, Impressão 3D, auto-
matização da produção, fábricas inteligentes 
na cloud e a robótica.

A sua apresentação direcionou-se prin-
cipalmente para a Techman Robot, empre-
sa de Taiwan subsidiária da Quanta Inc., que 
tem como principal objetivo disponibilizar 
robots colaborativos de uma forma aces-
sível. Na visão da Techman, um robot deve 
ser tão fácil de programar como um smart-
phone, tornando real o que interessa para a 
automação.

-
gundo as palavras de Helder Lemos, os 
robots colaborativos da Techman são inteli-
gentes (com um sistema de visão integrado 
no robot, sem necessidade de programa-

-
nas 5 minutos para executar uma tarefa de 

e com possibilidade de manuseamento 
com a mão) e seguros (respondem aos re-
quisitos de segurança da Norma ISO 10218-1 
e ISO TS 15006 e contam com um  
ergonómico).

A Techman apresentou ao mercado os 
primeiros robots colaborativos com visão arti-

pelos modelos TM5, TM12 e TM14. A gama 
TM5 é composta por robots leves, transpor-

TM12 e TM14 são as maiores da sua classe 
e contam com uma grande capacidade de 
carga. 
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“INTERFACE INTUITIVO E REVOLUCIONÁRIO”
A apresentação seguinte esteve a cargo de Bruno Silva, 
Técnico de Automação Industrial da F.Fonseca e respon-
sável pelo suporte técnico aos robots da Techman. A apre-

robot 
da Techman durante o tempo da sua apresentação, ou seja, 
25 minutos. 

Bruno Silva começou por salientar o “ interface intuitivo e 
” do robot que conta com um control stick e com 

um botão de seleção de pontos para que a sua movimenta-
ção seja mais precisa. Capacitado para tarefas de  
e para manobras através de posicionamento de landmark, os 
robots da Techman contam com um  integrado que 

 
externo.  

Noutra intervenção posterior, Bruno Silva deu a conhecer 
diversos tipos de aplicações para robots colaborativos, como 
por exemplo tarefas executadas através do posicionamento 
de landmarks
interação entre robots, inserção de  cables,  em 
transportadores, entre outros.
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SEGURANÇA NA INTEGRAÇÃO 
DE ROBOTS COLABORATIVOS
Hernâni Rodrigues, Diretor do Serviço de 
assistência técnica, foi o responsável pela 
intervenção seguinte centrada na segu-
rança da integração de robots clássicos e 
colaborativos.  

“ -
. Esta foi 

para salientar a importância de os integrado-
res realizarem uma análise de riscos em to-
dos os processos que envolvam robots (pode 
ser consultado o artigo 18 do Guia de Aplica-
ção da Diretiva Máquinas).

Para além da Norma ISO 12100 que esta-
belece a separação física entre utilizadores e 
as fontes de perigo como princípio base para 
a saúde e segurança, Hernâni Rodrigues su-
blinhou que existem 3 tipos de normas que 
estabelecem os requisitos de segurança nos 
trabalhos com robots: EN ISO 10218-1:2011 
(Requisitos de Segurança para Robots Indus-
triais Parte 1); EN ISO 10218-2:2011 (Parte 2): 
ISO TS 15006:2016, destinada exclusivamente 
a robots colaborativos.

Durante a sua intervenção, Hernâni Ro-
drigues explicou ainda conceitos prementes 
nesta área como os de trabalho colaborativo, 
operações colaborativas, paragem de segu-
rança monitorizada, entre outros.

à revista “ ” que este evento su-
perou todas as expectativas, traduzindo-se 
num verdeiro sucesso, tanto ao nível de par-
ticipantes, que esteve perto de uma centena, 
como ao nível dos feedback recolhidos. M

Paralelamente ao evento, a revista “Manu-
tenção” falou com Helder Lemos, Gestor 
de Negócios da F.Fonseca e responsável 
comercial pela Techman Robot, que ex-
plicou todo o trabalho desenvolvido pela 
empresa para potenciar a área dos robots 

exigências deste mercado.

 Qual o intuito 
da criação do Techman Robot Day por parte 
da F.Fonseca?

Já há algum tempo que 
temos os robots tradicionais no nosso porte-
fólio de produtos. Representamos a Mitsubishi 
Electric há mais de 30 anos a marca desde 
sempre comercializou robots industriais para 
todo o tipo de aplicações que, até agora, era o 
que a F.Fonseca tinha. Consideramos que era 
necessário complementar o nosso portefólio 
de robots com os robots colaborativos que, tal 
como referiu o meu colega Hernâni Rodrigues 
na sua apresentação, são o estado da arte, o 
topo de gama dos robots dos dias de hoje.

Assim, procuramos a melhor solução 
para o mercado português e encontramos 
a Techman. Foi uma escolha criteriosa, aten-
dendo à qualidade dos produtos, e foi a mar-
ca que nos deu as melhores garantias de 
qualidade, versatilidade e de aplicabilidade à 
indústria portuguesa. 

Ao selecionar a Techman decidimos 
que queríamos promovê-la junto dos nos-
sos clientes, o que nos motivou a realizar 
este evento para apresentar a marca, mos-
trar quem está por trás da Techman Robot, 
a Quanta Inc., focarmo-nos no produto e nas 
suas aplicações.

rm: A quem se destinou o Techman Robot 
Day?
HL: Este evento foi destinado a todos os se-
tores da indústria, desde borracha, eletróni-
ca, indústria alimentar, entre outros. A maioria 
dos setores industriais está a automatizar-se, 
a fazer evoluir as suas linhas de produção, e 

um robot na sua linha e vai ter que o manter, 

que o reprogramar, como um fabricante de 
máquinas que quer aumentar a sua cadên-
cia, a sua produtividade. A abrangência que 

que vai projetar a máquina ou instalação e 
que precisa de ter um 
para os usar.

rm: De que forma se distingue a marca e os 
robots Techman no mercado?
HL: Ainda hoje eu escolheria a Techman para 
ser a marca da F.Fonseca. São robots muito 
precisos, têm tipicamente o dobro da preci-
são dos robots idênticos, têm visão integrada 
que os torna versáteis e que poupa a adição 
de um sistema de visão externo, com uma 
vantagem adicional pelo facto desta visão 
estar integrada não só ao nível de  
como também ao nível de , ou seja, 
não precisamos de um  externo para 

-
gramar no robot a receção dessa informação. 

Outra das vantagens é a gama, que abran-
ge um robot mais leve, com uma capacidade 
que se inicia nos 4 kg, passando pelos 6, 12 e 
14 kg, em que os dois últimos são os robots 
com uma maior capacidade de carga compa-
rativamente aos robots deste tipo.

rm: Quais as perspetivas da F.Fonseca para 
esta nova área de negócio?
HL: Quando pensamos que estávamos a pre-
cisar de complementar esta área foi precisa-
mente porque estávamos a ver que a mesma 
está em total expansão. A robótica é um dos 
pilares da indústria do futuro e os robots cola-
borativos vão fazer parte do futuro de suces-
so das indústrias a nível mundial. Aos poucos 
a indústria vai assimilar as vantagens de um 
robot que é leve, fácil de transportar, fácil de 

vão ganhar nas suas linhas de produção vai 
permitir a personalização em massa dos seus 
produtos.

rm: Como analisa a tendência de cresci-
mento dos robots colaborativos?
HL: Este crescimento já está a acontecer. O 
mercado dos robots colaborativos vai crescer 
porque se vão encontrar aplicações novas, 
que ainda não existem. Quando os partici-
pantes do Techman Robot Day saírem daqui e 
chegarem às suas empresas ou fábricas, vão 
perceber onde aplicar as funcionalidades dos 
robots colaborativos nas suas linhas de pro-
dução, criando assim novas aplicações.

O que queremos é que a indústria por-
tuguesa se adapte ao estado da arte, que 
tenham a capacidade de integrar esta evolu-
ção, porque nesta área se paramos estamos 
a andar para trás, e como não há forma de pa-
rar esta evolução, temos que a acompanhar.

Na visão da Techman, um 
robot deve ser tão fácil 
de programar como um 
smartphone, tornando 
real o que interessa para a 
automação.
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PLC 2018 debate a transformação 
digital e o futuro da indústria 
texto e fotos por André Manuel Mendes

Transformação digital, inovação, os novos paradigmas da indústria, Indústria 4.0, Internet das Coisas, foram estes os principais temas levados 
a público e a discussão durante a 13.ª edição do PLC – Produtividade, Liderança e Competitividade, um evento que já faz parte do calendário 
industrial português e que desde 2006 é organizado pela  Rittal Portugal, Phoenix Contact Portugal e M&M Engenharia Industrial.

O tecido industrial está a viver um pe-
ríodo de adaptação a novas ferra-
mentas, novos conceitos, novas exi-

gências. Para dar resposta às temáticas mais 
prementes da área industrial, desde o ano de 
2006 que a Rittal Portugal, Phoenix Contact 
Portugal e M&M Engenharia Industrial or-
ganizam anualmente o PLC, um espaço de 
discussão e apresentação de ideias que este 
ano teve lugar no hotel Eurostars Oasis Plaza, 
Figueira da Foz, no dia 18 de outubro de 2018.

A abertura da 13.ª edição do PLC, que 
teve como tema central a “Transformação di-

”, esteve a cargo de 
José Meireles, Sócio-Gerente da M&M Enge-
nharia Industrial, Jorge Mota, Diretor-Geral da 
Rittal Portugal e Michel Batista, Diretor-Geral 
da Phoenix Contact Portugal. “Somos o único 

diversos quadrantes

apresentar novidades e conseguir temas que 
atraiam o interesse do público. 

Jorge Mota dirigiu-se aos que, pela pri-
meira vez, estiveram presentes no PLC, agra-
decendo e esperando que fosse frutífero 
o feedback

uma motivação forte para fazerem o seu ne-
-

”.
“

-

espaço tudo aquilo que procuram como a troca 
-

“.

PROJETO DIGITAL – CONTROLO 
DE TODAS AS FASES DO SEU 
DESENVOLVIMENTO
A primeira intervenção do dia esteve a cargo 

centrou na apresentação do projeto industrial 
da empresa com a utilização de inovações das 
novas ferramentas, novos processos para o fu-
turo, ou seja, um novo projeto digital.

De acordo com David Santos, a EPLAN de-
-

vel desenvolver ferramentas que se integrem 

dando assim resposta às suas necessidades. 
“ -

 onde podemos estar presentes desde o 
processo de vendas até à fase da manutenção. 

-

de documentação de produtos recorrendo ao 
”.

Atualmente existe uma necessidade pre-
mente em reduzir o tempo de desenvolvimen-
to dos projetos, controlar os custos inerentes, 
controlar a qualidade do mesmo, quer a nível 
de documentação como do próprio equipa-

têm que enfrentar a curto prazo por forma a 
otimizar a engenharia. E para dar resposta a 

-
ções a apresentar em diversas áreas.

Uma das soluções apresentadas tem 
como intuito criar um portefólio de soluções 
em cada projeto, que sirvam como soluções 

para futuros projetos. Com esta ferramenta 
é possível ter um conjunto de soluções que 
foram já devidamente testadas, implemen-
tadas nos clientes, ou seja, é o -  da 

todo este processo a EPLAN desenvolveu 
o Cogineer. “

-
pas diferentes para o desenvolvimento do pro-

-
-
-

”, explicou David Santos.
O EPLAN Data Portal é outra das ferra-

mentas disponibilizada pela empresa. Esta 
ferramenta conta atualmente com uma car-
teira de 247 fabricantes, 852 000 peças, sen-
do que dados recentes apontam para nú-
meros surpreendentes de 31 000 pesquisas 
diárias e 14 milhões de peças descarregadas 
do EPLAN Data Portal no ano transato.

A intervenção da M&M Engenharia Indus-

do novo  Syngineer, uma ferramenta 
na  que permite agrupar num único local a 

na área de , e vai cruzar todos esses 
dados para dar resposta a diversas questões 

departamentos, partilha de informação, en-
tre outros. Esta ferramenta integra-se com as 
principais ferramentas de projeto mecânico 
através da instalação de um addon.

A EPLAN no último ano tem vindo a apos-
tar no desenvolvimento de ferramentas  
e na integração com os principais fabricantes 
de equipamentos e , visando propor-
cionar aos seus clientes soluções abrangen-
tes mas orientadas às necessidades espe-

apresentada na feira outra novidade designa-
da por Store Share View, uma aplicação  
colaborativa, através da qual as empresas 
podem partilhar os seus projetos com parcei-
ros, fornecedores e clientes.
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INOVAÇÃO NA CRIAÇÃO DE UM 
SISTEMA “MAIS DO QUE PERFEITO”
“ -
no processo ou componente e com isso con-

coisas fazem-se a partir de pequenas coisas”. 
As palavras de Jorge Mota, Diretor-Geral da 
Rittal Portugal deram o mote para a segunda 
apresentação da manhã. 

De acordo com o Diretor-Geral da empre-
sa, na transição do antigo sistema TS8 para 
o novo sistema VX25, a Rittal implementou 
150 pontos de inovação no novo sistema de 
armários. Assim, a inovação foi a base da cria-
ção de um novo produto, um produto que 
pretende responder às necessidades dos 
clientes com as melhores soluções disponi-
bilizadas no mercado.

Ceferino Almeida,   na 
Rittal Portugal, começou assim por apresen-
tar o novo sistema de armários VX25, escla-

matemática que representa os diferentes re-
quisitos dos clientes e o 25 sublinha os 25 mm 
da furação 100% simétrica quer na estrutura 
vertical como na horizontal.

Mais digitalização, mais robustez, maior 
simplicidade, menos acessórios e menos 
tempo, foram os 5 pontos fundamentais em 
que a Rittal se centrou no desenvolvimento e 
conceção do sistema de armários VX25. Com 
este novo sistema de armários os instaladores, 

com: uma maior robustez do produto; uma 

instalação (interno e externo); uma estrutura si-
métrica com furação de 25 mm garantida, quer 
na horizontal como na vertical; menor tempo 
de montagem em portas e painéis; um novo 
sistema de fecho fácil de instalar; fácil substi-
tuição de portas; dobradiça de 180º  
sem furações; uma união ainda mais simples 
dos componentes; e ainda uma junção com-
patível entre um VX25 e a versão antiga, o TS8.

Outra novidade apresentada por Ceferino 
Almeida trata-se da inclusão de códigos QR em 
todas as partes planas do armário, por forma a 
proporcionar uma monitorização digital dos 

informação sobre o armário a que pertence e 
qual o projeto em que está inserido, impedindo 
a troca de elementos na fase de assemblagem 
do quadro elétrico, tudo isto integrado com o 

 de projeto elétrico EPLAN.

OPORTUNIDADES E BENEFÍCIOS 
DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
A última apresentação da manhã do PLC es-
teve a cargo da Phoenix Contact. Michel Ba-
tista, Diretor-Geral da subsidiária portuguesa, 
centrou a sua intervenção na transformação 
digital nas empresas e na forma como deve 
ser implementada para melhorar a produtivi-
dade das mesmas.

Com um mercado em constante mutação, 
os clientes de hoje querem cada vez mais pro-
dutos personalizados e uma grande capacida-
de de resposta por parte dos fornecedores de 
soluções. A Indústria 4.0 vem dar resposta a 

custos para produzir mais variantes através da 

alavancar esta possibilidade
Batista, acrescentando que, atualmente, as 
empresas querem ter visibilidade, maior e me-
lhor produtividade, melhor controlo dos seus 
processos na perspetiva da gestão e que pre-
tendem uma total satisfação dos clientes.

Mas para se atingir a plenitude das ca-
pacidades e melhorar os resultados das em-

Este planeamento é mais do que fulcral para 
que uma produção esteja preparada para dar 

-
de e para que haja uma otimização dos resul-

da indústria é a digitalização, a interligação de 

todos os dados das diversas áreas da empre-
sa (desde compras, engenharia, , 

stocks) para se conseguir ter 
-

”, sublinhou Michel Batista.
“

-
cadas naquilo que verdadeiramente interes-

”, 
acrescentou.

Carlos Coutinho, 
 da Phoenix Contact Portugal, tomou 

a palavra para falar sobre as alterações que o 
mundo e as tecnologias sofreram ao longo dos 
anos. De uma realidade analógica até à era da 
digitalização, termos como Indústria 4.0 ou In-
ternet das Coisas fazem hoje parte do vocabu-
lário da indústria, esta que hoje deve aproveitar 
todas as potencialidades destas novas ferra-
mentas para otimizar a produção e o negócio.

“

-

em produtos abertos e que tem um manancial 

-

-

automação do amanhã”.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
EM SHOWROOM
Depois de um almoço onde houve a opor-
tunidade de os convidados se conhecerem, 
trocarem ideias, fazerem , todos 
tiveram a oportunidade de conhecer um 

 onde foram apresentadas as solu-
ções das marcas, as suas inovações e onde 
puderam ter contacto com as novas ferra-
mentas do mercado. 

Em todos os stands os participantes tive-
ram a oportunidade de conhecer melhor as 
soluções das empresas e tirar as suas dú-
vidas e curiosidades com especialistas da 
área. Deste as novidades a nível de  
EPLAN da M&M Engenharia, os novos armá-
rios VX25 da Rittal e os produtos da Phoenix 
Contact, vários foram os motivos que levaram 
os visitantes a entrar em contacto com as em-
presas. Francisco Mendes e Carlos Coutinho 

tarde no stand da Phoenix Contact, onde de-
ram a conhecer com mais detalhe as novas 
soluções e produtos que a empresa lançou 
no mercado em 2018, de onde se destacam a 
tecnologia PLC Next e, das soluções de mar-
cação, a impressora a laser Topmark Neo. M
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O mundo digital Schneider
ECOSTRUXURE É O FUTURO HOJE!
texto e fotos por Carlos Alberto Costa

Digital e elétrico. O olhar panorâmico que a Schneider Electric tornou o seu paradigma tecnológico e comunicacional contempla dois 
mundos convergentes. A concretização deste paradigma faz-se por via de uma arquitetura facilitadora para o mundo da Internet que 
conecta produtos e utilizadores e produz conhecimento.

“
-

ces da mesma moeda”. A mensagem de João 
Rodrigues,  da Schneider, na 
abertura da sessão de divulgação da arqui-
tetura e plataforma tecnológica EcoStruxure, 
que reuniu cerca de duas centenas de parcei-
ros de negócio e convidados, dia 25 de outu-
bro, na Cidade do Futebol, em Caxias, Lisboa, 
é uma esclarecedora linha de rumo estratégi-
co do gigante elétrico.  

A aptidão tecnológica da Schneider, es-
pecialista em gestão elétrica, controlo e au-
tomação, está em linha com as tendências de 
transformação das atuais sociedades, cada 

EcoStruxure persegue esse caminho de in-
tegração, conetando produtos e utilizadores, 
disponibilizando ferramentas para o ciclo de 
vida da instalação, manutenção, atualização 
e renovação.

O evento focado nas tendências e tec-
nologias para edifícios digitais contou com a 
presença, para além de João Rodrigues, dos 
principais responsáveis desta área de negó-
cios na Schneider, nomeadamente Rui Quei-
roga, Fernando Ferreira e João Cruz.  

Na intervenção de boas vindas, o 
 da Schneider insistiu na vitalidade 

digital do mundo que nos rodeia: “ -

-

de uma transformação profunda e radical que 
-

mos fazer com os nosso parceiros e clientes.”

-

-

-

-
-

va uma tendência de descentralização. É por 

para qualquer pessoa em qualquer momento”, 
explicou o orador.

Sobre o conceito EcoStruxure, arquitetu-
ra tecnológica desenvolvida pela Schneider 

de atividade (edifícios, datacenters, indústria 

( , IT, edifícios, máquinas, fabril e redes), 
o responsável máximo da Schneider Electric 

o mundo da Internet: “através de produtos co-
-
-

com os utilizadores dos nossos equipamentos. 

o desenho da instalação inicial à manutenção 
-
-

mento que vamos partilhando com os nossos 
parceiros.”

-
-

que estarmos sentados em cima de uma mina 

-
, 

referiu João Rodrigues.

-

-
duzindo para metade o nível dos incidentes. 

-
do no caminho da sustentabilidade e no ca-

futuras. Temos uma oportunidade de trans-
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-
tamos que o estamos a fazer bem”, concluiu 
João Rodrigues. 

TECNOLOGIA E DEMOGRAFIA
Rui Queiroga,  
da Schneider, falou das tendências tecnoló-

-
nuar a moldar o mundo digital.

“ -
soas vão deslocar-se para os centros urbanos. 

-

-
-

to”, observou Rui Queiroga.
“ -

-
mos precisar de novas autoestradas de infor-

-
-
-

-

Schneider propõe uma solução que é uma ver-

”, 
acrescentou o orador.

-

”, referiu Rui Queiroga.
-

-

-

transformação de dados em informação útil 

“UMA VISÃO POSITIVA SOBRE 
A MUDANÇA”

Perguntámos a João Rodrigues, para que 
mundo e para que clientes a Schneider 
se está a preparar e como o está a fazer. 
O  da Schneider assume 
que a companhia se está a preparar para 
um mundo em que “ -
tão de mãos dadas”. 

-

estamos imersos em milhentas formas de 

a urbanização ou outras tendências que a 
-

não funciona sem a outra. Por isso dizemos 
que são faces da mesma moeda e todos po-

-

”, diz João Rodrigues à nossa 
revista.

Sobre o grau de acolhimento dos 
clientes a estas tendências que parecem 
incontornáveis, João Rodrigues partilha 
uma visão otimista: 

assumir mudanças e como as concretizar. 
Por isso mesmo também é com prazer que 
recebemos os nossos clientes e parceiros 

-

”, acres-
centa o responsável da Schneider Electric 
em Portugal.

-
-

residenciais e os datacenters têm um enorme 

a Schneider pretende desenvolver em termos 

-

e quase todos os novos produtos lançados têm 
capacidade para se conectarem à rede e dis-
ponibilizar dados”, explicou o Vice-Presidente 
da divisão de edifícios da Schneider.

CICLO DE VIDA
João Cruz,  da 

dados recolhidos em informação útil e de que 
forma isso pode impactar o ciclo de vida de 
um edifício.

-

mas também pelo facto de estarmos em dife-

através das arquiteturas validadas e pré-estu-
dadas”, considerou João Cruz. 

-

ao momento de comissionamento tudo funcio-
-

-se que o uso destas arquiteturas previamen-
te testadas e validadas aliadas às melhores 

”, acres-
centou o orador.

João Cruz assinalou, igualmente, a so-
lução Schneider para a fase de instalação 
e comissionamento, nomeadamente a pla-
taforma integrável Ecoreach, que deteta de 
forma automática os dispositivos inteligentes 
e permite a sua conexão para uma fácil con-

-
néis estiverem em funcionamento, qualquer 

sistema durante a fase de funcionamento e 
manutenção.

O mesmo orador salientou na sua inter-
venção, a cada vez mais intensa integração 
entre as tecnologias CAD e o BIM (



REPORTAGEM

92    MANUTENÇÃO 138/139

O MUNDO DIGITAL SCHNEIDER

), um banco de dados di-
gital tridimensional de um edifício que permi-
te acompanhar ao pormenor todo o seu ciclo 
de vida, desde o projeto a todas as instalações 
e transformações que forem sucedendo.

-

tempo real do estado dos equipamentos e 

um plano de manutenção realmente adapta-

-

camada analítica é possível obter informação 

potenciar os seus recursos e encontrar zonas 
”, explicou o 

da Schneider.

DECISÃO EM TEMPO REAL
-

, questionou  
Fernando Ferreira, -

 da Schneider, na sua intervenção perante 
o auditório. Seguiram-se os exemplos. 

-
soas importantes que podem avaliar o seu 

-
-

-

-

pouco tempo tinha implementado um sistema 

os equipamentos elétricos a funcionar e que 

-

-
vel durante todo o serviço”, explicou o orador. 

delas usando uma ferramenta de analítica 
que acaba por ser uma partilha de informação 

intervenientes autorizados que partilham a in-
formação sobre o estado da instalação com 

”, acrescentou Fernando Ferreira.
-

a ver com a dimensão temporal que queremos 

-

neste último caso teremos um edifício com um 
-

da atratividade e conforto dos ocupantes. O edi-
-

mais elevado para outros inquilinos e empre-
sas”, referiu Fernando Ferreira.

UM HOTEL DIGITAL
A sessão ‘

 termi-
nou com a apresentação do testemunho de 

um cliente sobre a aplicação da arquitetura 
EcoStruxure. No caso trata-se do Evolution 
Lisboa, do portefólio Sana Hotels, exemplo 
de um hotel projetado com tecnologia de-
senvolvida pela Schneider. 

O conceito proporciona ao cliente a re-
serva a partir de uma app e o consequente 
controlo pessoal de uma série de parâmetros 
de conforto e utilização, que vão desde as 
ambiências do quarto à climatização. Do lado 
da gestão do edifício e do negócio, o siste-
ma instalado permitiu reduções energéticas 

partida. O sistema também assegura ferra-
mentas e dados para uma gestão otimizada, 
permitindo ao gestor saber, em tempo real, 
em qualquer parte do mundo, qual a taxa de 
ocupação piso a piso, a temperatura média 
do piso, quantos quartos estão reservados 
para o dia ou se o cliente está dentro ou fora 
do quarto.

João Carlos Gomes, Diretor de Conserva-
ção e Património do Grupo Azinor, detentor 
da marca Sana Hotels, que na altura da cons-
trução do Evolution era Director Técnico da 
unidade, explicou que o Grupo pretendeu, 
com a criação da marca Evolution, fundar 
em Lisboa um primeiro edifício tecnológico 

-
des, o que deverá acontecer em breve, em 
Casablanca e também no Estoril.  

-
-

-

lado desde o início desenvolvendo uma solução 
-
-
-

-
blemas”, referiu João Carlos Gomes.

-
-

queria aproveitar as ferramentas inerente ao 

-

con-
cluiu o gestor. M
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OFICIAIS WEIDMÜLLER

por Helena Paulino

de 80 integradores marcaram presença neste encontro realizado na invicta, mais exatamente nas Caves Calém, uma das melhores 
caves produtores de Vinho do Porto.

No dia em que Portugal empatou a três bolas 
numa partida contra a Espanha, uma partida 
a contar para o Campeonato do Mundo de 
Futebol de 2018, a Weidmüller organizou um 
encontro com os seus parceiros mais próxi-
mos num convívio animado entre todos. O 
futebol e os 6 golos (3 para Portugal e 3 para 
Espanha) deram o mote para um convívio ani-

Portugal.
Numa visita guiada às Caves Calém, foi 

dada a conhecer a Região Demarcada do 
Douro, como é produzido o Vinho do Porto e 

Caves Calém. As adegas permanecem ativas 
e visitáveis, e foi lá que foram explicadas as 
caraterísticas únicas de cada tipo de Vinho 
do Porto junto aos barris onde envelhecem e 

-
tantes foram convidados para uma degusta-
ção de Vinho do Porto Calém: Porto branco e 
Porto Tawny.

RELAÇÕES WIN-WIN
José Catarino, Diretor Comercial da Weid-

uma palavra de apreço e agradecimento por 
terem comparecido ao evento e por con-
tinuarem a apostar na marca e produtos da 
Weidmüller. Destacou ainda a importância 

os pilares onde este programa foi construído 

através da troca de informação e experiên-
cias, vantagens competitivas através das 
melhores condições de mercado, acordos 

-
bretudo o crescimento da relação de proximi-
dade e parceria  para ambas as partes.

E porque para construir o futuro é ne-
cessário recordar o passado, José Catarino 
relembrou o ano de 1999 quando nasceu o 

-
tegrado no Manual da Qualidade Weidmüller 

-

Weidmüller, que pretende cimentar o rela-
cionamento da Weidmüller com os clientes 
integradores mais importantes do mercado 
português, de forma a criar uma relação -

 e garantir mais vantagens competitivas e 
de crescimento.

pretende assegurar uma série de benefícios, 
serviços e recursos exclusivos para os seus 
membros, ou dito por outras palavras, a Wei-
dmüller oferece um pacote de benefícios aos 
seus clientes preferenciais para responder 
às suas necessidades e expetativas da me-
lhor forma. E do outro lado espera-se que 

Weidmüller utilizem, de forma preferen-
cial, a vasta gama de produtos e serviços da 
Weidmüller nos seus trabalhos diários. 

A Weidmüller desde que iniciou este pro-
grama que se comprometeu com os seus 
membros a dar prioridade no tratamento 
das suas encomendas, a instalar de forma 
gratuita os  Rail designer, Galaxy e 
Mprint-Pro, ter um serviço pós-venda para fer-
ramentas e máquinas automáticas que inclui 
a minimização de prejuízos quando há uma 
avaria ou é necessária uma manutenção. E a 
Weidmüller ainda efetua a impressão das eti-

para os membros deste programa, caso estes 
tenham o sistema de marcação avariado ou 

Weidmüller tem ainda direito a uma formação 
gratuita relativamente aos produtos e a ser o 
primeiro a ter conhecimento das últimas novi-
dades em sistemas de interface.

DE CONETIVIDADE ELÉTRICA
Rafael Fiestas Hummler, Vice-Presidente 
Executivo da Weidmüller para o sul da Eu-
ropa, agradeceu a forma simpática e amável 
como foi recebido no evento. Explicou que a 
Weidmüller pretende renovar um novo ciclo 
num mundo em constante mudança e que a 

e Rafael Fiestas – Regional Manager do Sul da Europa, Brasil e Latam do grupo Weidmüller.
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inovação tecnológica e o crescimento internacional em mais 
de 80 países tem sido uma constante da Weidmüller nestes 
últimos anos. E os números de 2017 são animadores, segun-
do Rafael Fiestas Hummler: vendas de 740 milhões de euros 
e cerca de 4800 empregados em todo o mundo.

Falou sobre o segredo do sucesso dos 160 anos em que 
ligaram pessoas, mercados e indústrias em todo o mudo, 

Por tudo isso são dos parceiros favoritos para muitas indús-
trias – de máquinas, de processo, de energia, de transpor-
tes e fabricantes de equipamentos - na conetividade, pela 
inovação dos produtos, soluções e serviços que apresentam 
para implementar no ambiente industrial e assim responder 

o aparecimento da Indústria 4.0 e do conceito da “
”.

de 80 integradores presentes no evento, juntamente com um 
abraço e um obrigado por continuarem a fazer parte da famí-
lia de integradores da Weidmüller. Seguiu-se um jantar nas 
Caves Calém, que constituiu mais um momento agradável de 
convívio entre todos. M
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“Somos focados 100% 

na tecnologia e nas pessoas”
por André Manuel Mendes

Paul Cezanne, Diretor-Geral da FUCHS, é um alemão nascido no Porto há 60 anos. Licenciou-se em Gestão e Administração de Empre-
sas pela Universidade de Frankfurt depois de ter tirado o curso de dois anos de Comercial Industrial na Hoechst. Paul Cezanne assumiu 
a liderança da FUCHS na primeira hora em 1989, e em entrevista à revista “Manutenção”, falou sobre a história, o percurso, os objetivos 

 Como evoluiu 
a história e o percurso da FUCHS, ao longo 
dos anos, no mercado a nível internacional 
e em Portugal?

 A FUCHS produz e co-
-

cionadas há mais de 85 anos para todos os 
campos de aplicação e setores de atividade. 
Com mais de 100 000 clientes e 58 empre-
sas em todo o mundo, o Grupo FUCHS é líder 
mundial independente no fornecimento de 

Foi fundada em 1931 como empresa fa-
miliar por Rudolf Fuchs que teve uma visão: o 
sucesso dos motores de combustão interna 
iria revolucionar a mobilidade das pessoas. 

-
tes, cada vez mais e cada vez melhores. Aqui, 
o fundador viu a sua oportunidade. Decidiu 

-
minante para a evolução e sucesso futuro da 
empresa sediada em Mannheim. Foi nesta ci-
dade alemã que, em 1886, Carl Benz estreou 
o primeiro automóvel nas estradas citadinas 
e perto dos principais centros de desenvol-
vimento de motores. Esta localização, aliada 
à tradição tecnológica e à arte de engenharia 
alemã, cunhou a FUCHS profundamente.

A nossa empresa sempre foi orientada 
para a procura das melhores soluções de lu-

-
problema atrito” e 

se tornassem verdadeiros fatores de sucesso 
para máquinas, produtos e processos.

A FUCHS começou como empresa de 
-

nados de alta qualidade. 20 anos mais tarde 
iniciou as entregas para o exterior e as rela-
ções comerciais além-fronteiras tornaram-se 
cada vez mais importantes. Na década de 
1960 os mercados internacionais estavam em 
franco desenvolvimento. As décadas de 1970 
e 1980 foram marcadas por duas evoluções: 

especialização e expansão. A variedade das 
ofertas foi continuamente alargada e adap-
tada às necessidades individuais dos nossos 
parceiros.

As aquisições de participações e de 
negócios, bem como startups em todo o 
mundo, completam a estratégia corporativa 
bem-sucedida. 

No início dos anos 90, todas as atividades 
concentraram-se no negócio principal: lubri-

são a Europa Ocidental, a América do Norte 

Hoje, a FUCHS PETROLUB SE continua 
sediada em Mannheim e é cotada nas bolsas 
de Frankfurt e Estugarda. Com mais de 50% 
das ações ordinárias, a família FUCHS detém 
a maioria dos votos. Em 2017 o Grupo vendeu 
cerca de 2,5 milhões de euros.

A FUCHS está em Portugal desde 1989 
e tem vindo a oferecer ao mercado portu-
guês uma das gamas mais alargadas de 

-

aplicações especiais e serviços. As pri-
meiras instalações eram em Pedrouços na 

-
cantes industriais e automóveis. Em 1995, 
com a aquisição da Luso Química, a FUCHS 
mudou-se para a Zona Industrial da Maia, 
onde está até hoje. No âmbito da reorgani-
zação dos centros de produção do Grupo 
FUCHS na Europa, encerrou a sua atividade 
produtiva em 2013. Na Maia mantemos um 
laboratório de serviço ao cliente: serviços 
de análises e de GPP – Gestão de Produto 
em Processo.
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rm: -
cantes em Portugal?
PC: É um mercado muito competitivo e mo-
vimentado. Há trocas e novas entradas de 
players a oferecer produtos com baixo pre-
ço e muitas vezes de qualidade duvidosa. 
O óleo-“peça” tem vindo a ganhar terreno 

preço a pagar é a redução da qualidade e da 
longevidade do equipamento. É ainda mui-
to frequente a recomendação incorreta. De 
qualquer forma, há uma importante fatia do 
mercado que valoriza a qualidade, o serviço 

mercado que nos posicionamos. Oferecemos 
ao mercado tecnologia com retorno.

de alta tecnologia, que necessita de aconse-
lhamento. Nos últimos anos, tem aumentado a 
oferta de marcas brancas que são vendidas a 
baixo preço e sem acompanhamento técnico. 
A evolução tecnológica recente exige qua-

mercado competitivo atual, os fabricantes de-
senvolvem tecnologias únicas e têm exigên-

permanente. Participamos nesta evolução.

rm: Na FUCHS sentem uma maior procura 
por produtos biodegradáveis e que conte-
nham o rótulo ambiental europeu?
PC: Somos pioneiros no desenvolvimento de 

-
tor de diferenciação para os nossos clientes. 
Em 2016, recebemos o prémio de PME mais 
sustentável na Alemanha. O prémio distingue 
organizações que conseguem combinar, de 
forma exemplar, sucesso económico com 
responsabilidade social e proteção ambien-
tal. Este prémio é uma grande honra para 
todo o grupo FUCHS e também para nós 
em Portugal, por duas razões: o prémio é um 
dos mais conceituados a nível europeu e nós 
cá em Portugal praticamos precisamente a 
combinação de fatores pela qual a FUCHS foi 
condecorada.

Quanto à procura por produtos biode-
gradáveis com o rótulo ambiental europeu, 
no caso da indústria, há um aconselhamento 
especializado que sensibiliza para a escolha 

é muito positiva.

rm: Porque devem os clientes escolher os 

PC: Pela qualidade, pela segurança, pela ino-
vação tecnológica e pelo respeito ambiental. 
A aposta na formação e divulgação de infor-
mação técnica sobre os produtos à nossa 
equipa altamente especializada representa 
um dos maiores investimentos da FUCHS em 
Portugal.

rm: O que tem sido feito pela FUCHS no que 
respeita à investigação e desenvolvimento 

PC:
aumentado imenso. Isto é uma consequência 
de um conjunto de fatores: da redução do 
tamanho dos motores, das diferentes e cada 
vez mais extremas condições operacionais e 
da introdução de novas tecnologias.

Atualmente temos 25 laboratórios de In-
vestigação & Desenvolvimento em todo o 
mundo com 487 engenheiros e cientistas a 
nível mundial. Investimos todos os anos mais 
de 47 milhões de euros em I&D e temos cer-
ca de 580 projetos a decorrer em simultâneo. 
Oferecemos ao mercado tecnologia com 
retorno.

rm: Qual a importância da criação de parce-
rias para a FUCHS?
PC: Na indústria, temos uma equipa alta-
mente especializada que presta consultoria 
e acompanhamento individual aos nossos 

clientes. As parcerias tecnológicas estão pre-
sentes no nosso ADN. Procuramos parceiros 
que partilhem a nossa visão.

rm: Em 2016, a FUCHS lançou o maior pro-
grama de investimentos na história da em-
presa, com 300 milhões de euros investidos 
numa iniciativa de crescimento global que 
termina este ano. Em que consistiu esse pro-
grama e o resultado está a ser o esperado?
PC: O lançamento do programa de inves-
timentos em 2016 de 300 milhões de euros 
foi principalmente dedicado à construção e à 
renovação das infraestruturas do Grupo a ní-
vel mundial para permitir a concretização da 
iniciativa de crescimento orgânico delineado 
pelo Grupo FUCHS.

Graças a este programa, expandimos a 
FUCHS em todo o mundo. Na Alemanha alar-
gamos as localizações em Mannheim (sede) 
e em Kaiserslautern (FUCHS LUBRITECH 
– Especialidades) com novos escritórios, la-
boratórios e capacidade de armazenamento. 
A conclusão do novo edifício de testes em 

capacidade de desenvolvimento de produ-
tos. Na Suécia está planeada a construção 
da uma nova fábrica que vai substituir as 
atuais instalações arrendadas. Na China es-
tamos a implementar uma das mais avança-

do país. Numa área de 80 000m2, vamos ter 

oito linhas de enchimento, dois armazéns e 
55 tanques. Nos EUA, no âmbito do compro-
misso de oferecer aos clientes OEM nos três 
continentes massas idênticas, iniciou-se em 
fevereiro de 2017 na nova fábrica em Harvey, 
Chicago, a produção de vinte e nove dife-
rentes massas especiais. Na África do Sul é 
agora feita a produção de uma gama alar-

-
ca perto de Joanesburgo desde o verão de 
2017. Assim, satisfazemos com uma tecnolo-
gia moderna as exigências crescentes dos 
clientes sul-africanos. Na Austrália iniciou-se 
em abril do ano passado a laboração na ul-

Newcastle. Esta nova unidade garante a pro-
ximidade com o cliente e um fornecimento 

produção.

rm: Quais as perspetivas de futuro e proje-
tos para a empresa?
PC:
tecnologia e nas pessoas. Concentramo-nos 
na oferta de valor acrescentado ao mercado 
como consultores técnicos dos nossos clien-

-
cámos mais interesse em tecnologia inovado-

Assim, vemos potencial de crescimento. M

Somos focados 100% 

e nas pessoas. 

na oferta de valor 
acrescentado ao mercado 
como consultores técnicos 
dos nossos clientes.
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PORQUÊ BOMBAGEM SOLAR?
Sabendo que os meses de maior radiação 
solar coincidem com os de maior necessi-
dade de regadio e dispondo de um solução 
que produz energia elétrica de forma gratuita 
e limpa, porque não utilizá-la e reduzir subs-
tancialmente os custos relacionados com a 
rega? 

A solução é simples. Consiste na substi-
tuição da rede elétrica ou do grupo gerador, 
por painéis solares que alimentam direta-
mente um variador, que por sua vez controla-
rá de forma autónoma um motor que aciona 
uma bomba de água.

A Fuji Electric, representada em Portugal 
pela Bresimar Automação, tem disponível 
novas soluções para a bombagem através de 
energia solar. A nova série de variadores FRE-
NIC SOLAR -ACE possibilita uma economia 

para bombagem, por exemplo, em instala-
ções agrícolas, onde para além do baixo va-
lor relacionado com despesas de operação e 
manutenção, os utilizadores contribuem ain-
da com um elevado fator de sustentabilidade 
ambiental.

-
sa vida útil do equipamento, destacam-se 
ainda caraterísticas como busca automática 
do ponto ótimo de funcionamento, deteção 
de “poço seco”, deteção de nível máximo de 
água no depósito, ponto ótimo de arranque 
dependendo das condições climatéricas, 
função para maximizar o caudal de água 
bombeada e adaptação a alterações bruscas 
na irradiação solar (passagem de nuvens). 

Além das funções de funcionamento si-
lencioso e automático, destacam-se ainda 
a simplicidade em termos de expansão da 
solução FRENIC-Ace. Vantagens também 
valorizadas pelos utilizadores são o simples 

Fuji Electric tem disponível 
uma solução para bombagem 
solar de elevado rendimento

processo de instalação, a fácil inicialização 
do sistema, a reduzida manutenção necessá-
ria, a possibilidade de monitorização remota, 
a capacidade de programar e automatizar o 
sistema e a compatibilidade com todas as 
marcas de bombas.

Aposte na independência energética 
através de uma solução com uma rápida 
amortização.

PORQUÊ A BOMBAGEM SOLAR?
• Representa uma poupança importante, 

os custos são estáveis e conhecidos;
• Proporciona independência energética;
•

útil;
• Funcionamento silencioso e automático;
• Fácil de expandir;
• Manutenção mínima;
• Fácil de instalar e de fazer o arranque.

SISTEMA SIMPLES E AUTÓNOMO
• O programa de controlo da bomba incor-

porado no variador permite a ligação de 

um sensor de pressão (até 3 valores de 
pressão) e sonda de nível;

• Não necessita de elementos adicionais 
para a ligação dos painéis solares ao va-
riador e do variador à bomba;

• Controlo MPPT integrado;
•

o caudal da água bombeada;
• Sistema totalmente autónomo sem su-

pervisão humana. Possui funções especí-
-

mento em automático;
• Função de deteção de poço seco;
• Sistema para funcionar com motores AC 

de Indução e de Ímanes Permanentes;
• Função de funcionamento em sistema 

isolado (apenas com solar), comutado 

• Gama disponível desde 0,4 kW até 280 kW. M

Bresimar Automação, S.A.

Tel.: +351 234 303 320

Tlm.: +351 939 992 222

Torre de água

Painel solar

FRENIC-Ace

Bomba de água
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A necessidade de assegurar precisão 
nas medições é um fator crítico ao 
funcionamento dos instrumentos de 

medida, de tal forma que as calibrações têm 
vindo a desempenhar, cada vez mais, um 
papel de maior relevância. Uma instalação 

-
ramente, a principal prioridade e as calibra-
ções são parte integrante de forma a atingir 
estes objetivos. A Endress+Hauser suporta a 
todos os níveis, o seu processo de calibração 
tendo em conta os regulamentos de cada 
indústria. Como podemos ajudar? Podemos 
ajudá-lo disponibilizando uma ampla gama 
de serviços, incluindo um serviço no local 
de calibração de caudal, podendo usufruir 
das competências únicas de calibração, bem 
como em caso de necessidade a otimização 
de processos. Com o mesmo elevado nível 

de experiência acumulada nas mais variadas 
indústrias, para a realização de calibrações 
no local e em laboratório. Os mesmos servi-
ços de calibração estão disponíveis em mais 
de 60 países, abrangendo todos os fabrican-
tes de equipamentos.

CALIBRAÇÃO DE CONFIANÇA 
ONDE E QUANDO NECESSÁRIO

Garantia de qualidade consistente 
e em total conformidade
As calibrações regulares são essenciais 
para manter a qualidade de funcionamen-
to dos processos críticos na instalação. A 
Endress+Hauser disponibiliza serviços em 
tempo útil e rastreáveis, e que são acompa-

e concisos. 
Assegure resultados precisos e consis-

tentes dos seus instrumentos durante todo 
o seu ciclo de vida, colocando a experiência 
em metrologia da Endress+Hauser a trabalhar 
para si.

Minimize perdas de produção e mante-
nha todo o seu processo a trabalhar de forma 

Deixe as suas calibrações em mãos res-
ponsáveis e seguras.

Calibração com qualidade
UM PARCEIRO DE CONFIANÇA.

seu produto, certo?

dos seus processos para evitar danos aos 
utilizadores e ao meio ambiente. A calibração 
garante a segurança e qualidade dos seus 
processos e produtos.

CALIBRAÇÃO POR PERTO 
DO PROCESSO

Calibração no local aumenta 
a disponibilidade do processo
A calibração no local é realizada por técnicos 
altamente treinados e com elevada expe-
riência. Cómodo e rentável, elimina a neces-
sidade de enviar instrumentos para fora da 
instalação, uma vez que os nossos técnicos 
vão até si, reduzindo o tempo de inatividade 
ao mínimo e estritamente necessário. Ofere-

calibração pode ser programada segundo as 
paragens de rotina do processo. Os técnicos 

ajustes, diagnosticar falhas e recalibrar ins-
tantaneamente, sempre que necessário. Rea-
lizamos calibrações aos mais variados instru-
mentos, e não somente aos fabricados pela 
Endress+Hauser. O facto de apresentarmos 

técnicos no local apresenta a mais-valia da 
comunicação direta com a sua equipa e que 
a calibração ocorre em condições o mais pró-
ximo possível das processuais.

Com a nossa bancada móvel de calibra-
ção que se desloca às suas instalações, os 
instrumentos permanecem no seu lugar de 
operação o maior tempo possível. Depen-
dendo da sua instalação, muitos pontos de 
medição podem ser facilmente calibrados 
com um mínimo impacto no processo. A ban-
cada de calibração executa uma comparação 
entre dois instrumentos. Os padrões são to-
talmente rastreáveis de acordo com as nor-
mas nacionais e internacionais.

SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 
PARA UMA MAIOR PRECISÃO

Laboratórios de calibração 
em todo o mundo, disponíveis 
com alta tecnologia, cumprem 
padrões de qualidade
Os nossos laboratórios de calibração estão 
localizados em todo o mundo para disponi-
bilizar o melhor serviço, onde e quando pre-
cisar. Estes sistemas de calibração de grande 
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avanço tecnológico são construídos de forma 
idêntica, garantindo padrões de qualidade. 
Neste momento, nenhum outro fornecedor 
de calibrações consegue propor um tão ele-
vado nível de suporte em todo o mundo.

A Endress+Hauser tem vindo a planear, 
construir e melhorar e durante décadas os 
seus laboratórios de calibração com espe-
cialistas, engenheiros, programadores, téc-
nicos e designers. Contactos regulares com 
institutos nacionais de metrologia mantêm o 
intercâmbio de conhecimento e experiên-
cias acumuladas. Isto faz com que o conhe-
cimento e desenvolvimento de tecnologias 
de calibração estejam sempre atualizados 
com as mais recentes inovações na área da 
metrologia. Esses benefícios permitem me-

-
-primas e produtos intermédios dispendio-

qualidade e implementando um processo 
de automação adequado à minimização de 
custos.

CALIBRAÇÃO ACREDITADA 
E RASTREÁVEL

Ajudamo-lo a manter-se 
em conformidade
Comparações entre instrumentos durante o 
teste, teste ao equipamento e o mais elevado 
padrão do país é a única maneira de estabe-
lecer rastreabilidade em toda a cadeia. Para 
nos assegurarmos, a Endress+Hauser é veri-

rigorosas. Vários critérios são avaliados:
• Experiência técnica dos recursos técnicos;
• Infraestrutura de calibração (procedi-

mentos, métodos, cálculos);
• Sistema de gestão da qualidade.

Com padrões de alto nível na qualidade da 
calibração, um sistema de gestão de quali-

-
logia e calibração, a Endress+Hauser garan-

serviço onde quer que esteja. O sistema de 
qualidade de calibração existente no centro 

-
nacional ISO 17025. Uma gama muito abran-

-
racionais (SOPs) dedicados à calibração de 
todo o tipo de instrumentação garante uma 
abordagem consistente.

As vantagens das instalações de calibra-
ção acreditadas são:
• Rastreabilidade a padrões primários;
• Aceitação mundial via Acordo de Reco-

nhecimento Mútuo;
•

• Resultados seguros de calibração.

ACESSO À INFORMAÇÃO DE ATIVOS 
A 360º

Melhoria dos processos de calibração 
com acesso imediato à informação 
crítica
Obtenha paz de espírito durante as suas au-
ditorias. Com a informação e documentação 
dos instrumentos disponível durante todo o 
ciclo de vida de forma imediata, está sempre 
pronto e preparado para as auditorias de qua-
lidade. Alcance a excelência na calibração 
com a vasta experiência em metrologia da 
Endress+Hauser. A calibração no momento 

-

Dados consistentes e documentação 
sempre acessível da sua base instalada per-

calibração dos seus instrumentos críticos. 
Para aumentar a disponibilidade da instala-
ção, pode monitorizar e acompanhar os indi-
cadores de desempenho.

Vantagens:
• Rastreabilidade das calibrações;
• Acesso ao histórico completo de calibração;
• Pronto para auditorias.

AUMENTAR O DESEMPENHO 
DA INSTALAÇÃO COM UMA 
CALIBRAÇÃO HARMONIZADA

Gerir as atividades de calibração 
para apoiar o planeamento e a tomada 
de decisão
Uma das vantagens competitivas depende 

-
ciência da produção. Otimizar a calibração 
segundo as necessidades para aumentar 
a produtividade, garantir a conformidade e 

a calibração de instrumentos críticos, mo-
nitorizar indicadores de desempenho para 
melhoria de processos e recorrer ao conhe-
cimento e experiência da equipa técnica da 
Endress+Hauser, que está à sua disposição 
para um suporte rápido.

Ao trabalhar com um fornecedor global, 
obtém a mesma qualidade de serviço onde 

quer que esteja. Os Procedimentos Operacio-
-

sional é mantido em todo o mundo. Apenas 

no local. Os técnicos são formados segundo 
os padrões da indústria, o que alivia a equipa 
interna de manutenção do cliente de tarefas 
de rotina e demoradas, permitindo que cen-
tre a sua atenção na melhoria da disponibili-
dade da instalação.

O cliente não precisa investir em ferra-
mentas e recursos de calibração. O trabalho 
de calibração necessário e o fornecimento 
de equipamentos padrão são assumidos pela 
Endress+Hauser. Os nossos bancos de cali-
bração móveis são rastreáveis pelos standar-
ds nacionais e internacionais de acordo com 

Como fornecedor líder de instrumenta-
ção, a Endress+Hauser também ajusta, repa-
ra e propõe uma solução de substituição, se 
aplicável. A -
cada faz parte do serviço de calibração, inde-
pendentemente do instrumento ser calibrado 
no local ou no nosso centro de produção, re-

SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 
DE CALIBRAÇÃO DA SUA BASE 
INSTALADA
A Endress+Hauser cuida de todos os parâ-
metros e dos equipamentos de outros fa-
bricantes, o que reduz o tempo, o esforço e 
os custos de coordenação e documentação. 
Usando métodos inovadores, os consultores 
da Endress+Hauser otimizam os processos 
para reduzir tempos de paragem, variabilida-
de do produto e economizar matérias-primas 
e energia.

aconselhamento ao elaborar planos de cali-
brações. Ao trabalhar com o cliente são de-

parâmetros aplicáveis.
A Endress+Hauser ajuda a implemen-

tar os processos de calibração otimizados e 

à Endress+Hauser, o cliente pode concentrar-
-se no seu core business. Os especialistas em 

-
plementação de melhorias e, assim, aumen-
tar a produtividade, a qualidade e a redução 
dos custos operacionais da instalação. M

Endress+Hauser Portugal, Lda.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079
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Todos os fabricantes de motores trifá-
sicos AC têm linhas de motores que 
são adequados para a operação com 

variadores de frequência (VFDs), o controlo 
preciso da velocidade e do torque dos mo-
tores, e pode economizar 30% ou mais ao ní-
vel de energia. No entanto, os VFDs podem 
introduzir tensões indesejadas nos veios dos 

tensões podem resultar num dano prematuro 
nos rolamentos e uma consequente falha do 
motor elétrico. Embora a Associação Nacio-
nal de Fabricantes Elétricos (NEMA) e outras 

motores elétricos e recomendem métodos 
de mitigação para que os motores sejam 

rolamentos, a causa mais frequente de falha 
de rolamentos continua a ser a passagem de 
corrente. Motores com VFDs incluem um iso-
lamento projetado para ir de encontro com 
os padrões mais recentes para proteção dos 
enrolamentos, no entanto os rolamentos são 
geralmente negligenciados.

Para que um motor AC seja realmente 
adequado para o funcionamento com VFDs, 
este deve ter uma proteção a longo prazo 
para os rolamentos. Mas muitas vezes, isso 
não é considerado e pode levar a uma para-
gem inesperada. 

NOVA TECNOLOGIA PARA PROTEÇÃO 
ELÉTRICA DE ROLAMENTOS

económica de minimizar os danos elétricos 

motores e sistemas controlados por VFDs é 
o uso de um Anel de Proteção de Rolamen-
tos AEGIS (combinado com um rolamento 

Anéis de proteção AEGIS 
para motores elétricos
UMA SOLUÇÃO GERAL.
Martin Deiss*

-
ternada. No entanto poderá ser induzida uma tensão no veio do motor que poderá levar à falha e consequente perda de produção. Os 
anéis de proteção são uma alternativa relativamente nova e económica para a proteção dos rolamentos de danos elétricos.

isolado para motores com uma potência su-
perior a 75 – 100 kW) [Figura 1]. 

Os produtos da marca AEGIS são comer-
cializados na Alemanha pela empresa Electro 
Static Technology. Em contraste com a tecno-
logia de proteção usada anteriormente, o uso 
da escova de carvão energizada por mola, os 
anéis de proteção de rolamentos AEGIS ofe-

-
mente para evitar uma passagem de corren-
tes pelos rolamentos de alta frequência. Os 
anéis de proteção de rolamentos consistem 

Escaláveis para qualquer diâmetro de veio, as 

um caminho com uma baixa impedância do 
veio para o chassis e depois para o solo, des-

funcionam com pouco ou nenhum contacto 
com o veio, estas não são sujeitas a desgaste, 
como as escovas de carvão convencionais.

RISCO DE DANOS NUM MOTOR 
DURANTE A OPERAÇÃO DE UM VFD
Danos a enrolamentos e rolamentos podem 
resultar dos impulsos repetitivos e extrema-
mente rápidos produzidos pelos VFDs mais 

* Responsável de vendas europeu da Electro Static 

Technology e é também o responsável pelo aten-

dimento ao cliente e desenvolvimentos técnicos 

em toda a Europa.

Figura 1. Anéis de proteção de rolamentos AEGIS.

Figura 2. Superfície lisa e espelhada de um rolamento novo.

Figura 3. Corrosão localizada numa pista de um 

rolamento, resultado da erosão por faíscas quando 

as tensões do veio são descarregadas através dos 

rolamentos, deixando pequenas crateras.
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modernos em motores. Este fenómeno é 
descrito em termos de conteúdo harmónico, 
capacidade elétrica parasita, acoplamen-
to capacitivo, carga eletrostática e tensão 
em modo comum. Independentemente do 
nome, picos de alta tensão e clocks rápidos 
podem causar danos ao isolamento, rola-
mentos, entre outros. 

Se a impedância da carga for maior que 

de volta para o VFD e ocorrem picos de ten-
são na conexão do motor, que pode ser duas 
vezes maior que a tensão do circuito inter-
mediário. Os danos causados por correntes 
induzidas por VFDs são frequentemente ne-
gligenciados até que seja tarde demais para 
salvar o motor elétrico.

ANÉIS DE PROTEÇÃO 
DE ROLAMENTOS FORNECEM 
UMA PROTEÇÃO EFICAZ
Os rolamentos que, normalmente, têm uma 
superfície de rolamento lisa e espelhada (Fi-

elétricas. Sem proteção, as tensões do eixo 
passam pelos rolamentos e provocam descar-
gas elétricas indesejadas. A erosão por faísca 

sua falha prematura, podendo até levar à falha 
total do motor. Num curto espaço de tempo, a 

-
croscópicas (Figura 3), dando uma aparência 

fosca (Figura 4). Com o tempo é formada uma 
ondulação resultando num aumento do ruído 
do rolamento e das vibrações (Figura 5).

Quando se usar rolamentos isolados, da 
corrente que causa o dano vai encontrar um 
outro caminho até à massa, geralmente atra-
vés de outros componentes como redutores, 

-
mentos desses componentes.

PROVA SIMPLES DE EFICÁCIA
-
-

mente medindo a tensão do veio através de 
um osciloscópio. Sem uma ligação à massa, 

-
são. Depois de aplicar o anel de proteção de 

rolamentos, aparece uma linha praticamente 
plana (Figura 6).

Os anéis de proteção de rolamentos AE-
GIS já provaram o seu valor em mais de dois 
milhões de instalações em todo o mundo, 
principalmente na América do Norte e na 
Ásia. Muitos fabricantes de motores, como a 
Baldor, WEG, GE, TECO e Regal, usam anéis 
de proteção de rolamentos instalados de 
fábrica como padrão ou como opções para 
determinadas séries de motores. Isso garan-
te que a operação de VFDs não tenha efeitos 
prejudiciais nos motores.

CONCLUSÃO
Para operar um motor elétrico com VFD sem 

-

O isolamento é projetado de acordo com os 
padrões mais recentes, mas os fabricantes 
muitas vezes negligenciam a ligação à massa 
do veio, o qual protege os rolamentos con-
tra correntes de VFD prejudiciais de alta fre-
quência. Os anéis de proteção de rolamentos 
AEGIS (combinados com um rolamento iso-
lado para motores com potência superior a 
75 – 100 kW) apresentam uma solução com-

M

AEGIS

Figura 4. Pequenas crateras fundidas criadas por corrosão 

localizada têm uma aparência fosca a olho nu.

Figura 5. Corrosão da superfície do rolamento causada 

por erosão localizada resulta num aumento do ruído do 

rolamento e das vibrações.

Figura 7. Com os anéis de proteção de rolamento AEGIS, 

as correntes prejudiciais podem ser dissipadas com 

segurança

Figura 6.
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EXPETATIVAS DO CLIENTE SOBRE OS ÓLEOS HIDRÁULICOS
• Aumentar a vida útil do circuito e das válvulas;
•
•

REQUISITOS DOS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO
• Pressões de funcionamento entre 350 e 500 bar;
• Velocidade da bomba até 4000 rpm;
• Depósitos mais pequenos;
• Tempos de retenção cada vez mais baixos, tanto em maquinaria 

móvel como estacionária.

EXIGÊNCIAS SOBRE OS FLUIDOS HIDRÁULICOS
• Ótimas propriedades antidesgaste;
• Elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação;
•

-
bilidade).

Os padrões clássicos de qualidade dos óleos hidráulicos já não garan-
tem as propriedades dos hidráulicos.

NOVA ESPECIFICAÇÃO BOSCH REXROTH RFT-APU-CL
O banco de ensaios Bosch Rexroth RFT-APU-CL é um circuito fechado 
que utiliza uma combinação de bomba hidráulica A4 VG045 EP e motor 
hidráulico A6VM060 EP, aos que se submete a uma elevada pressão.

Os critérios de avaliação são:
•
• inspeção visual;
• análises do óleo;
• compatibilidade de materiais;
•

Descrição do ensaio:
1. teste de 3 fases: rodagem, ciclo rotativo e prova de potência hidros-

tática máxima de rutura;
2. pressões de 500 bar;
3. temperatura: 100ºC;
4. duração: 500 horas;
5. rpm: 4000.

RESULTADOS DA GAMA RENOLIN B HP NOS 
TESTES RFTAPU-CL (REXROTH FLUID TEST AXIAL 
PISTON UNITED CLOSED LOOP)

Excelente proteção do circuito e válvulas
Em 70% dos casos, as falhas de um circuito hidráulico derivam do 
desgaste dos seus elementos. A formulação dos aditivos da gama 
RENOLIN B HP permite garantir a proteção das bombas, válvulas e 

RENOLIN B HP Gama
Carlos Manuel Braga  

Gestor de Produto

atuadores, que alargam inclusivamente a vida útil dos equipamentos 
para além da estimativa dos fabricantes.

BOMBA                                      MOTOR

Período

97 h

Período

510 h

A4VG045EP A6VM060EP

Período

145 h

Período

510 h

Tecnologia HLP             Tecnologia B HP

EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE

Maior o valor, melhor o resultado.

HLP 68

Gama B HP

8 9 10 11

Ensaio FZG A/8.3/90-DIN ISO 14635-1, segundo ISO VG 68.

MAIS HORAS DO LUBRIFICANTE EM SERVIÇO
A duração da vida do óleo hidráulico é um parâmetro fundamen-
tal na redução dos custos de manutenção dos equipamentos: me-
nos paragens para manutenção com o consequente aumento da 
produtividade.

A estabilidade térmica e a resistência à oxidação são dos critérios 
-



105138/139 MANUTENÇÃO    105

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

PROLONGA A VIDA ÚTIL EM SERVIÇO ATÉ 50%

Maior o valor, melhor o resultado

0 500 1000 2000 3000 4000 5000

> 2.000

> 4.500

RENOLIN B HP GamaPadrão HLP

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

seguintes padrões de qualidade:
 DIN 51524-2: HLP;
 ISO 6743-4: HM;
 Bosch Rexroth RDE90245;
 US Steel 127, 136.

TECNOLOGIA COM RETORNO
• -

des de produção;
• Economia em custos de manutenção, reduzindo o número de in-

tervenções devido à formação de lodos por deterioramento do 

•
na transmissão de potência hidráulica;

• Aumento da vida útil dos elementos do circuito hidráulico graças à 
melhor proteção perante o desgaste dos mesmos.

ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA

permitem uma maior estabilidade térmica, o que implica uma menor 
formação de lodos provenientes de reações oxidantes e do desgaste 
dos elementos do circuito devido à perda das propriedades do mesmo. 

dos elementos do circuito hidráulico.

Tecnologia HLP

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Tecnologia B HP PLUS

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Ensaio ROLLER TEST

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA TRANSMISSÃO 
DE POTÊNCIA

que contenha a menor quantidade de ar ocluído possível. M

Menor o valor, melhor o resultado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HLP 68

B HP 68

B HP PLUS 68

FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

Tel.: +351 229 479 360 · Fax: +351 229 487 735

implica uma menor formação de lodos 

devido à perda das propriedades 
do mesmo. Tudo isto resulta numa 
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A comunicação IO-Link e os diagnós-
ticos extensos são preponderantes 
para a manutenção e para a resolu-

ção de problemas em máquinas industriais. 
Os módulos de comunicação Ethernet, alta-
mente inovadores e de elevado desempe-
nho, poderão ajudá-lo a otimizar instalações 
industriais.

UNIFORMIZAÇÃO DA FÁBRICA
Estes novos módulos de comunicação são a 
interface para os sistemas de barramento de 
campo industriais. Permitem a comunicação 
diretamente em Ethernet através dos PLCs 
das centrais de controlo, até aos dispositivos 
instalados na fábrica. A capacidade multi-
-protocolar é uma vantagem chave, quando 
comparados com os produtos existentes no 
mercado. Um único módulo suporta diversos 
protocolos de comunicação Ethernet como 

-
tagem reduz o número de componentes ne-
cessários, o que minimiza os custos e permite 
a uniformização na fábrica.

BENEFÍCIOS
• Todos os protocolos de comunicação co-

muns em Ethernet são suportados num 
único módulo para a uniformização de 
máquinas;

•
alta potência permitem a redução de cus-
tos de instalação graças à elevada capa-
cidade de corrente 2 x 16 A para a ligação 
de sensores e atuadores;

• Maestro IO-Link integrado com diagnós-

sistema de controlo até ao sensor;
• Funções de controlo integradas permi-

tem a descentralização do PLC e funcio-

• Extenso diagnóstico disponível a partir de 
um servidor  para uma maior transpa-

e durabilidade
Os novos módulos com interface Ethernet da Pepperl+Fuchs possuem diversas caraterísticas inovadoras. Estes módulos possuem 

TECNOLOGIA DE LIGAÇÃO 
INOVADORA – MELHOR DESEMPENHO

possibilitam correntes até 2 x 16 A, permitin-
do aumentar o desempenho em mais de 70% 

cabos, suportam maiores picos de carga e 
os módulos podem ser ligados em cascata. 

de ligação M12, sendo uma vantagem cha-
ve para os operadores de manutenção que 

sistemas.

FORMATO ROBUSTO E DURABILIDADE 
EXTREMA
A robustez da carcaça deste módulo asse-
gura a durabilidade em ambientes industriais 
adversos. A carcaça completamente encap-
sulada em metal é extremamente resistente 
contra danos mecânicos e fatores ambien-

tanto jatos de água como a imersão em água 

módulos funcionam numa vasta gama de 
temperaturas, desde os -20ºC até +70ºC e 
resistem a vibrações mecânicas de 15G e im-
pactos até 50G. 

Tipos de módulos Descrição Referência 

Entradas/Saídas

16 entradas digitais ICE1-16DI

ICE1-8DI8DO*

Maestro IO-Link para 8 entradas/saídas ICE1-8IOL*

Robusto, carcaça metálica completamente 
encapsulada

Ligação a sensores e atuadores via 16E, 
8E8S, 16E/S ou 8 sensores/atuatores IO-Link

LEDs para comunicação, diagnóstico, e alimentação

Alimentação para sensores e atuadores 
 até 2 x 16 A para sensores

Ligação Ethernet
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INSTALAÇÃO FÁCIL 
E COMISSIONAMENTO RÁPIDO
O formato compacto permite a estes módulos 
serem facilmente instalados em aplicações 
existentes. Podem ser instalados diretamente 
em máquinas ou ao longo dos transportado-

facilmente substituídos através da utilização 

de instalação podem ser facilmente evitados, 
distinguindo os dados, a comunicação e a ali-
mentação. Os protocolos de comunicação po-

-
nualmente, utilizando comutadores rotativos.

DESCENTRALIZAÇÃO INTELIGENTE 
PARA PROCESSOS EFICIENTES
As funcionalidade de controlo integradas 
permitem a descentralização independente 

-
mização dos processos.

MELHORAR A PRODUTIVIDADE COM 
CONTROLO LOCAL
A descentralização inteligente integrada nos 
módulos de barramento de campo permite 
que pequenas tarefas possam ser efetuadas 
pelos módulos, sem a necessidade de longos 
códigos de programação no PLC. 

O resultado serão tempos de resposta 
mais rápidos devido à redução de carga no 
PLC. Através do controlo local, inclusivamente 
a energia pode ser interrompida no painel de 
controlo principal sem afetar o correto funcio-
namento. Estes fatores aumentam a produtivi-

PERMITIR APLICAÇÕES DE ELEVADA 
CADÊNCIA
A descentralização das operações através do 
controlo local, possibilita que sejam dispen-
sados componentes de  e barramen-
tos de comunicação no painel de controlo 
principal, sendo apenas transmitidos os da-
dos de diagnóstico para a camada superior. 
Assim reduz-se a carga do PLC enquanto se 
aumenta a funcionalidade de diagnóstico. Os 

benefícios desta descentralização pode ser 
vista como exemplo, num sistema transpor-

correto posicionamento e tamanho e, se 
necessário, removidas da linha. Este proces-
so requer tempos de reação extremamente 
curtos o que pode ser alcançado ligando as 
entradas e as saídas diretamente no módulo. 
Estes tempos de reação extremamente cur-
tos podem ser alcançados porque são elimi-
nados os tempos para a comunicação, assim 
como os tempos de processamento externos 
(por exemplo do PLC).

RÁPIDO DIAGNÓSTICO, 
TRANSPARÊNCIA MÁXIMA
Múltiplas funções de diagnóstico permitem 
a máxima transparência processual. Os parâ-
metros de diagnóstico podem ser monitoriza-
dos diretamente no módulo através de uma 
interface  ou por comunicação através do 
PLC. Um servidor  integrado permite aos 
utilizadores o acesso direto ao módulo, atra-
vés de um navegador de Internet permitindo 
a visualização de informação importante as-

máscara da rede. O módulo possui LEDs de 
sinalização, o que permite a visualização, em 
contínuo, de informações de estado assim 

Estas caraterísticas visam aumentar a produ-
tividade assim como a deteção e correção de 

VERSATILIDADE A PENSAR NO 

COM MAESTRO IO-LINK

e diagnósticos melhorados – esta geração 
interface Ethernet abre 

novas perspetivas a pensar no futuro da auto-
mação industrial.

SENSORIK4.0  FÁBRICAS DO FUTURO 
COM IO-LINK
Para lidar com aplicações de automação in-
dustrial no futuro, os sensores tem que fazer 
mais do que apenas enviar dados proces-
suais para o PLC.

Na fabricação futura de dispositivos inte-
ligentes, os sensores deverão ser capazes de 
comunicar com outros dispositivos e siste-
mas de informação hierarquicamente supe-
riores. Sensorik4.0® é a nova geração para a 
interligação de soluções de sensores que faz 
com que a Indústria 4.0 seja uma realidade. 
IO-Link é uma tecnologia de comunicação 

-
mite a comunicação em contínuo ao nível da 
camada protocolar de sensores.

A integração de maestros com comu-
nicação Ethernet e IO-Link faz com que o 
conceito Sensorik4.0® seja uma realidade. Os 
sensores e atuadores com comunicação IO-
Link podem ser facilmente ligados a todas as 
tecnologias. Este fator cria um vasto leque de 
possibilidades aos utilizadores, como a para-
metrização, o diagnóstico e a manutenção. 

da Pepperl+Fuchs são o próximo passo em 
direção às fábricas digitais do futuro.

BENEFÍCIOS
• Diagnóstico e parametrização ao nível do 

sensor e do atuador;
• -

ção, transferindo automaticamente os 

• 8 canais IO-Link para sensores (entradas) 
e atuadores (saídas);

• Cablagem simples com cabos comuns 
sem blindagem;

• De acordo com a Norma IO-Link IEC 61131-9.

Módulo E/S Ethernet com IO-Link: -
ração, diagnóstico e monitorização de sen-
sores. O maestro IO-link com comunicação 
Ethernet de 8 canais permite a ligação direta 
até 8 dispositivos IO-Link. Existem 4 canais 
para sensores (entradas) e 4 canais para atua-
dores (saídas). 

O diagnóstico via IO-Link reduz o tem-
po de paragem, providenciando uma rápida 
deteção de falha, reparação e informação e 
estado a partir das funcionalidades disponí-
veis no diagnóstico. O módulo possui dia-

de estado por canal. O diagnóstico pode ser 
acedido remotamente através do servidor de 
Internet integrado no módulo. M
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A seleção da correia certa para a apli-
cação certa implica a consideração 
de uma série de requisitos que, infe-

lizmente, muitas vezes são descurados em 
função do preço.

No entanto, aquilo que, no momento 
da decisão da compra pode parecer o mais 
económico, muitas vezes, acarreta custos 
elevados no curto-médio prazo, relaciona-
dos com quebras de produtividade, inter-
venções de manutenção não programadas 
ou, até mesmo, danos nos equipamentos. 
Por isso, a Optibelt, líder mundial em correias 

O papel das correias Optibelt 
na redução dos custos 
de manutenção 
CRITÉRIOS A TER EM CONTA NA ESCOLHA DE UMA CORREIA 
STANDARD OU ESPECIAL.

-
missão. Em aplicações industriais exigentes, em que as linhas de produção não podem parar e onde as paragens intempestivas podem 

de manutenção.

de transmissão, apresenta uma variedade de 
soluções, preparadas para os mais diversos 
ambientes de laboração, de forma a garantir 

Apresentaremos neste artigo as princi-
pais caraterísticas das correias standard, as-
sim como das construções para aplicações 
especiais.

1. PROPRIEDADES STANDARD

ensaios laboratoriais e cuidadosos testes às 

matérias-primas usadas, garantem um ele-
vado nível de qualidade que pode ser en-
contrado em cada elemento de transmissão 
Optibelt.

a) Resistência a óleos
As correias Optibelt standard estão prepa-
radas para resistir aos efeitos prejudiciais de 

substâncias não estejam em contacto per-

grandes quantidades. 
Para concentrações mais elevadas, ou 

materiais mais agressivos é recomendado o 
uso da correia Optibelt SUPER XE-POWER 
M=S ou a construção especial “ ”, de acordo 
com a aplicação.

b) Resistência à temperatura
As correias standard da Optibelt permi-
tem temperaturas ambiente até +70oC. Para 
temperaturas superiores, recomenda-se a 
utilização das construções especiais RED 
POWER 3, SUPER E-POWER OU SUPER 
XE-POWER.

c) Proteção contra poeiras
As coberturas resistentes ao desgaste das 
correias trapezoidais Optibelt tornam-nas re-
sistentes ao pó, facto demonstrado pela sua 
contínua aplicação em cimenteiras, pedreiras 
e minas.

d) M=S “Matched Sets”
Graças aos processos especiais de produ-
ção, a Optibelt obtém tolerâncias estritas 
nas correias trapezoidais SUPER XE-POWER 
M=S, SUPER E-POWER M=S e SUPER TX 
M=S. Assim, as correias com um determinado 
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comprimento nominal podem ser combina-
das em jogos (sets) sem medições adicionais.  
Deixa de ser necessário considerar os códi-
gos das séries ao preparar os jogos de cor-
reias, conseguindo-se otimizar os custos de 
armazenamento.

e) S=C Plus “SetConstant”
As correias trapezoidais podem ser usadas 
em jogo sem uma medição adicional, além 
do comprimento nominal.

Por exemplo, para as correias com um 
comprimento nominal de 5000 mm, em 
transmissões multi-gorne as correias indivi-
duais do jogo não devem desviar-se mais de 

-
mente, mais baixa.

2. VANTAGENS
Deste conjunto de propriedades resultam di-
versas vantagens para as empresas:
•
• Transmissão de potência consistente;
• Incorpora as mundialmente famosas to-

lerâncias S=C Plus: sempre num compri-
mento nominal;

• Alongamento extremamente baixo;
• Ciclo de vida mais longo;
• Sem necessidade de combinar correias 

da mesma série;
• Reduz vibrações: funcionamento suave;
• Requer apenas um espaço de ajuste 

mínimo;
• Reduz o autoaquecimento, resistindo as-

sim ao envelhecimento;

mais simples às mais 

correia de transmissão 
unicamente pelo preço de 

revelar-se crítico num curto 
espaço temporal.

livre de vibração, e devem ser equipados 
com correias trapezoidais Optibelt com um 
“funcionamento suave selecionado”. -
tuações na distância do centro do eixo são 
medidas, eletronicamente, nas máquinas de 
teste. 

As medições respondem aos padrões 
da Optibelt ou às condições acordadas com 
os nossos clientes (sets), sem medições 
adicionais.

c) Correias recomendadas 
para a indústria mineira
As correias trapezoidais Optibelt SK e as cor-
reias trapezoidais VIB Classic podem ser usa-
das em mineração subterrânea, bem como 
em áreas acima do solo que estão expostas 
a riscos de explosão e incêndio. Para estas 

e padrões de teste nacionais e internacio-
nais. As “correias de mineração” da Optibelt 
cumprem todos os requisitos da Norma DIN 
22100-7.

d) Aplicações com outras construções 
especiais
Para aplicações especiais, por exemplo, 
engenharia mecânica em geral, máquinas 
agrícolas e horticultura, outras construções 
especiais também estão disponíveis em ta-
manhos intermediários para:
• Transmissões especiais com tensão, incli-

nação para trás e guias de roletes;
• Unidades de embraiagem;
• Cargas de choque;
• Condições operacionais extremas.

Estas correias trapezoidais Optibelt em 
construções especiais têm diferentes ti-
pos e estruturas de cabos de tensão com 
uma variedade de compostos de borracha, 
diferentes qualidades de tecido e um nú-
mero diferente de camadas e superfícies 
superiores.

Todas as construções especiais e com-
primentos intermediários devem ser pedidos 
em conjuntos ou em múltiplos destes.

CONCLUSÃO
Qualquer que seja a aplicação, das mais sim-
ples às mais complexas, escolher uma correia 
de transmissão unicamente pelo preço de 
compra da mesma, poderá revelar-se crítico 
num curto espaço temporal. Como elemento 
nuclear de um acionamento é imperativo que 

M

JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

• Intervalos de manutenção mais longos;
• Armazenamento simples;
•

3. CONSTRUÇÕES ESPECIAIS
Para superar as limitações das construções 
standard, a Optibelt desenvolve várias gamas 
de construções especiais, consoante a natu-
reza e os requisitos de cada transmissão.

a) Correias resistentes à temperatura
O ciclo de vida das correias trapezoi-
dais Optibelt standard pode ser reduzi-
do, drasticamente, devido aos efeitos da 
temperatura. 

Em caso de temperaturas ambiente 
que constantemente variam entre 70ºC e 
90ºC é recomendada a utilização de cor-
reias Optibelt RED POWER 3, SUPER E-
-POWER M=S, SUPER XE-POWER M=S ou 
SUPER TX M=S.

Os compostos de borracha especiais 
previnem o envelhecimento prematuro e a 
fragilidade. Em casos limite são recomenda-
dos testes, pois os parâmetros individuais da 
transmissão, como velocidade da correia e 

de vida.

b) Correias trapezoidais 
de funcionamento suave
As transmissões que exigem um bom fun-
cionamento - ou seja, variações das distân-
cias do centro do eixo - como tornos e esme-
rilhadeiras, e devem garantir uma operação 
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Na base do processo de maquinação de metais está o arran-
camento de material através de corte ou de abrasão. Estes 
processos inevitavelmente geram calor, que no caso do corte 

é gerado entre a peça e a ferramenta de corte e entre esta e a apara, 
e no caso da abrasão é gerado pela fricção entre a peça e o material 
abrasivo. É necessário retirar este calor, caso contrário a peça vai de-
formar e a ferramenta vai sofrer um desgaste muito acelerado deixan-

assim várias funções e vantagens:

Funções Vantagens

Retirar o calor da área 
de corte

Aumenta a vida útil das ferramentas e evita 
a deformação das peças

de corte
Reduz a fricção e a força necessária para efectuar 

a operação

Retirar as aparas da área 
de corte

Limpa a área de corte evitando a interferência 
das aparas com a operação

TIPO DE FLUIDOS
puros” e 

-
do com a operação e a sua severidade, e com o tipo de material a 
trabalhar.

puros” são constituídos por óleos base minerais e sin-
téticos a que se juntam aditivos que lhes conferem as características 
necessárias para executarem a sua função (extrema pressão, anti des-
gaste, anti espuma, anti corrosão).

• Fluidos de base mineral, constituída por óleo base mineral e adi-
tivos que permitem a sua emulsão com água, anticorrosivos, anti 
espuma, conservantes antibacterianos;

•
sintéticos e aditivos que permitem a sua emulsão com água, anti-
corrosivos, anti espuma, conservantes antibacterianos;

• -
tabilizadores do pH, anticorrosivos e anti espuma.

se faz a escolha do mais indicado para cada situação.

Trabalho de metais
FORMULAÇÃO DE FLUIDOS.  
FLUIDOS. PROBLEMAS E SOLUÇÕES.
Pedro Vieira 

Comparação das características dos fuidos de corte

Segurança para 
o operador

Poder de refrigeração

Controlo da emulsão

Proteção da Ferramenta

Ambiente

Sintéticos Semi sintéticos Minerais

Consumo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 1. 

FORMULAÇÃO DE FLUIDOS INTEIROS OU “PUROS”
Por muitos anos, a indústria metalomecânica tem usado óleos inteiros 
que contêm cloro. Mudanças contínuas na concepção das máquinas-
-ferramenta e na evolução das preocupações acerca da saúde global 
e ambiental limitaram o seu uso, o que provocou a necessidade de se 
desenvolverem produtos não clorados. 

é uma das aplicações mais difíceis com forças de 50 000 psi (345 MPa) 
e temperaturas de 900°C a ser geradas na interface entre a peça de 
trabalho e a ferramenta. São necessárias grandes concentrações de 

para garantir uma maior vida útil das ferramentas, melhor acabamento 

-
furados, ésteres poliméricos e sulfonatos metálicos alcalinos são adi-
tivos típicos de extrema pressão (EP) utilizados nas formulações de 
óleos inteiros. Estes diferentes tipos de aditivos operam com diferentes 

Figura 2. Efeitos cumulativos das combinações dos aditivos.
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robusto entre a peça de trabalho e a ferramenta, reduzindo o desgaste 
para ajudar a prolongar a vida útil da ferramenta, e fornecer um melhor 

FORMULAÇÃO DE FLUIDOS SOLUVÉIS MULTIFUNCIONAIS

• trabalhar uma grande variedade de materiais diferentes, desde 
metais ferrosos a metais não ferrosos;

• actuando num lago espectro de operações de maquinagem desde 

• que tenha uma baixa tendência à formação de espuma mesmo 
com velocidades de maquinação crescentes;

• exigindo baixa manutenção.

-

certa de óleo mineral para atingir o ponto ideal no desempenho da 
emulsão.

FACTORES A TER EM CONTA

Estabilidade da emulsão e proteção contra a corrosão
Como exemplo do que se pode passar nos dois extremos relativamen-

-
mulação e por outro, um produto que contém aproximadamente 80% 
de óleo mineral na formulação. 

No primeiro caso este tipo de produto tem uma excelente estabi-
lidade da solução, fornecendo apenas uma proteção residual limitada 
contra a corrosão da máquina e dos componentes.

Por outro lado, o produto com um alto teor de óleo, contendo 
aproximadamente 80% de óleo mineral na sua formulação, forma 
com a água uma emulsão de estabilidade relativamente baixa, espe-
cialmente com águas de má qualidade fornecendo no entanto, uma 

oleoso.
Variando o teor de óleo mineral entre estes dois extremos, vemos 

que a estabilidade da emulsão e o desempenho anticorrosivo exibem 
as tendências mostradas na Figura 3.

nela pode ser vista claramente que há um ponto em que as duas linhas 
de tendência se cruzam (Figura 3). Como ambos os critérios são críticos 

é a base do conceito do ponto ideal ou " ".

Figura 3

Formação de espuma e lubricidade
A teoria de um " " pode ser demonstrada ainda mais, traçan-
do o potencial de formação de espuma relativamente à quantidade 
de óleo mineral na formulação, como se pode observar na Figura 4. A 
espuma alta e persistente é prejudicial para a lubricidade inerente de 

de corte.
Como se pode observar na Figura 4, um teor de óleo mineral en-

-
penho para uma baixa formação de espuma e melhor maquinação 
(lubricidade).

Resíduo e aceitação pelo operador
A Figura 4 mostra a relação entre a formação de resíduos após a eva-
poração da água (indesejável), a aceitabilidade do operador (subjectivo 
mas crítico para o sucesso do produto) e o conteúdo em óleo mineral 
do produto. Produtos de baixo teor de óleo e mal formulados podem 
causar irritação na pele. Mais uma vez, o desempenho ligando estas 
duas características críticas são otimizadas na formulação com um 
teor de óleo entre 40% e 55%, o " .

Figura 4

Este conceito de “  Spot” em que o teor de óleo mineral se situa 

otimizar a proteção anti corrosiva, o desempenho de maquinagem, a 
formação de espuma, boa estabilidade, tudo conjugado com a acei-
tabilidade do operador. Produtos deste tipo são normalmente chama-
dos de "semi-sintéticos
sintéticos. Cada propriedade deve ser cuidadosamente ponderada em 

-
quado para uma ampla variedade de operações de maquinação com 

-
vido oferece, assim, uma longa vida útil e uma grande versatilidade, 

oferecem assim um alto desempenho de maquinação com baixa ma-
nutenção, podendo melhorar a vida útil e aumentar a produtividade. 
Depois destas constatações não é surpresa que a maioria dos cons-
trutores de máquinas-ferramenta aprovem e recomendem nos seus 

ESCOLHA DO FLUIDO
-

mos utilizar e da sua forma. Assim, para operações onde se exija mais 

solúveis que, no limite, poderão ser completamente sintéticos (pouca 
lubricidade, muito poder refrigerante).
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FLUIDOS SOLÚVEIS PARA MAQUINAGEM DE ALTA 
PRECISÃO

SÉRIE MOBILCUT

Série Mobilcut tem como objetivo proporcionar uma longa vida das 
ferramentas e um excelente acabamento de superfície, o que ajuda a 

para atender as mais recentes diretrizes de saúde e segurança, estes 
produtos são particularmente adequados para gerentes modernos 
que tenham como objetivo melhorar a produtividade e reduzir o tempo 
de inatividade da máquina. 

Os produtos são fáceis de misturar e monitorar, oferecendo bai-
xos custos de manutenção e mostrando excelente proteção contra 
a corrosão residual, sem a produção de resíduos indesejáveis. Exibe 
baixa tendência de formação de espuma, mesmo sob condições de 
alta pressão, ajudando a obter uma operação de maquinagem sem 
problemas.

-
tos necessários à operação pode ser reduzido, levando à racionaliza-
ção de produtos, fácil gestão do stock e alta rotatividade de produtos. 

baixo carbono e ligas de metais não-ferrosos, a Série Mobilcut pode 
ser usada tanto em máquinas-ferramenta individuais como em siste-
mas centralizados.

compatíveis com os óleos de guias e barramentos Série Mobil Vactra 
e os óleos hidráulicos Mobil DTE™, oferecendo assim um conjunto de 

máxima.

Mobilcut 100 é um óleo solúvel convencional de aparência leitosa 
que se mistura facilmente com águas de diferentes durezas para for-
mar emulsões estáveis. As suas múltiplas qualidades fazem dele um 

-
cação de metais ferrosos ou não- ferrosos, quando o aspecto econó-
mico face ao desempenho é a principal relação tida em consideração. 
Oferece excelente estabilidade da emulsão e proteção de longo prazo 
contra a corrosão de componentes e máquinas.

Mobilcut 140 -
-

estabilidade e durabilidade da emulsão enquanto ajuda a prolongar 

sob as condições mais severas. Fácil de usar e manter, o Mobilcut 140 
apresenta um desempenho de maquinação excelente, sendo um valor 
seguro para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Mobilcut 210 -
tético, miscível em água, concebido para formar uma emulsão trans-
lúcida com uma vasta gama de dureza de águas. O seu teor de óleo 
relativamente baixo dá ao produto boas propriedades detergentes, re-
frigerantes e de corte que o tornam ideal para os trabalhos de corte e 
esmerilagem desde leves a moderados. A fórmula do Mobilcut 210 faz 

-
cação de ferro fundido. Também ajuda a manter a limpeza da máquina.

Mobilcut 230
facilmente emulsionável com água formando uma micro emulsão 
estável. A concepção do produto torna-o ideal para utilização com 
diferentes qualidades de água. É, portanto, resistente à formação de 
espuma, mesmo em sistemas de alta pressão. Mobilcut 230 é ideal 
para uma grande variedade de aplicações de materiais ferrosos e não 

Operação Mineral Semi Sintético Sintético

Furação 
Profunda

Electroerosão
Operação para reproduzir as formas de um eléctrodo numa peça, através do arranque de partículas da peça por 

meio de um arco eléctrico gerado entre a peça e o eléctrodo, num meio dieléctrico.

Brunimento 
ou Honing

Processo onde o brunidor faz um movimento vertical oscilante de pouca amplitude e freqüência relativamente 
grande e, simultaneamente, gira de modo a que os seus grãos retirem uma quantidade mínima de material dando 

Talhar Dentes 
de Engrenagens

Operação efectuada em várias fases por uma ferramenta de dentes helicoidais com um movimento alternado em 
relação à peça a maquinar.

Corte
mesmo fazer a sua completa separação em duas partes.

Brochagem
de corte, dispostos em série, de ferramentas multicortantes chamadas brochas.

Roscagem
É um processo de criação de uma rosca exterior ou interior numa peça, através do movimento rotativo, 

respetivamente, de um caçonete ou de um macho.

Torneamento
Processo que utiliza ferramentas de um só gume, para criar formas de revolução interiores ou exteriores 

de diâmetros e profundidades precisas, numa peça a rodar num eixo onde a ferramenta de corte se move 
transversalmente.

Fresagem

Mandrilagem
diâmetro.

Furação
É a operação que tem por objetivo abrir furos em peças. O corte é efectuado pela extremidade inferior da broca 

Operação feita através de um rebolo abrasivo que gira a alta velocidade para eliminar as irregularidades da 
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de arrefecimento em relação aos óleos solúveis convencionais, man-
tendo um elevado nível de rendimento da máquina.

Mobilcut 250 -
nho, formulado para melhorar as performances quando se maquina 
alumínio e as suas ligas, e onde um baixo risco de coloração é impor-

proporciona uma maquinagem de alta performance das ligas de aço 
carbono e metais amarelos.

Mobilcut 260
facilmente emulsionável com água formando uma micro emulsão es-
tável e recomendado para praticamente todas as operações de ma-
quinação da grande maioria dos materiais metálicos. É especialmente 
formulado para melhorar as operações de maquinação do Alumínio e 
suas ligas, onde é importante a ausência da alteração da coloração su-

recomendado para maquinação de ligas de cobre. Na maquinação de 
ligas de cobre, a cor da emulsão pode passar a verde sem, no entanto, 
causar coloração verde nas peças maquinadas. A conceção do pro-
duto torna-o ideal para utilização com diferentes qualidades de água 
(entre 5° dH e 30° dH) , especialmente águas pouco duras. Mobilcut 
260 não contém Boro nem compostos de Boro. Mobilcut 260 está em 
conformidade com a norma VDI 3035, o que implica uma boa compa-
tibilidade com as peças das máquinas, tintas, vedantes e materiais de 
isolamento. 

Mobilcut 320 -
neral), estável por natureza. Foi concebido para aplicações gerais de 

-
cimento e a baixa formação de espuma são fundamentais. Apresenta 
grande estabilidade para garantir uma longa vida útil e contribui para a 
conservação das mós permitindo obter um desempenho ideal.

Guia de Aplicações Mobilcut

Maquinação Geral Maquinação Severa
Produto

FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al

+ + 0 + 0 + 0 0 0 0 - - - - - Mobilcut 100

+ + + 0 + 0 + + 0 + - 0 0 - 0 Mobilcut 140

+ + 0 - - + 0 0 - - + + + - - Mobilcut 210

+ + + 0 0 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 Mobilcut 230

+ + 0 - - + 0 0 - - + + + - - Mobilcut 240

+ + + + + + + + + + 0 0 0 0 0 Mobilcut 250

0 + + 0 + 0 + + 0 + - 0 0 - - Mobilcut 260

0 - - - - - - - - - + + + - 0 Mobilcut 320

+ Recomendado   0 Possível  - Não Recomendado
FF – Ferro Fundido,  A – Aço,  LA – Ligas de Aço,  Cu – Cobre e Ligas de Cobre, Al – Alumínio

FLUIDOS INTEIROS PARA MAQUINAGEM DE ALTA 
PRECISÃO 

SÉRIES MOBILMET
-

vadores e tecnicamente avançados, formulados para atender às metas 
de desempenho da atual indústria metalomecânica e dos fabricantes 
de equipamentos.

alta qualidade e sistemas de aditivos de desempenho avançado, são 
formulados para atender às mais recentes diretrizes de saúde e segu-
rança e foram desenvolvidos para ajudar a melhorar a economia da 
maquinação e aumentar a produtividade.

As Séries Mobilmet oferecem uma ampla gama de aplicações que 
ajudam na racionalização de produtos nas instalações dos clientes. 
Tanto a Série Mobilmet 420 como a Série Mobilmet 440 podem ser 
usadas em aplicações de baixa severidade. A série Mobilmet pode ser 
usada tanto em máquinas-ferramenta individuais como em sistemas 
centralizados.

Os Mobilmet Série 760 são óleos de corte não-solúveis, isentos 
de cloro e de grande qualidade. São óleos destinados a operações de 
corte severas, particularmente em aços de maquinação difícil. Cor-
roem o cobre e suas ligas e por isso a sua aplicação não é recomen-
dada nestes casos.

Mobilmet Série 420

performance, multifuncionais e não corrosivos. São concebidos para 
-

Os Mobilmet 423 e Mobilmet 424 podem ser utilizados para tra-
balhar alumínio, magnésio e ligas de cobre, são também recomenda-
dos para maquinar aço e ferro-fundido até uma dureza Brinell de 200. 
Podem, ainda, ser utilizados em operações severas de corte de ligas 
não-ferrosas difíceis de trabalhar como as ligas de silício-cobre, silício-
-bronze e cobre-níquel.

Os Mobilmet 426 e Mobilmet 427 são recomendados para maqui-
nação de metais não-ferrosos e operações automáticas com materiais 
até um grau de dureza Brinell de cerca de 300.

Mobilmet Série 440
Os óleos Mobilmet Série 440 são recomendados para uma ampla gama 
de operações severas de maquinação com todos os tipos de metal. 

máquinas-ferramenta sob cargas pesadas e velocidades elevadas. 

Guia de Aplicações Mobilmet

Furação 
Fresagem 

Mandrilagem
Brochagem Roscagem Corte de Engrenagens

 
Estampagem 

Roscagem
Furação Profunda

Brunimento  
ou Honing Produto

Viscosidade 
a 40°C

FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al
0 + 0 + + - - - - - 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - Mobilmet 423 16
0 + 0 + + - - - - - 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - Mobilmet 424 23
0 + 0 + + - - - - - 0 + 0 + - - 0 - + 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - Mobilmet 427 35
0 + 0 + + - - - - - 0 + 0 + - - 0 - + 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - Mobilmet 423 45
0 + 0 + + 0 0 - 0 0 0 + 0 + 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - + 0 - - - - - Mobilmet 443 15
0 + 0 + + 0 0 - 0 0 0 + 0 + 0 0 - - - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - Mobilmet 446 33
0 + 0 + + 0 - - + 0 0 + + + 0 0 + 0 0 0 - + 0 0 - - - - - - - - - - - Mobilmet 447 46
- + + - 0 - 0 - - - 0 + 0 - - + + + - - - 0 0 - - - + 0 - - - 0 0 - - Mobilmet 762 10
- + + - 0 + + + - - 0 + + - - + + + - - - 0 0 - - - + 0 - - - - - - - Mobilcut 763 19
- + + - 0 + + + - - - + 0 - - 0 0 0 - - - 0 0 - - - - - - - - - - - - Mobilcut 768 35

+ Recomendado   0 Possível  - Não Recomendado
FF – Ferro Fundido,  A – Aço,  LA – Ligas de Aço,  Cu – Cobre e Ligas de Cobre, Al – Alumínio
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O Mobilmet 443 é recomendado para maquinação de metais não-
-ferrosos e suas ligas, aços normais e difíceis de trabalhar como os 
temperados, os aços-carbono e as ligas de aço rápido. O Mobilmet 443 
reduz a carga dos tornos, prolonga a sua vida, melhora o acabamento 
e baixa a temperatura de operação.

Os Mobilmet 446 e Mobilmet 447 são recomendados, para além 
das aplicações do Mobilmet 443, para aplicações em serviço severo 
de fresadoras, máquinas de corte e desbaste de engrenagens, rec-

mandriladores.

Mobilmet Série 760
Aos óleos Mobilmet Série 760 são recomendados para operações de 
corte severas em aços de maquinação normal e difícil. Como corroem 
o cobre e as suas ligas não são adequados para este tipo de materiais.

O Mobilmet 762 é particularmente adequado para operações de 
perfuração, perfuração profunda (menos de 20 mm de diâmetro), ros-
cagem, trepanação, corte e operações com tornos automáticos para 
trabalho de peças pequenas.

O Mobilmet 763 é recomendado para operações de perfuração 
profunda (mais de 20 mm de diâmetro), furação, trepanação, rosca-
gem, fresagem, mandrilagem, corte e fabrico de engrenagens, bro-
chagem e operações com tornos automáticos.

O Mobilmet 766 é aplicado em operações de trepanação, rosca-
-

cação e em tornos automáticos.

SÉRIE MOBILGRIND
A Série Mobilgrind é o mais recente óleo de corte puro de alto desem-
penho e isento de Cloro da Mobil – formulado para ajudar a maximizar 
a disponibilidade da máquina-ferramenta e melhorar as condições de 

-
to e Electroerosão (EDM). 

Projetados para ajudarem a reduzir a carga nas mós e ajudar a re-
duzir o consumo de abrasivos, a Série Mobilgrind oferece excelente 
acabamento de superfície em diversas aplicações. Isso ajuda a reduzir 

-
dade para ajudar a melhorar as condições de trabalho, permanecendo 
claros e transparentes para garantir uma perfeita visibilidade da fer-

componentes o que lhes confere uma menor evaporação e nebuliza-
ção, menor arrasto e maior vida útil em comparação com a tecnologia 
da anterior geração.

O Mobilgrind 13 destina-se a brunimento leve e super acabamen-
to de uma ampla variedade de aços e outras ligas. É claro, tem odor 
neutro e propriedades de baixa volatilidade para ajudar a melhorar o 
ambiente de trabalho. O Mobilgrind 13 também pode ser usado como 

O Mobilgrind 14 -
cial suave de aços carbono e ligas de aço. Formulado com óleos base 
e aditivos de alta qualidade para ajudar a reduzir a nebulização e man-
ter a viscosidade correcta no ponto de aplicação, ajudando assim a 

-

para a sua reutilização em sistemas de circulação. Produto de aspecto 
brilhante, claro e não corrosivo para o Cobre.

O Mobilgrind 24 é um produto para trabalhos de média exigência 
-

acabamento de lâminas de barbear e cirúrgicas. É adequado para uti-
lização em sistemas de circulação de grande volume onde é utilizada 

O Mobilgrind 26
-

recidos e outras ligas de aço-carbono. Formulado com óleos base de 

a garantir uma viscosidade consistente no ponto de aplicação, permi-

Também pode ser usado para operações de maquinação leve onde é 
necessário um produto de baixa viscosidade com pouca nebulização.

O Mobilgrind 36 é um produto para serviços normais a severos 
destinado ao acabamento de aços endurecidos. Tem excelente mo-
lhabilidade para evitar o sobreaquecimento da peça, mantendo as 
mós limpas. Formulado com óleos base de baixa viscosidade e alta 

-
gens de precisão, veios e outras aplicações onde é necessário um alto 
grau de precisão.

O Mobilgrind 37
-

trias. As suas características ajudam a minimizar a coloração das estrias 
nestas operações de alta velocidade. Também pode ser usado como 

-
taminação cruzada com óleo hidráulico pode afetar o desempenho da 

Guia de Aplicações Mobilgrind

Maquinação 
Geral

Engrenagens e 
veios

Estrias 
e canais

Brunimento  
ou Honing Produto

Viscosidade 
a 40°C

FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al FF A LA Cu Al

- - - - - - 0 - - - - - - - - 0 + 0 + 0
Mobilgrind 

13
4

0 0 - 0 - + + 0 0 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0
Mobilgrind 

14
6

0 0 0 - - + + 0 0 0 - - - - - + + + + +
Mobilgrind 

24
6

0 + 0 0 0 0 + + 0 0 - 0 0 - - 0 0 - - -
Mobilgrind 

26
12

+ + 0 + + + + + + + - 0 0 - - 0 0 0 0 0
Mobilgrind 

36
13

0 + 0 0 0 0 0 0 - - - + + - - - - - - -
Mobilgrind 

37
14

+ Recomendado   0 Possível  - Não Recomendado
FF – Ferro Fundido,  A – Aço,  LA – Ligas de Aço,  Cu – Cobre e Ligas de Cobre, Al – Alumínio

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DE FLUIDOS AQUOSOS 
PARA MAQUINAÇÃO DE METAIS

•
recentemente;

•
refrigerante sobre a peça de trabalho e que não existe excessiva 
pressão na ferramenta;

• Monitorize e registe as condições da emulsão regularmente de 
modo a tomar as medidas correctivas necessárias oportunamente;

• Mantenha os sistemas limpos, evitando a introdução de contami-
nantes, como alimentos, bebidas, cigarros, entre outros;

• Remova o óleo contaminante com frequência;
•

detectados e eliminados imediatamente;
• Mantenha a concentração de refrigerante no nível recomendado 

de modo a compatibilizar alguma contaminação que possa vir a 
existir com óleo de guias e barramentos ou óleo hidráulico;
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• Procure ativamente aconselhamento e treinamento em manutenção 

• Pratique o controlo de inventário “ ” 
para usar sempre os produtos mais recentes;

• Não use água de fontes potencialmente infectadas como bocas-de-
-incêndio, furos, tanques de retenção, águas paradas, entre outros;

• Não coloque líquido refrigerante limpo em máquinas sujas. Use um 
produto para limpeza de sistemas de maquinação ( ) 

• Não deixe as máquinas cheias emulsão parada por longos perío-
dos, particularmente quando contaminados com óleo;

• Não use uma emulsão para além da sua vida útil;
• Não prepare os produtos diluídos em locais sujos ou em recipien-

tes galvanizados;
• Não ateste com água. Use sempre emulsão diluída;
• Não coma, beba ou fume perto de máquinas-ferramentas;
• Não use concentrados que estejam fora do prazo de validade.

PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

Utilização de um “System Cleaner”
• Introduza a emulsão do “ ” na percentagem reco-

mendada na máquina. Mantenha a emulsão a circular no máximo 
até 48 horas;

• Retire da máquina todas as emulsões e lavagens usadas. Remova 
todos os resíduos oleosos e limalhas do depósito da máquina;

• Se possível, repita o procedimento de limpeza com uma nova so-
lução de “ ” em água limpa e circule durante uma a 
duas horas;

• Limpe a máquina completamente e passe com emulsão nova;
• Introduzir nova emulsão na máquina com a concentração correta.

MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA EMULSÃO

Ações diárias e semanais
• -

•

•
de teste de dureza ou kit de medição;

• Retire o máximo de óleo sobrenadante se possível semanalmente 

• Ateste sempre com emulsão já feita, nunca somente com água;
• Mantenha registos da manutenção da emulsão usando se possível 

quando for necessário.

GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Como funciona:
• Cada observação está vinculada a um teste de monitorização de 

rotina através de dois parâmetros: uma prioridade, representada 

teste, representado por A ou B, alto ou baixo;
•

-
meiro. A ordem da prioridade é da esquerda para a direita, sendo 
que a caixa da esquerda representa a prioridade mais alta ou o tes-

• A designação alta ou baixa, A ou B, indica o resultado que você 
deve obter do teste de monitorização se a característica da emul-
são sendo testada for a causa do problema observado. Se o resul-
tado do teste de monitorização de rotina concordar com a causa 
esperada do problema, siga a ação corretiva indicada;

• Se o resultado do teste não for o resultado da observação espe-
rada, a característica da emulsão que está sendo testada não é a 
causa do problema observado. Se este for o caso, volte ao campo 
do problema observado e prossiga com a próxima prioridade de 
observação. Nota: Se o resultado do teste de monitorização não for 
o resultado da observação esperada e este não for o ideal, mesmo 
que a característica da emulsão não seja a causa da observação in-

adequada. Neste caso deve sempre ser efectuada a acção correc-
tiva apropriada.
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Por exemplo, se o problema observado for corrosão:
• Etapa 1: A caixa de prioridade mais alta é vermelha com uma desig-

nação B, baixa concentração;
• Etapa 2: Se o resultado do teste de concentração for menor que a 

diluição recomendada, a baixa concentração é a causa do proble-
ma observado;

• Passo 3: Para baixa concentração, a ação corretiva apropriada é 
corrigir a concentração de volta à diluição recomendada;

• Passo 4: Se o resultado do teste de concentração não for inferior à 
diluição recomendada, a concentração não é a causa do problema 
observado. Voltando ao Passo 1 com a próxima observação prio-

refrigerante estaria baixo.

PRINCIPAIS PROBLEMAS OBSERVADOS

Espuma

Considerações gerais
• Os modernos centros de maquinagem podem ter pressões de 

-
ção lenta). Ambos os fatores podem causar graves problemas de 
formação de espuma;

• O potencial de um aditivo para gerar espuma é uma consideração 

de maquinação;
• A avaliação da qualidade da água é essencial antes da seleção do 

COMO É CRIADA E CONTROLADA A ESPUMA?
No essencial a espuma é criada através da entrada de ar dentro de um 

ambos. O primeiro passo para resolver problemas de espuma é deter-
minar qual processo está a criar o problema.

Uma forma expedita de determinar se a causa do seu problema 
de espuma é mecânica ou química, faz-se colocando uma pequena 
quantidade de emulsão retirada do reservatório da máquina num re-

vigorosamente por 10 segundos. Depois de agitar, observe como a es-

que não se dissipe rapidamente, o problema é químico. Se não houver 
-

mente, a questão é mecânica.

CAUSAS MECÂNICAS, O QUE FAZER?
•

o nível da emulsão no tanque não está demasiado baixo levando a 
que a bomba aspire ar. Se for o caso reponha o nível correcto;

•
-

• -
cessiva. Aqui incluem-se curvas apertadas nos canais de retorno, 

Por vezes, uma mudança simples no projeto da máquina, como a 

CAUSAS QUÍMICAS
Se a acusa da formação de espuma for química deveremos ter em 
atenção os seguintes aspectos:
• -

são, uma água muito “macia” vai muito provavelmente ser a causa 
da formação de espuma em excesso. A solução poderá ser a adi-
ção de sais de modo a tornar a água mais “dura”. Caso não resulte 
pode ter de se colocar a hipótese de mudar de produto;

•
da medição com o refractómetro. Normalmente se a concentração 
é demasiado elevada (acima de 10%), isso poderá ser a causa do 
excesso de espuma. A solução é diminuir a concentração através 
da adição de solução pouco concentrada. Não se aconselha a adi-
ção de água simples;

• Se não for possível atribuir o problema às duas causas atrás enume-
radas, então teremos que investigar se não se tratará de uma conta-
minação. Neste caso poderão ser contaminações com óleos inteiros 

usados na máquina, nas peças a maquinar (solventes ou desen-

hidráulicos, “spindle oils”). Para determinar se se tratou de produtos 

Se este for mais elevado que o normal poderá estar encontrada a 
causa. A solução imediata poderá ser a adição de anti espuma mas 
normalmente poderá ter que se mudar toda a emulsão.

CORROSÃO
A Corrosão, que pode ser na forma de ferrugem ou de outros tipos de 
corrosão, é uma reação eletroquímica entre um material - tipicamente 
uma superfície de metal - e o ambiente circundante.

Para que exista corrosão é necessário que existam 3 factores a inte-
ragir: oxigénio, água e uma superfície metálica passível de sofrer corro-
são. Como todos estes três factores são necessários para produzir cor-
rosão, a supressão de qualquer um teoricamente eliminará a corrosão.
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-
teção contra a corrosão da máquina, da peça e das ferramentas, po-
dendo variar bastante essa proteção em função dos aditivos utilizados. 
Os aditivos utilizados têm como função bloquear a entrada de água 
e oxigénio até à superfície metálica, sendo normalmente moléculas 
orgânicas polares que se ligam pelas suas ligações polares ao metal, 
deixando a sua face orgânica apolar na camada exterior, o que provoca 
a repulsão da água.

Por vezes a corrosão existe não pela acção da humidade e do oxi-
génio mas através de correntes eléctricas decorrentes das diferenças 
de potencial entre o metal da peça e o metal dos mordentes. Este tipo 
de corrosão quando ligeiro deixa um aspecto sombreado na peça, po-
dendo, quando mais severo, deixar a superfície rugosa ou com aspec-
to de “ ”. Este fenómeno está normalmente relacionado com as 

CAUSAS
• A causa mais normal para a existência de corrosão é a concentra-

ção da emulsão demasiado baixa. Normalmente emulsões abaixo 
de 3-4% podem dar origem a corrosão. A solução é aumentar a 
concentração.

• Outra causa para o aparecimento de corrosão é a existência de 
demasiados sais na emulsão. Este facto faz com que as ligações 

que não consigam fazer a protecção devida na superfície metálica. 
Como estes sais provêm da água utilizada para fazer a emulsão, e 
como os sais não se evaporam, à medida que a emulsão é utiliza-

-
te à dureza da emulsão para ver se os níveis combinados dos iões 
de Magnésio e de Cálcio estarão demasiado elevados. Uma dure-
za demasiado elevada pode originar corrosão. A concentração de 
Cloretos também pode contribuir para o aparecimento de corro-
são, de facto acima de 300 ppm é plausível que exista um aumento 

• Outra causa possível para a ocorrência de corrosão é uma dimi-
nuição do pH, sendo normal que a emulsão ao tornar-se mais áci-

corte dão origem a emulsões com pH entre 8 a 9.8. A diminuição 
do pH poderá ser devido a vários factores, nomeadamente baixa 
concentração da emulsão, contaminações e presença de bacté-
rias, leveduras ou fungos. Este último factor normalmente faz-se 
notar pelo cheiro desagradável, mas também pode ser detectado 
através de um teste com um “dip-slide”. Trata-se essencialmente 
de um teste com um meio de cultura onde nas condições ideais, 
após mergulhar o “dip-slide -
te desenvolvimento de culturas (bactérias, leveduras ou fungos). 

pode-se fazer a descontaminação com um biocida, ou fazer a lim-

para depois se encher com nova emulsão.

concentrações muito elevadas pois podem interferir com a sensi-
bilidade dos operadores através da pele ou através da inalação.

• Outra causa para a ocorrência de corrosão é a existência de “ ” 
ou partículas metálicas muito pequenas resultantes das operações 

ao depositarem-se na superfície metálica originam pequenos pon-

pouco de emulsão num recipiente transparente, deixar assentar e 

o seu tanque está com demasiados resíduos metálicos, em vez 

bombar a emulsão do tanque para um reservatório limpo para as 
-

a emulsão novamente para o tanque. M

Lubrigrupo

Tel.: +351 232 470 607 · Tlm.: +351 935 252 575 / 932 255 111
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Além disso, o caudalímetro destaca-se 
pelo seu amplo intervalo de medição, 
mantendo a precisão, uma reação rá-

um elevado grau de proteção, elementos de 
controlo ergonómicos (ecrã e teclado) e, por 
último, uma utilização mais fácil (por exem-
plo, um bom acesso aos conetores).

A conceção moderna dos caudalímetros 
da série FG 4000 responde aos requisitos de 
elevada resistência mecânica e química, per-
mitindo a utilização destes dispositivos mes-
mo nas condições mais exigentes. A base é 
o molde de alumínio rígido cuja construção 
permite instalar o caudalímetro em 4 posi-
ções, nos tubos horizontais e nos verticais, 
garantindo sempre a posição correta do pai-
nel frontal de aço inoxidável com o ecrã e o 
teclado.

O caudalímetro possui uma proteção 
contra as interferências magnéticas testadas 
nas suas capacidades mesmo nas condições 
mais difíceis da indústria pesada. 

As caraterísticas básicas do caudalímetro 
FG 4000 são:
• Ligações do tipo 
• Possibilidade de ser utilizado na indústria 

alimentar, ou até mesmo nas aplicações 
para água potável (acabamento em aço 
inoxidável);

• Visualização dos valores no ecrã para o 
utilizador;

• Ajuste do dispositivo (fator k, tipo e veloci-
dade de comunicação, dinâmica de me-
dição, entre outros) com ajuda do teclado 
ou com a ajuda do ;

• Possibilidade de substituir os sensores 
(cada sensor tem as suas constantes de 
calibração);

• Acessórios – kit de montagem (ferro, aço 
inoxidável ou especial, segundo as ne-
cessidades do cliente);

•  de controlo Visikal;
•

(medidores separados para ambas as 
direções);

Caudalímetro eletromecânico 
FG 4000 de MABECONTA 

-
cípio de indução que permite obter o caudal sem partes mecânicas, ou seja, sem perda de pressão. Este é um dispositivo com muita 

• Diagnóstico próprio: o estado do disposi-
tivo é indicado no ecrã;

•
•

num intervalo de tempo;
• Possibilidade de conetar outros dois cau-

dalímetros com saídas de pulso;
• Possibilidade de fornecer um módulo de 

medição de temperatura, controlando-os 
na ecrã;

• Arquivo dos valores medidos, incluindo 
data e hora, até um ano numa memória 
não volátil;

• Registo do tempo de serviço;
• Registo da perda de alimentação e de 

falhas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DO CAUDALÍMETRO FG 4000
• Intervalo de medição: 1:500;
• Precisão: ±0,5% dentro do intervalo desde 

-
tervalo desde Qmin até Qmax;

• Revestimento: PTFE – standard para liga-
ções em 

• Material do elétrodo: aço inoxidável 316L, 
hastelloy, platina, tântalo;

• Pressão nominal PN: 25 bar –  

• Condutividade mínima do líquido medido: 

• Alimentação: Standard – 230 V 

• Potência absorvida: 10 VA;
• Proteção: IP67;
• Classe de proteção segundo a IEC 536: I;
• Intervalo de temperaturas do líquido:
 0-150ºC (PTFE), 
 0-90ºC (borracha endurecida);
• Intervalo da temperatura ambiente:
 0-70ºC, recomendada a 15-55ºC;
• Módulos de comunicação: RS485, RS422,

• Saída de impulsos: ajustável 

• Saída analógica: 4-20 mA, 0-10 V. M

MABECONTA
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Figura 1. A MEWA disponibiliza o pano de limpeza certo 

para cada exigência: desde o pano multiusos até ao pano 

Ora, porque não entregar o item “panos de 
limpeza -
ma de reutilização da MEWA é uma solução 
acessível, ecológica e confortável. A MEWA 
presta o serviço completo: os panos são re-
colhidos, lavados, controlados, e de novo, for-

é calculável e planeável com exatidão. Desta 
forma, a MEWA consegue prestar à fábrica ou 

-
bui para o aumento da produtividade.

Figura 2. Com os panos de limpeza de alta performance da 

Sistema de panos de limpeza 
da MEWA dinamiza PME
limpeza da MEWA pode gerar um efeito turbo. Como? Pequenas e médias empresas muitas vezes chegam aos limites quando 
entram muitas encomendas ao mesmo tempo. Então todas as mãos são necessárias e, no fundo, não resta tempo para a limpeza da 

tempo de trabalho. 

Menos mensurável, mas claramente notável 
é o efeito positivo do sistema de panos de 
limpeza na motivação dos colaboradores. 
Os panos de limpeza ultra-absorventes da 
mais alta qualidade são agradáveis ao toque 
e permitem uma limpeza precisa, profunda e 
cuidada de máquinas e ferramentas. Isto au-
menta a satisfação dos colaboradores e con-
tribui para o bom clima de trabalho. Também 
a melhor organização, que o sistema de pa-

um efeito positivo no clima de trabalho. Pa-
nos de limpeza limpos estão sempre à mão 
e os usados são simplesmente deitados no 
MEWA SaCon que completa o sistema. Este 
contentor de segurança com fecho herméti-
co serve para guardar e transportar os panos 
conforme a lei. O MEWA SaCon ocupa pouco 
espaço e é prático.   

Quem escolher a MEWA agora como 
-

vidade este ano. E mais: cria excelentes con-
dições para um 2019 bem-sucedido.

Figura 3. O sistema de reutilização da MEWA contribui 

para proteger o ambiente: cada pano pode ser lavado até 

Figura 4. O MEWA SaCon guarda os panos e confere 

MEWA GESTÃO TÊXTIL
A partir de 44 localizações, a MEWA fornece, 

-
nal e de proteção, panos de limpeza, cár-
teres e mantas absorventes de óleo, assim 
como limpadores de peças a empresas em 
toda a Europa. Cerca de 5200 colaboradores 
dedicam-se a mais de 184 000 clientes da 
indústria, do comércio, do artesanato e da 
gastronomia. 

Em 2017 o Grupo MEWA alcançou um vo-
lume de negócios de 672 milhões de euros. 
Fundada em 1908, hoje a MEWA é líder no 
setor de gestão têxtil. Em novembro de 2013 
chegou ao top 3 do prémio alemão de sus-
tentabilidade na categoria “ -

”. Em 2016 
a empresa foi distinguida pela terceira vez 
como “ ” pela editora Deuts-
che Standards e em 2015 pela segunda vez 
como “ ”. M

MEWA



P
U

B



122    MANUTENÇÃO 138/139

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

A nova versão do EPLAN Smart Wiring me-
lhora o processo das ligações dos armários 
de controlo. Um importante novo recurso 
com ênfase no aumento da colaboração na 
engenharia é a possibilidade de dividir os pro-
jetos em subprojetos. Normalmente, muitas 

Três grandes funcionalidades 
no EPLAN Smart Wiring 2.8
EPLAN, O FORNECEDOR DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIA, 
INTRODUZIU A FUTURA VERSÃO 2.8 DO SOFTWARE EPLAN 
SMART WIRING. 

Foram divulgadas 3 funcionalidades do novo software para ligações de armários de controlo e esquemas de engenharia: a possibilidade 
de dividir um projeto em subprojetos, um novo modelo de suporte à indústria e também mais transparência na utilização do software. 
Em conclusão: o Eplan Smart Wiring 2.8 permite ajudar o utilizador a realizar um processo mais contínuo, desde o projeto do armário 

pessoas encontram-se envolvidas quando 
se trabalha em grandes linhas de armários 
de controlo. De forma a dividir o projeto em 
pequeno projetos, estes subprojetos podem 

apenas um armário entre 5 adjacentes ou, até 

Fruto desta nova abordagem de desenvolvi-
mento, os fornecedores podem ser integra-

-
gital. Isto permite que as equipas colaborem, 
perfeitamente, umas com as outras e todos 
tenham acesso aos dados de que necessitam 
para desenvolver o seu trabalho.

VISUALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES 
ENCADEADAS 

técnicos que realizam as ligações normal-
mente trabalham com mangas duplas e es-
ses pontos de ligação devem ser claramente 

nova marcação de cores das ligações enca-
deadas. Outra vantagem prática e decisiva: 
quando os utilizadores derem uma vista de 
olhos nos esquemas elétricos, podem ser di-
retamente direcionados para documentação 
elétrica relevante utilizando a função de cru-
zamento de referências entre páginas. 

A informação esquemática apropriada foi 
integrada na versão EPLAN Smart Wiring 2.8. 
Agora, os utilizadores não terão de questionar 
sobre este assunto garantindo, assim, a qua-
lidade de acordo com um elevado princípio 
de controlo.

COM MELHOR QUALIDADE GRÁFICA
A próxima funcionalidade principal entre os 
novos recursos é a melhor manipulação de 

interface de utilizador ex-
pandida para a Versão 2.8, que permite uma 

Por exemplo: o utilizador necessita apenas 
de clicar num botão se quiser trabalhar nos 

A nova versão do EPLAN Smart Wiring melhora o 
processo das ligações dos armários de controlo. Um 
importante novo recurso com ênfase no aumento da 
colaboração na engenharia é a possibilidade de dividir 
os projetos em subprojetos. Normalmente, muitas 
pessoas encontram-se envolvidas quando se trabalha 
em grandes linhas de armários de controlo.
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armários de controlo a partir de uma vista la-
teral e traseira. Estas mudanças repentinas de 
90 graus no Eplan Smart Wiring tornam este 
procedimento de trabalho mais rápido, fácil e 

de processos de trabalho. Outra das inova-
ções garante melhores vistas gerais: os com-
ponentes instalados no painel de controlo 

utilizadores do  usufruem agora de 
uma visão desobstruída de todas as ligações 
- naturalmente tudo em modo 3D. 

-
bém foi aprimorada: os utilizadores agora 
podem selecionar dispositivos individuais no 

as listas de ligação associadas mostrarão 
apenas as ligações relevantes. Isto permite 

-
quente. Torna-se quase desnecessário dizer 
que o  driver para Windows suporta 
todas as impressoras de etiquetas comuns.

MODO DE TESTE DISPENSA 
SURPRESAS
Por último, mas não menos importante, um 
novo modelo de teste assegura mais certeza 

Todas as ligações para os atuais armários de 
controlo foram testadas com cores, como um 
semáforo. O sistema envia um relatórios no 

detalhadas acerca de quais as ligações que 

potencialmente podem ser melhoradas. Es-
tas são todas as etapas adicionais que asse-
guram um progresso otimizado e um traba-
lho em concordância. M

M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt
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Os equipamentos de produção de-
vem funcionar literalmente como o 
mecanismo de um relógio, de forma 

desempenha um papel fundamental. 

devem cumprir as condições de serviço dos 
diferentes pontos de rolamento. Da mesma 

-
cação são parâmetros decisivos. Além disso 
são requeridos amplos conhecimentos para 

-
ção otimizados e adaptados às aplicações. 
Como partner -
rece apoio aos seus clientes e disponibiliza 

-
ção dos seus equipamentos, e tudo a partir 
de uma única fonte. 

O seu pack -
ção perfeita dos equipamentos inclui:
•
• Premium; 
• Conhecimentos orientados para o futuro.

  

A SÉRIE CONCEPT 

momento adequado aos diferentes pontos de 
-

CEPT2 são adequados para pequenas quanti-
-

mente, disponíveis para funcionar com bateria. 
Os dispositivos CONCEPT8 podem controlar 
até 8 saídas e são fornecidos, consoante seja 

-

 

LUBRIFICANTES PREMIUM
O SISTEMA MODULAR DE MASSA 
LUBRIFICANTE ARCANOL 

-
raterizadas pela sua maior capacidade de 
desempenho e duração de vida útil. Os 22 

um funcionamento perfeito
PACKS DE SERVIÇOS PERFEITOS PARA A LUBRIFICAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS.

requeridas por todas as aplicações habituais 

foram submetidas a ensaios exaustivos, de 
acordo com os critérios rigorosos dos pró-

forma, cada fornecimento é submetido a um 

qualidade de cada lote. 
  

CONHECIMENTOS ORIENTADOS 
PARA O FUTURO DA LUBRIFICAÇÃO 
NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0 

-

melhores soluções do seu tipo para máqui-
nas individuais até equipamentos comple-
xos que contam com conjuntos de bomba 
pré-fabricados com sub-distribuidores que 
garantem o fornecimento de vários milhares 

-
tema de controlo superior é realizada através 
de uma interface multifuncional dos dispositi-
vos CONCEPT. 

-
cantes Premium e os conhecimentos téc-
nicos orientados para o futuro convertem 

partner

seus equipamentos.

LUBRIFICAÇÃO OTIMIZADA, 
PRODUÇÃO ASSEGURADA 
COM O CONCEPT8 E ARCANOL
Uma grande serração de madeira dura pro-
cessa troncos de madeira de faia em pran-
chas. A produção depende totalmente da dis-
ponibilidade de uma lixadeira de banda larga. 
As falhas prematuras dos rolamentos osci-
lantes de rolos montados nos cilindros tenso-
res e cilindros de contacto do equipamento 
provocavam paragens não programadas da 



PUB

INFORMAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

produção, em diversas ocasiões. Estas para-
gens representavam custos secundários de 
vários milhares de euros por dia. 

-

-
ção manual para a automática, e mudando o 

-

marca própria Arcanol MULTITOP.
Benefícios para os clientes graças à oti-

• Redução das paragens imprevistas de 
produção e dos custos derivantes das 
mesmas; 

• Maior duração da vida útil da máquina; 
• Menores custos de manutenção; 
• Melhoria da proteção contra os acidentes 

de trabalho.

DA ANÁLISE DE ERROS 
PARA A SOLUÇÃO INTEGRADA 

-
nutenção da lixadeira, os rolamentos são 

de funcionamento, com a máquina desligada 
por motivos de segurança. Com esta quanti-
dade, os rolamentos sofriam um excesso de 

produzia temperaturas que provocavam uma 
-

lizada com o espessante da Betonit. Em con-
-

cante e em seguida o rolamento.

-
-

MULTITOP. Com o seu óleo base parcialmen-
te sintético, um espessante de lítio e aditivos 
especiais é claramente mais adequado para 
os rolamentos oscilantes de rolos num fun-
cionamento rápido da máquina. Com o novo 

-
tos desnecessários da temperatura. A massa 

-
gasta, o que aumenta a duração de vida útil 
dos rolamentos. Uma vez que se reduzem os 
trabalhos de manutenção nas áreas perigo-
sas do equipamento, também diminui o risco 
de acidentes. 

-
mentos industriais também depende do sis-

oferece conhecimentos únicos, dispositi-

aplicações, e tudo a partir de uma única 
fonte. M

Tel.: +351 225 320 800 · Fax: +351 225 320 860
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Na área da energia, um dos projetos a desen-
volver será de data analytics -
ciência energética e o outro de acesso à ener-
gia, sem necessidade de infraestrutura. Na 
mobilidade vai ser desenvolvido um sistema 
de carregamento inteligente para autocarros 
elétricos. Todos estes projetos têm como base 
tecnológica o , o sistema operativo 
da Siemens para a Internet das Coisas.

A empresa vai ainda continuar a apostar na 
criação de espaços de experimentação para a 
indústria e de Laboratórios Aplicacionais para 
outras áreas, como os edifícios ou a mobilidade.

-
-

e é mais uma prova do forte compromisso da 
-

poderia estar mais em linha com as políticas 
”, disse Ana Teresa 

Lehmann, Secretária de Estado da Indústria.

-
-

”, sublinhou Pedro Pires de Miranda, 
Presidente Executivo da Siemens Portugal.

SOBRE OS PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
O projeto de data analytics é destinado, es-
sencialmente, a grandes consumidores de 
energia que também sejam produtores, e 
permite a otimização do  energético em 
cada momento, através da melhoria da estru-
tura de custos dos clientes. O segundo proje-
to permite garantir disponibilidade de energia 
em locais remotos, sem necessidade de in-
fraestrutura de rede, um dos maiores desa-

Siemens Portugal investe 
5 milhões para impulsionar 
digitalização no país
A SIEMENS PORTUGAL VAI INVESTIR 5 MILHÕES DE EUROS, 
NOS PRÓXIMOS 2 ANOS, COM VISTA A IMPULSIONAR 
A DIGITALIZAÇÃO NO PAÍS. 
O foco da empresa serão projetos de investigação e desenvolvimento nas áreas da energia e da mobilidade, entre outras iniciativas. 

energia é essencial para o seu desenvolvi-
mento socioeconómico.

O projeto de mobilidade desenvolverá 
sistemas de carregamento inteligente para 
autocarros elétricos. Esta solução pretende 
contribuir para uma otimização dos custos 
com energia mas também dos investimentos 
necessários. Os carregamentos inteligentes 
podem contribuir para a utilização de bate-
rias de menor dimensão e permitem reduzir 
as necessidades de capacidade instalada da 
infraestrutura de energia.

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS
Para atingir os objetivos de transformação di-
gital, a Siemens Portugal vai também investir 
na capacitação dos recursos humanos, bem 
como na abertura de i-Experience Centers e 
de Laboratórios Aplicacionais.

Os i-Experience Centers visam apoiar o 
desenvolvimento de projetos que suportem 
a digitalização na indústria. Recorde-se que a 
primeira destas estruturas foi inaugurada em 
fevereiro na sede da Siemens em Alfragide e 

visa a capacitação dos recursos humanos, bem 
como o desenvolvimento das suas competên-
cias digitais, e o apoio a diversas entidades, 
como startups ou universidades, no desenvol-
vimento de novas soluções para a indústria.

Para além disso, e com o objetivo de de-
senvolver novas tecnologias para as áreas da 
energia, infraestruturas para edifícios e mobili-
dade, estão a ser criados Laboratórios Aplica-
cionais onde as equipas da Siemens se juntam 
a clientes, parceiros, alunos e investigadores.

A Siemens mantém a estratégia de con-
tratar 240 novos colaboradores, altamente 

As perspetivas, para 2019, vão no sentido de 
continuar a contratar nas áreas em que a em-
presa tem vindo a apostar e a crescer, como 
as tecnologias de informação ou a Indústria 
4.0. A Siemens tem ainda investido ativamen-
te num programa avançado de formação e 

digitalização aplicada às áreas de negócio. M

Siemens, S.A.

Tel.: +351 214 178 000 · Fax: +351 214 178 044
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MERCADO EM 2017 – BREVES NOTAS
O crescimento na procura de energia e a focalização na redução das 
emissões de dióxido de carbono está a fazer aumentar a utilização de 
energias renováveis, como a energia eólica.

Na sua Estatística Global de 2017, publicada a 14 de fevereiro de 
2018 [1], o Conselho Global de Energia Eólica mostra que a capacidade 
mundial instalada de turbinas eólicas atingiu quase 540 GW em 2017:

Global cumulative installed wind capacity 2001-2017
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Source: GWEC
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Figura 1. 

As novas instalações, em 2017, representaram quase 53 GW. 

Global annual installed wind capacity 2001-2017
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Figura 2. Novas Instalações a nível global em 2017.

Em Portugal, segundo a mesma Estatística, o valor indicado é de 
5,316 GW, não tendo sido registada qualquer nova instalação em 2017.

Na Europa, a Alemanha com 31,5% do total e a Espanha com 13%, 
são os países com maior capacidade instalada.

A nível mundial a líder é a China que, com a sua capacidade insta-
lada de cerca de 188 GW, representa quase 35% do total.  
 

Turbinas eólicas 

das caixas de engrenagens
COMO A FILTRAÇÃO E LIMPEZA DE UM ÓLEO  
DE ENGRENAGENS DE ALTO DESEMPENHO PODE DIMINUIR  
O CUSTO TOTAL DE EXPLORAÇÃO.

Tabela 1. Capacidade instalada na Europa em 2016 e 2017.

GERAÇÃO DE ENERGIA COMPETITIVA
Os fabricantes de turbinas eólicas e os operadores de parque eólicos 
procuram, continuamente, reduzir os custos globais associados à ge-
ração de energia eólica.

Estes custos incluem os de operação e manutenção, bem como 
o investimento inicial, o que leva os operadores a procurar aumentar 

reduzir o custo total de exploração.
A energia eólica está a tornar-se rapidamente competitiva numa 

produção de energia.
-

gia eólica se vá tornando cada vez mais competitiva. Para os sistemas 
de produção de energia eólica  prevê-se uma diminuição dos 
custos de produção entre 23 e 36% em 2030 [2].

A Shell trabalha com os seus clientes no setor da energia eólica 
em toda a cadeia de valor para ajudar a reduzir os custos totais de 
exploração e a implementar soluções que aumentem a vida útil das 
caixas de engrenagens e chumaceiras, bem como dos óleos e massas 

GLOBAL INSTALLED WIND POWER CAPACITY (MW) – REGIONAL DISTRIBUTION

End of 2016 New 2017 Total 2017

EUROPE Germany 50,019 6,581 56,132

Spain 23,075 96 23,170

UK 14,602 4,270 18,872

France 12,065 1,694 13,759

Italy 9,227 252 9,479

Turkey 6,091 766 6,857

6,494 197 6,691

Poland 6,355 41 6,397

Denmark 5,230 342 5,476

Portugal 5,316 - 5,316

Netherlands 4,328 81 4,341

Ireland 2,701 426 3,127

Romania 4,328 5 3,029

Belgium 2,378 467 2,843

Austria 2,632 196 2,828

Rest of Europe 8,354 1,432 9,778

Total Europe 161,891 16,845 178,096

154,279 15,680 163,319
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De acordo com um estudo internacional da indústria, comissiona-
do pela Shell Lubricants, as oportunidades de poupança por meio dos 

mostrou que 58% das empresas reconhecem que a escolha do lubri-

igual ou superior a 5%, mas apenas 1 em 10 têm a noção que o impacto 

VIDA ÚTIL DE CAIXAS DE ENGRENAGENS DE TURBINAS 
EÓLICAS - TEORIA E PRÁTICA
Caraterísticas das caixas de engrenagens:
• Velocidades de 10 - 20 rpm a 1500-1800 rpm no veio de alta velocidade;
• Um dos componentes mais pesados e mais caros de uma turbina 

eólica;
• Normalmente engrenagens planetárias ou de veios paralelos;
• Não usadas em turbinas eólicas de acionamento direto. 

De acordo com a IEC 61400-1, “  – 

da velocidade do vento) deve ser, pelo menos, de 20 anos.
Este valor aplica-se também a todos os componentes e subcom-

ponentes da turbina. Por isso as caixas de engrenagens e as chumacei-
ras também têm o mesmo requisito.

A caixa de engrenagens numa turbina eólica é reconhecida como 
um componente crítico, que pode contribuir para uma alta percenta-
gem dos custos de paragens não programadas da turbina. 

A IEC 61400-1,
fornece as diretrizes para o 

projeto de caixas de engrenagens de turbinas eólicas de forma a se 

uma caixa de engrenagens numa turbina eólica.
Um relatório do -

bilidade das caixas de engrenagens indicia que, apesar de haver a con-

de uma caixa de engrenagens, a maioria deve-se às chumaceiras (70%) 
de acordo com esta base de dados.[4]

Destas, quase 50% estão relacionadas com as chumaceiras do veio 
de alta velocidade. 

Na Figura 3 está listada a distribuição de falhas dos componentes, 
segundo o relatório referido.

Figura 3. Informação da base de dados do National Renewable Energy Laboratory sobre 

agosto de 2016 [4].

(WEC – White Etching Cracking) visualizada na Figura 4.
       

White etching crack in large TRB 
rolling contact fatigue test

Figura 4. Fissura axial. A foto da direita refere-se a uma pista interior de um rolamento.

Vários estudos em parques eólicos na Europa e nos Estados Unidos 
mostram que, apesar das falhas nos componentes das caixas de en-
grenagens não serem tão frequentes como no caso dos sistemas 
elétricos, têm como resultado um tempo de paragem mais longo e 
maiores custos de reparação e substituição (considerando os custos 
associados com gruas, peças, horas de trabalho e mão-de-obra). Com 
melhorias no projeto, construção e nos procedimentos de operação e 
manutenção, o tempo de não produção devido a paragens não pro-
gramadas caiu ao longo dos anos, embora este fator se mantenha 
como uma preocupação permanente para os operadores dos parques 
eólicos.

SOLUÇÕES PARA AVALIAR A FIABILIDADE DE CAIXAS 
DE ENGRENAGENS EM TURBINAS EÓLICAS

engrenagens de uma turbina eólica, incluindo as múltiplas chuma-

atingido o tempo de vida útil de projeto (frequentemente referido 
como L10)?

Há várias formas que podem, e estão a ser utilizadas para aumen-
-

manutenção.
Usando uma abordagem combinada destas soluções tem sido 

possível reduzir a frequência das falhas associadas a paragens não 
programadas.

eólicas.
No início da operação das caixas de engrenagens em turbinas eó-

licas, uma razão muito comum para a falha de uma engrenagem era 
o 

micropitting

Figura 5. Corrosão por micropitting.

Com as evoluções no projeto da caixa de engrenagem, acabamento 
-

cias deste tipo de falhas.

como o Shell Omala S4 GXV 320 ou o novo Shell Omala S5 Wind 320, 

Chumaceira do Veio de Alta Velocidade
Chumaceira de Veio Intermédio
Chumaceira do Veio de Baixa Velocidade
Chumaceira dos Planetários
Chumaceiras dos Veios dos Planetários
Engrenagem Helicoidal
Engrenagem Planetária
Engrenagem Solar
Coroa/Anel de partida
Veios internos
Acoplamento do Veio de Alta Velocidade
Caixa

Ventoinha de Arrefecimento

Chumaceiras
Engrenagens
Outros 
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foram desenvolvidos de forma a assegurar uma excecional resistência 
à corrosão por desgaste abrasivo e um alto nível de resistência ao mi-

 nos testes padrão da indústria.
Estes testes (FZG e FVA) incluem ensaios realizados sob condições 

variáveis de velocidade e temperatura, incluindo baixa velocidade e 
-

sar nestes testes, num estágio igual ou superior ao 14 (valor máximo 
da escala), tanto em condições de velocidades baixas como altas e a 
temperaturas de 60°C e 90°C.  

Como a alta incidência de falhas nas chumaceiras indica, é ne-
cessário manter o foco em resolver este problema. A Shell Lubricants 
tem vindo na sua atividade de investigação, tanto a desenvolver uma 

320, como em estudos sobre o efeito da química dos aditivos nos me-
canismos que originam a corrosão axial, sem esquecer a procura das 
melhores técnicas de controlo de condição, seja através de análises ao 

online. 

do óleo base utilizado. É o óleo base que fornece as caraterísticas 

envelhecimento). Os aditivos utilizados vão proteger o equipamento e 
melhorar algumas das caraterísticas do óleo base.

As moléculas que constituem os óleos sintéticos à base de PAO, 
PGO ou ésteres são mais semelhantes entre si em tamanho e for-

com estas bases é mais fácil, contribuindo para uma economia de 
energia.

Paralelamente são mais difíceis de oxidar, pelo que os óleos sinté-
ticos têm processos de envelhecimento mais lentos podendo, assim, 
aumentar o período em serviço mesmo sob condições mais exigentes 
de temperatura, contaminantes e pressão.  

Os principais fabricantes de rolamentos, como a FAG, SKF e a Ti-
mken desenvolveram procedimentos para ensaios que avaliam o de-

a) -
mente sempre em contacto, sendo este caso o mais exigente na 

b)
completamente, as superfícies em movimento. Pontualmente há 

c) -

mixedboundary

fs

fs

fhfh

Fs

Fh

F

F

Figura 6. Curva de Stribeck.

O teste FAG, passo 1 a 4, por exemplo, avalia a corrosão por fadiga sob 
estas 3 condições, incluindo a possibilidade de haver contaminação do 

Tanto o novo Shell Omala S5 Wind 320 como o Shell Omala S4 GXV 
320 passam neste teste exigente, e obtiveram um nível de desgaste 
muito baixo nos elementos rolantes, nas pistas e na gaiola ao longo 
do teste.

As turbinas eólicas operam, frequentemente, em ambientes muito 
húmidos, onde é vital a protecção das chumaceiras contra a corrosão 
por água salgada. O óleo de engrenagens deve evitar a formação de 

contaminado com água.
Quando se desenvolve um óleo para caixas de engrenagens de 

turbinas eólicas, é necessário garantir a perfeita combinação do óleo 
base e do sistema de aditivos que protegem contra a ferrugem e cor-
rosão, mesmo se o óleo estiver contaminado com água.

O novo Shell Omala S5 Wind 320 passa nos principais testes ASTM 
D665A (corrosão), ASTM D130 (corrosão ao cobre) e SKF EMCOR (cor-

de 0-0 (Tabela 2 e Figura 7).

Tabela 2. Resultado do teste SKF EMCOR com Shell Omala S5 Wind 320.

SKF EMCOR test (ISO 11007) Grau de corrosão

Água destilada 0 – 0

Água + 0,5% NaCI 
0 - 0

Figura 7. Resultado do teste SKF EMCOR com Shell Omala S5 Wind 320.

CONTROLO DA CONTAMINAÇÃO DO ÓLEO
-

minantes, partículas, água, bem como pelas condições de operação 
– carga, temperatura e velocidade.

razões para a falha prematura de chumaceiras e de engrenagens.
A fadiga por contacto é um tipo de avaria vulgarmente observada 

nas pistas dos rolamentos e nos dentes das engrenagens. 
Embora este processo possa ser provocado por falhas sob a su-

perfície que progridem para o exterior em função da pressão repe-
tidamente causada pelos elementos rolantes, com a melhoria da 
qualidade dos materiais estas falhas a nível atómico têm vindo a ser 
corrigidas e este tipo de desgaste é pouco comum. Não se observa 
qualquer desgaste ou imperfeição na superfície do elemento rolante, 
mas a continuidade do processo origina picadas macroscópicas e um 
processo de estilhaçamento.

-
cial, devida à ação do stress repetido através de partículas microscópi-
cas que se concentram nas superfícies em movimento. Também neste 
caso, a falha progride começando no , até um processo 
macroscópico de picadas, culminando no arrancar de aparas de mate-
rial por estilhaçamento. 

Este tipo de avaria começa com defeitos microscópicos na su-
perfície do metal causados por partículas contaminantes que são 
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partículas sofrem altas pressões pelo rolamento das su-
perfície em contacto, acabando por contribuir para a pro-
gressão destas falhas até formarem rachas microscópicas 
que acabam por originar picadas macroscópicas e falha do 
componente. 

Por isso, maximizar o tempo de vida das chumaceiras e, 
-

ção na redução das partículas presentes no óleo que possam 
originar um desgaste abrasivo. As partículas podem entrar no 
sistema por fatores externos – vedantes ou respiros inade-

-

desgaste interno do equipamento.
Para reduzir o nível de contaminantes externos é funda-

fabricantes dos equipamentos, quando se faz o enchimento 
ou a mudança do óleo da caixa de engrenagens.

Importa referir que a maioria dos aditivos antiespuma, 
fundamentais para um bom desempenho do óleo na lubri-

caraterísticas antiespuma, mesmo depois de vários ciclos de 
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Figura 8. 

Shell Omala S4 GXV 320.

Cada vez mais fabricantes de turbinas eólicas e operadores 

melhorar a limpeza do óleo de engrenagens e, assim, au-
mentar a durabilidade das chumaceiras. 

Nestes casos, a velocidade de circulação do óleo pode 

-
ração do ar e uma tendência mínima para a formação de es-

importante na durabilidade dos equipamentos. 

Em testes realizados pela melhoria do grau de lim-
peza de um lubrificante hidráulico em bombas de êm-

de custos de manutenção por hora de operação de cerca 
de 80%. Houve, também, uma redução muito significativa 
do custo de aquisição de novos componentes – cerca de 
50% [5].
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Num estudo laboratorial de falha por fadiga de um rolamento, 
-
-

funcionaram até ocorrer uma falha. A vida útil média das chumaceiras 

A conclusão é que as partículas microscópicas iniciaram, desde o 
arranque do teste, o desgaste que originou a falha da chumaceira [5].

Os custos mais imediatos da presença de partículas microscópicas 
-

vido a desgaste abrasivo, entre outros efeitos (ver Tabelas 3 e 4). 
Estas tabelas resumem o efeito das partículas contaminantes no 

tempo de serviço esperado de elementos de sistemas hidráulicos (Tabe-
la 3), engrenagens (Tabela 4) e de chumaceiras planas e de rolamentos.

Como exemplo:
Tabela 3:

• Tempo de vida útil de um sistema hidráulico com um óleo com 

que se for utilizado um óleo hidráulico, com a mesma formulação e 

Tabela 4: 
• Tempo de vida útil de uma engrenagem com um óleo com grau de 

contaminação por partículas.

-
tuição de componentes, mão-de-obra e de paragem de produção. A 
interrupção e recomeço da produção, falha nos compromissos assu-
midos com os clientes e maiores consumo de energia devido a opera-

O custo de falha do equipamento devido à contaminação do lubri-

A contaminação por partículas pode diminuir, também, o tempo de 

• Catalisando a oxidação do óleo base; 
• A oxidação origina:

a) a depleção (separação) dos aditivos que são os responsáveis 
pela proteção contra a corrosão e o desgaste,

b) a formação de vernizes e lamas,
c) altera a viscosidade do óleo base;

• A alteração da viscosidade implica uma película de proteção dife-
rente da inicialmente projetada com impacto:
a) na separação das superfícies em movimento,
b) na capacidade de arrefecimento do óleo,
c) no consumo de energia do equipamento.

Tabela 3. Potencial aumento da vida útil dos componentes de um sistema hidráulico por 

melhoria do grau de limpeza do óleo [5].

Final */20/17 */19/16 */18/15 */17/14 */16/13 */15/12 */14/11

Initial 

*/26/23 X 5 X 7 X 9 X >10 X >10 X >10 X >10

*/24/21 X 3 X 4 X 6 X 7 X 5 X >10 X >10

*/22/19 X 1.6 X 2 X 3 X 4 X 3 X 7 X 8

*/20/17 - X 1.3 X 1.6 X 2 X 2 X 4 X 5

*/19/16 - - X 1.3 X 1.6 X 2 X 3 X 4

Tabela 4. Potencial aumento da vida útil dos componentes de um sistema de engrenagens 

por melhoria do grau de limpeza do óleo [5].

Final */20/17 */19/16 */18/15 */17/14 */16/13 */15/12 */14/11

Initial 

*/26/23 X 2.5 X 3 X 3.5 X 4 X 5 X 6.5 X 7

*/24/21 X 1.5 X 2 X 2.5 X 3 X 4 X 5 X 6

*/22/19 X 1.1 X 1.3 X 1.7 X 2 X 2.5 X 3 X 3.5

*/20/17 - X 1.05 X 1.3 X 1.4 X 1.7 X 2 X 2.5

*/19/16 - - X 1.1 X 1.3 X 1.5 X 1.7 X 2

CONCLUSÕES
A utilização de óleos sintéticos, como o Shell Omala S5 Wind 320 – fa-

-

Deve respeitar-se a indicação dos fabricantes e procurar manter 

permite aferir, com grande exatidão, o grau de degradação e conta-
minação do óleo e estado geral do equipamento, fazendo-se ainda 
benchmark com todos os resultados obtidos em equipamentos seme-
lhantes em todo o Mundo.

O enchimento e substituição do óleo devem ser feitos segundo as 
boas práticas que incluem:
a)  do sistema com o óleo novo antes de fazer o reatesto da 

caixa de engrenagens;
b) Filtragem do óleo no processo de enchimento da caixa de engre-

nagens;
c) -

ção externa;
d) Recolha regular de amostras para avaliar o estado e limpeza do 

e) mesh adequado para garantir 
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Desde a sua invenção, os rolamentos 
de rolos bipartidos (SRB - Split Roller 

) têm sido utilizados em apli-
cações exigentes numa variedade de indús-
trias, de modo a reduzir o custo de instalação, 
a manutenção regular e a substituição. Gra-
ças ao projeto bipartido, os SRB são de fácil 
instalação, manutenção e substituição, sem 
ser necessário levantar ou remover o eixo 
para permitir o acesso. Este acesso facilitado 
possibilita uma redução até 90% de perdas de 
produção provocadas pelas pausas para ma-

várias vezes o seu próprio custo ao longo da 
sua vida útil.

O que faz um bom rolamento 
de rolos bipartido...
Os rolamentos de rolos bipartidos estão no mercado há muitos anos e a sua aparência externa não tem variado muito ao longo do tem-

que alguns rolamentos funcionem devidamente durante mais tempo do que outros. Então, quais as características que os consumido-

Adrian Menzies 

Sales and Marketing Director Split Cylindrical Housed Units 

The Timken Company 

(Todas as imagens: The Timken Company)

No entanto, como acontece com todos 
os componentes mecânicos, alguns projetos 
são melhores do que outros. Ao longo dos úl-
timos 20 anos, houve muitas inovações que 

-
tos de rolos bipartidos, além de facilitarem 
a sua instalação. Apesar de proporcionarem 

muitas destas caraterísticas não existem em 
alguns dos produtos que se encontram hoje 
no mercado. Tal pode levar a uma vida útil 
reduzida e a frustrações durante as fases de 
instalação.

GAIOLAS DE LATÃO MAQUINADAS 
COM PRECISÃO
Estudos recentes comprovam que, para 

-
lamentos deste tipo, as gaiolas de latão 
maquinadas com precisão, apresentam os 
melhores resultados e desempenho em rela-
ção a materiais em aço prensado, alumínio e 
poliamida. O latão oferece uma elevada rigi-
dez, força e resistência a cargas de impacto e 
pode ser utilizado em temperaturas elevadas,  

bom desempenho em ambientes com pouca 

que muitas vezes falham sem qualquer avi-
so, o latão falha muito gradualmente, o que 
o torna ideal monitoramento da condição e 
permite tomar medidas de prevenção e evitar 
falhas inesperadas.

As gaiolas de latão usinadas podem ga-
-

mentos ao assegurar a correta orientação dos 
elementos rolantes. Quando comparada com 
as suas correspondentes em aço prensado, 
alumínio fundido ou poliamida moldada, é 
fácil perceber que a gaiola de latão fabrica-
da por CNC evita o desalinhamento de rola-
mentos, condição que pode originar cargas 
nas extremidades nas vias e levar a uma vida 
útil reduzida. O desalinhamento é uma causa 
grave de falhas prematuras de rolamentos de 
todos os tamanhos. Portanto, a utilização de 
gaiolas de latão totalmente usinadas melho-

e, consequentemente, a potencial economia 
gerada pela tecnologia de rolamentos de ro-
los bipartidos.

INTEGRAÇÃO DE ENCAIXES 
DE GAIOLAS FIXOS

-
lação e manutenção dos rolamentos e, assim, 

Figura 1.

instalação e manutenção dos rolamentos e, assim, reduzir 

as perdas associadas a tempos de paragem longos.

Figura 2, 3. O projeto do mancal e do apoio tem de ser capaz de lidar com as tensões mecânicas da aplicação, além de 

quaisquer outros riscos ambientais.
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rolamentos de rolos divididos 
Revolvo são amplamente 
utilizadas por utilizadores 

reduzir as perdas associadas a tempos de 
paragem longos. Por esta razão, é essencial 
que os rolamentos possam ser montados de 
forma simples e adequada. 

Infelizmente, alguns projetos incluem a 
montagem separada da gaiola, juntando e 

-
caixes têm tendência a cair durante os pro-
cessos de montagem e inspeção e podem 
perder-se facilmente, o que pode parar a pro-
dução tão facilmente como qualquer avaria, 
reduzindo consideravelmente os benefícios 
do projeto SRB.

Para solucionar este problema, a Timken 
desenvolveu um projeto de encaixes de 

através de pinos em espiral e pode ser facil-
mente encaixado na outra metade durante a 
montagem – e removido com uma chave de 
fendas de ponta plana durante a desmonta-
gem – sem qualquer risco de perdas. Este 
projeto também acelera o processo de ins-
talação ao dar ao técnico alguma “
de manobra”.

encostos de reforço para aumentar substan-
cialmente a rigidez.

MANCAIS INTERCAMBIÁVEIS
Apesar dos benefícios inegáveis que os ro-
lamentos de rolos bipartidos trazem às apli-
cações industriais, muitos operadores têm 
algumas reservas quanto a substituírem os 
rolamentos de rolos comuns pelos biparti-
dos, caso sejam necessárias reestruturações 
dispendiosas. Um problema comum na subs-
tituição de mancais standard por unidades 
SRB é o fato da base do apoio do mancal até 
à linha de centro eixo ser, normalmente, mais 

-
tes dos SRB serem instalados.

-
tos bipartidos da Timken, é possível encon-
trar produtos que tenham sido projetoados 
com a possibilidade de troca em mente, ofe-

que não haverá custos elevados adicionais de 
reestruturação relacionados com a alteração 
para rolamentos bipartidos. A Timken através 
da Revolvo foi a primeira a lançar tal carate-
rística na gama compatível com as séries SN 
e SD, oferecendo uma solução simples que 
permite uma instalação perfeita de modo fá-
cil e rápido.

A Timken Company incorporou a linha 
Revolvo de mancais com rolamentos biparti-
dos quando adquiriu os ativos da Revolvo Ltd. 
em novembro de 2014. Os mancais com rola-
mentos bipartidos são amplamente utilizados 

a mineira, produção de eletricidade, restau-
ração, papel e celulose, siderurgia, cimento, 
marítima e de águas residuais. M

Timken España

Tel.: +34 91 411 1441 · Fax: +34 91 563 5300

CONSTRUÇÃO DE APOIO 
DO MANCAL
Os benefícios do projeto SRB na redução de 
custos de instalação e manutenção só são 
relevantes se os rolamentos oferecerem um 
desempenho semelhante (ou melhor) no ní-

com rolamentos de rolos comuns. Se um ro-
lamento não tiver capacidade de sobreviver 
numa aplicação industrial, nunca poderá pro-

de custos.
O projeto do alojamento e do apoio do 

mancal tem de ser capaz de lidar com as ten-
sões mecânicas da aplicação, além de quais-
quer outros riscos ambientais, como material 
corrosivo, submersão na água ou tempera-
turas muito elevadas. Encontrar um apoio do 
mancal de SRB que seja fabricado com ferro 
fundido resistente (qualidade de material de 
HT250 a BSEN1561, 1997, por exemplo) ma-
ximiza a durabilidade. No entanto, o projeto 
da própria fundição também tem alguma in-

cobertura do apoio do mancal, incorporando 

Figura 4.

como a mineira, produção de eletricidade, restauração, papel e celulose, siderurgia, cimento, marítima e de águas 

residuais para reduzir os custos em tempo de paragem e manutenção.

Figura 3. A Timken® Quick Series torna fácil a instalação de rolamentos de rolos bipartidos cilíndricos em aplicações com 

acesso limitado. O apoio de mancal angular pioneiro reduz engenhosamente o tempo da instalação até 90%.
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 VALORES 
• Focalização nas necessidades do cliente 

e soluções a adotar;
• Especialização em soluções tecnicamen-

te mais evoluídas;
• Processo de melhoria contínua de cada 

área de negócio;
•
• Ampla gama de produtos em stock -

tregas imediatas;
• Serviço Pós-Venda;
• Serviço Assistência Técnica Eletromecâ-

inovaçâo

equipa

solução

criatividade es
tr

at
ég

ua
vis

ão

qualidade

estratégia

MISSÃO 

-

Assistência técnica 
eletromecânica e eletrónica
Com uma equipa com 27 anos de experiência de mercado, a TM2A é uma empresa especializada em soluções e componentes industriais 

A TM2A presta um serviço conjunto de as-
sistência técnica eletromecânica e eletrónica 

e habilitada em dar apoio e aconselhamento 
técnico.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL/ELETRÓNICA
• Programação de PLCs e HMIs; 
• Programação de Sistemas de Supervisão 

(SCADA);
• Montagem de quadros elétricos;
• Elaboração de esquemas elétricos;
• Parametrização e programação de varia-

dores de velocidade;
• Manutenção preventiva e corretiva.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
ELETROMECÂNICA
•
•
•
• Manutenção de equipamentos e linhas 

industriais.

MAQUINARIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA
• Torno;
• Fresadora;
• Serralharia especializada;
• Soldadura especializada. M

TM2A – SOLUÇÕES E COMPONENTES INDUSTRIAIS, Lda.

Tel: +351 219 737 330 · Fax: +351 219 737 339
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Este projeto foi desenvolvido pela WEG 
em parceria com duas subsidiárias 
do seu grupo e tem como principal 

objetivo oferecer uma solução compacta, 

energéticos.
Em muitas áreas, como a indústria têxtil 

por exemplo, os motores elétricos são utiliza-
dos de forma contínua, durante um longo pe-
ríodo de tempo, o que origina a procura por 
equipamentos com uma alta performance e 
durabilidade. Nesse sentido, a WEG através 
do seu  e experiência desenvolveu 
uma nova gama de motores com uma potên-
cia nominal entre 0,12 e 3 kW.

Uma das principais caraterísticas des-
ta linha de motores é a possibilidade de 
acoplamento direto, com os redutores 
WG20, também ele fabricado pelo grupo 
WEG. Esta eliminação da necessidade de 

WEG desenvolve nova gama 
de motores síncronos
A WEG desenvolveu uma nova gama de soluções de tecnologia de acionamentos, dando origem a um motor de ímanes permanentes, 
que pode ser fabricado e adaptado de acordo com as principais necessidades dos seus clientes. Os redutores da gama WG20 e os 
variadores de velocidade CFW11 fazem igualmente parte desta solução.

adaptadores possibilita uma poupança adi-
cional, ao mesmo tempo que evita as per-
das de binário.

No que respeita aos custos de produ-
ção, o fabrico de um motor síncrono requer 
um investimento mais elevado relativamen-
te ao fabrico de motores assíncronos, que é 

nos custos com a energia, tendo em conta a 
-

pança com a energia, os motores que utili-
zam tecnologia síncrona caraterizam-se por 
um  mais compacto e uma dinâmica 
melhorada.

Os variadores de velocidade CFW11 são 
utilizados para o controlo dos motores síncro-
nos e estão aptos para as frequências nomi-

operações regulares.

Estes dispositivos contribuem para uma oti-
mização do processo, ao mesmo tempo que 
permitem o aumento da produtividade do 
equipamento.

Esta linha de motores foi projetada 
para aplicações industriais exigentes, e 
pode ser operada tanto em malha aberta 
como em malha fechada, graças às suas 
parametrizações.

Em síntese, este novo sistema é com-
posto por um motor síncrono, redutores 
WG20 e variadores de velocidade CFW11 
que aliam o  e a experiência do 
grupo WEG. M

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

caraterísticas desta 
linha de motores é 
a possibilidade de 

com os redutores 

da necessidade 
de adaptadores 
possibilita uma 

ao mesmo tempo que 
evita as perdas de 
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Moda – na passarela, hoje e amanhã, já se encontra disponí-
vel na alta avenida ou online. As exigências de uma cadeia 
de logística na indústria da moda são enormes. A Dürkopp 

Fördertechnik, com sede em Bielefeld, encontra-se entre os principais 
fornecedores de soluções completas de intralogística. Em concreto, 
a empresa ditou a referência para os sistemas de transporte e para 
pendurar as roupas. 

Com a precisão de um sismógrafo, os fabricantes dos equipamen-
tos registam mudanças num segmento de mercado muito cedo. Isto 
também acontece na logística da moda. O boom do comércio ele-
trónico impulsionou a procura da Dürkopp por sistemas maiores que 

neste mercado. E, simultaneamente, os clientes têm de esperar menos 
tempo para os projetos.

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA COM RFID
Dürkopp, especialista no manuseamento de materiais, reconheceu 
estas necessidades num processo inicial, e reagiu à crescente diversi-

-
xas de sapatos a acessórios. Os transponders RFID que estão integra-
dos nos portadores dos produtos tornam cada tipo de produto exclu-

Os sistemas de manuseamento de materiais convencionais são 
projetados em torno de um painel principal, distribuidores descentrali-
zados e interfaces de sensor-atuador. Quando são grandes instalações 

Da passarela ao 
REDUZIR O TEMPO DE PROJETO NOS SISTEMAS DE LOGÍSTICA 
NO SETOR DA MODA.

A moda é um negócio em constante movimento, com uma coleção a substituir outra semanalmente. E por isso este setor exige sistemas 
logísticos muito automatizados e poderosos, especialmente para a área em crescimento do e-commerce. Os especialistas do sistema, 

de triagem, a Dürkopp combina vários desses sistemas de forma des-
centralizada para criar instalações que podem abranger uma área 
equivalente a vários campos de futebol. Desta forma cada mecanis-
mo de controlo possui o seu próprio painel. Para poder concluir esses 
grandes projetos no menor tempo possível para os fornecedores de 
comércio eletrónico, por exemplo, os especialistas em manuseamento 
de materiais concentram-se na cablagem do sensor-atuador  
que utiliza conetores circulares M23. A Weidmüller fornece todos os 
componentes necessários como conjuntos de cabos pré-montados 
nas combinações e nos comprimentos correspondentes, o que sim-

etiquetagem também é feita atempadamente, utilizando os sistemas 
de marcações integrados da Weidmüller. O ponto principal é que a im-
plementação de ambas as soluções resulte em reduções notáveis nos 
tempos de montagem do equipamento.

COMISSIONAMENTO MAIS RÁPIDO NO LOCAL
O tempo de instalação no local que, anteriormente era de 2 horas, 

do qual o distribuidor SAI, com as suas 16 conexões, é cablado, eti-
quetado e testado e só necessita de ser ligado. Uma outra vantagem 
explica-se que, como os conjuntos de cabos são conetáveis, o traba-

dia, os sistemas de manuseamento de materiais são, geralmente, utili-
zados 24 horas por dia e, mesmo durante a manutenção, os tempos de 
inatividade devem ser mantidos o mais reduzido possível. “

”, enfatizou Manfred Sportelli, Chefe 
de Projeto Elétrico e de Produção. Sportelli foi responsável pela tec-
nologia de controlo da Dürkopp há mais de 40 anos e, desde o início, 
concentrou-se na utilização de soluções de conexão da Weidmüller. “

comissionamento e evitar erros de instalação.”

UMA COMBINAÇÃO DE AUTOMAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO
-

mento e serviço e manutenção, as soluções da Weidmüller ajudam a 
Dürkopp a acompanhar os desenvolvimentos dinâmicos na logística 
da indústria da moda. Há ainda mais potencial de otimização que pode 
ser obtido com as novas opções oferecidas pela digitalização. E aqui 

-
mas de impulsionar em conjunto, a sua história de sucesso. M

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871
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SU AJUSTE Y CALIBRACIÓN  
3.ª Edição
Os instrumentos e controlo de medição permitem garantir a qualidade e competitividade e o 
desempenho da função dos produtos fabricados, pelo que uma boa manutenção promove esse 
objetivo. Pode-se dizer que a manutenção dos instrumentos passou de " " a 
um pré-requisito para as funções industriais, sem paragens não programadas e incumprimento 
de objetivos. A aplicação crescente de instrumentos digitais inteligentes, com as instalações de 
autodiagnóstico e solução de problemas, contribui para uma manutenção mais fácil, mas requer 
uma boa formação do pessoal de manutenção, além de se defender uma manutenção preven-
tiva e, em particular, manutenção preditiva que permite programar operações de manutenção, 
sabendo, em todos os momentos, o estado dos instrumentos.
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equipamentos durante a sua vida útil, assegurar a disponibilidade otimizada dos equipamentos 
obtendo o máximo retorno do investimento, competindo-lhe assegurar a segurança dos utiliza-
dores do equipamento e controlar os efeitos das falhas na envolvente. Ora, as formas segundo 

-
cientemente objeto de estudo. Por outro lado, a engenharia tem tido uma grande preocupação 
com o aumento do tempo de funcionamento dos equipamentos sem ocorrência de falha. Isto é, 
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Tratamento de superfícies 
com nsd tupH
NORD Drivesystems PTP, Lda.

Tel.: +351 234 727 090 · Fax: +351 234 727 099

O tratamento para superfícies nsd tupH da 
NORD DRIVESYSTEMS é um tratamento an-
ticorrosão para unidades de engrenagens, 
motores suaves, variadores de frequência e 
motores de arranque em carcaças de alu-
mínio fundido otimizadas para lavagem. A 
aplicação de um método especial faz com as 

à corrosão. Com este tratamento o alumínio 
comporta-se como o aço inoxidável na pro-
teção contra a corrosão. Não se trata de um 
revestimento - o tratamento de superfície 

-
nentemente ligada ao material de substrato. 
Ao contrário do que acontece com pinturas 
ou revestimentos, este tratamento não pode 
ser removido nem descama. Os danos per-
manecem localizados e não alastram. As 
superfícies são fáceis de limpar e bastante 
resistentes a ácidos. Este tratamento permite 
até a utilização de aparelhos de limpeza a alta 
pressão ou uma grande variedade de mate-
riais agressivos.

As unidades de acionamento tratadas 
com nsd tupH são uma alternativa robusta 
e duradoura a motorredutores pintados ou 
versões em aço inoxidável. Ao contrário dos 
acionamentos em aço inoxidável comercia-
lizados por alguns fabricantes, o tratamento 
de superfície nsd tupH está disponível para 
quase todos os produtos em alumínio da 
NORD. Para as unidades de acionamento 
em alumínio tratado com nsd tupH, todos os 
componentes padrão e DIN, incluindo eixos 
de acionamento, são feitos em aço inoxidá-
vel. Os motores suaves sem ventilador não 
espalham germes e o seu funcionamento é 
muito silencioso. Estão disponíveis na forma 
de motores síncronos e assíncronos e cum-

-
tores assíncronos) e IE4 (motores síncronos). 
Os acionamentos da NORD com nsd tupH 
cumprem o Título 21, secção 175.300 do CFR 
(Código de Regulamentos Federais) da FDA 
(Agência Federal dos Produtos Alimentares 
e Farmacêuticos dos EUA) e, por isso, são 
adequados para aplicações no setor alimen-
tar. Foram testados com sucesso segundo 
as Normas ASTM D714 (formação de bolhas), 
ASTM D610-08 (corrosão), ASTM D1654-08 
de acordo com a DIN EN ISO 2409 (riscos), 

ASTM B117-09 de acordo com a DIN EN ISO 
9227 (ensaio de nevoeiro salino) e ASTM 
D3170 (gravelómetro). Adicionalmente, a sua 
resistência a agentes de limpeza comuns uti-

-
vés de testes.

O tratamento para superfícies nsd tupH 
é vantajoso para todos os acionamentos uti-
lizados em condições ambientais extremas e 
para aplicações em que a higiene é essencial. 
Isto também inclui o setor de alimentação e 
bebidas, em unidades de tratamento de 
águas e águas residuais, bem como aplica-
ções em terra e no mar.

WEG marca presença no PCIC Europe
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

A WEG esteve, mais uma vez, presente no 
PCIC Europe que decorreu a 5 e 7 de junho 
em Antuérpia, no norte da Bélgica, com a 
apresentação do paper “ -

Este artigo foi 
elaborado pelos Eng.º da WEG, Pedro Maia 
e Pedro Apóstolo, com o Prof. Fernando Fer-
reira da Universidade de Coimbra e com o 
Eng.º Fernando Pereira da Navigator Com-
pany, aborda a interconexão de processos in-
dustriais à luz da atual revolução da indústria 
a que estamos a assistir.

Assim sendo, a capacidade de comunica-
ção entre diferentes equipamentos e a possi-
bilidade de ajustar o seu desempenho atra-
vés de meios digitais revela-se fundamental 
na otimização dos processos industriais. No 
caso da WEG, no futuro, estes procedimentos 
podem ser implementados através de diver-
sos dispositivos para proceder a uma moni-

otimizar o seu desempenho e elaborar um 
plano de manutenção adaptado a cada tipo 
de aplicação. A apresentação deste paper re-

do trabalho de pesquisa e desenvolvimento 
realizado na WEG Portugal. Ao mesmo tem-
po, a WEG é reconhecida a nível global pela 
indústria como um dos principais fornecedo-
res de equipamentos elétricos.

Esta foi a 15.ª edição do PCIC Europe or-
ganizada pelo Comité de Petróleo e Indústria 
Química (PCIC Europe) e pretende premiar a 

excelência do trabalho desenvolvido pelos 
vários players da indústria petrolífera, pe-
troquímica e farmacêutica através da apre-
sentação de papers e painéis de discussão. 
O PCIC Europe assume-se como o principal 
fórum europeu para a partilha de  

-
tria, através da realização de conferências em 
diferentes países com o objetivo de partilhar 
as boas práticas e ajustar os programas às 
necessidades locais. O próximo PCIC Europe 
terá lugar entre os dias 7 e 9 de maio de 2019, 
na capital francesa.

Gama CARTER XEP
TOTAL Portugal Petróleos, Unipessoal

A TOTAL lançou no mercado português a 
gama CARTER XEP, uma nova geração de 

-
dutores sob cargas elevadas. Este óleo para 
engrenagens, de origem mineral, foi desen-

técnicas mais severas especialmente em 
relação ao , propriedades de pro-
teção, anticorrosão e de extrema-pressão. A 

consideravelmente, o desgaste das engrena-
gens e mecanismos, em condições severas 
de utilização.

Refrigeração para todos os cenários 
edge – de racks únicos a datacenters 
inteiros
Rittal Portugal

Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt · www.rittal.pt

A Rittal adicionou classes de saída de 20 e 
35 kW ao seu portefólio de soluções de re-
frigeração de TI baseadas em refrigerante. 
Como resultado, as soluções estão agora dis-
poníveis na faixa de 3 a 55 kW. Incluem uma 
estreia mundial: uma versão híbrida de 35 kW 
que ativa a refrigeração livre indireta onde as 
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termos energéticos. Os sistemas de refrigeração compactos 
-

dância, que respondem à necessidade da infraestrutura de 
TI da atualidade para um elevado tempo de atividade, com 
particular importância para as atuais soluções de computa-

-
brid inclui um circuito refrigerante (DX = expansão direta) e 

que a solução pode produzir a saída de refrigeração neces-

externa. É uma solução muito económica direcionada para 
locais com temperaturas ambiente baixas a moderadas, pois 
utiliza automaticamente a refrigeração indireta quando as 
temperaturas externas são baixas. Isto é possível graças a 
um condensador híbrido externo com um refrigerador livre 
integrado. O uso de refrigeração livre indireta reduz os custos 
operacionais.

As novas soluções LCP DX para a refrigeração em série 
têm saídas de 20 kW e 35 kW e são adequadas para ambien-
tes pequenos e médios. Ambos os dispositivos são controla-
dos por inversor, são ideais para refrigeração de  de 
TI e controlam com precisão a temperatura do ar de entrada 
do servidor, com um desvio máximo de aproximadamente 
2 kelvin. A saída de refrigeração é ajustada, continuamente, 
consoante a perda de calor no rack, minimizando o consumo 
de energia para refrigeração e reduzindo os custos operacio-
nais de TI. A refrigeração do rack com economia de espaço, 
com o típico roteamento de ar “back-to-front” usado em TI, 
pode ser alcançado com a unidade de refrigeração montada 
no teto, mesmo para categorias de saídas menores até 3 kW. 
A unidade de refrigeração LCU DX IT possui um  similar 
e compacto e está disponível com saídas de refrigeração de 
3 e 6,5 kW, com ou sem redundância. Para economizar espa-
ço, a unidade interna é instalada entre o rack de 19 polega-
das e o painel lateral. Esta solução projetada para o máximo 
de tempo de atividade, possui duas unidades externas, mas 
apenas uma unidade interna. Instalado nesta unidade está 
um permutador de calor com dois circuitos de refrigeração, 
duas unidades de alimentação e dois controladores separa-
dos. A troca automática para o em caso de falhas 
ou quando os limites de hora de operação são atingidos, au-

operar 24 horas por dia. O sistema reporta quaisquer falhas 
à solução de monitorização Rittal CMC III, e assim é possí-

pode refrigerar racks individuais, em vez de todo o ambiente. 
Uma outra categoria de equipamentos é a LCP CW à base 
de água e sistemas de refrigeração de conjuntos. A Rittal 
também está a adicionar novos produtos a este portefólio: 
unidades de refrigeração de TI com altas saídas de refrige-
ração. Estes têm saídas de até 55 kW e um pequeno espaço 
de apenas 0,36 m², permitindo o melhor uso possível do es-
paço disponível. As altas temperaturas de entrada de água 
permitem fazer uma melhor utilização da refrigeração livre 
indireta, reduzindo os custos operacionais. A solução pode 
ser implementada com uma bomba de calor, pois os refrige-
rantes de glicol LCP CW usados geram altas temperaturas 
de retorno de água. As caraterísticas especiais destas uni-
dades incluem uma melhor gestão de condensados através 
de um inovador eliminador de spray utilizado em alguns mo-
delos LCP Inline CW. Como resultado, esta solução é ideal 
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para áreas com elevados níveis de humidade 
no ar ou baixas temperaturas de entrada de 
água. Para além disso, uma nova montagem 

-
ção pode ser substituída sem a necessidade 
de ferramentas.

encurtamento de transportadores
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

A JUNCOR marca a sua presença no merca-
do, não só por uma ampla gama de produtos, 
mas também por um leque cada vez mais 
alargado de serviços. Exemplo disso é o novo 

transportadores, executado pelos seus pró-
prios técnicos, nas instalações do cliente.

Este serviço surge de uma necessidade 
sentida junto de alguns clientes que preten-
diam ajustes às suas linhas de produção, sem 
terem que adquirir novos equipamentos. Os 
anos de experiência em técnica de transpor-
te e o investimento em novos recursos hu-
manos capacitam a JUNCOR para ajudar os 
seus clientes na resolução de estes e outros 
problemas ligados à manutenção.

rápido
REIMAN, Lda.

Tel.: +351 229 618 090 · Fax: +351 229 618 001

A ELESA+GANTER dispõe de um conjunto de 
soluções adequadas à metodologia SMED 
( ) que visam a 
otimização do tempo de produção e a re-

-
tos parados. Estes produtos são utilizados 
em aplicações onde o manípulo, uma vez 

desapertado, deve ser retirado por completo 
para uma troca de componentes.

A rosca parcial aliada a um furo passante 
permite que o manípulo possa ser inclina-
do numa posição oblíqua ao perno roscado, 
possibilitando a sua retirada ou introdução 
rápida utilizando a secção de furo passante. 
No aperto, colocando o manípulo próximo da 
peça a imobilizar, roda-se o mesmo para que 

girar uma fração de volta. Entre estas solu-
ções, encontram-se o punho GN 6336.3, dis-
ponível em tecnopolímero plástico resistente 
ao choque, com acabamento em preto mate 
e rosca em aço zincado, passivado azul ou 
inoxidável; o manípulo recartilhado em aço 
escurecido GN 6303.1; o manípulo GN 6305.1, 
em aço zincado, disponível também em aço 
inoxidável. A REIMAN é o representante em 
Portugal para a ELESA+GANTER.

Ethernet com a igus e a Harting
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Com os cabos de bus Ethernet CFBUS.LB 

o complemento adequado para o novo cone-
tor industrial ix da Harting, poupando 70% de 
espaço em comparação com a solução ante-
rior. Esta constitui uma particular vantagem, 
nomeadamente em pequenos alojamentos 
que podem ser encontrados em sistemas 
de câmaras, pontos de acesso WLAN, rou-
ters e outros componentes digitais. Graças 

requerem também menos 50% de espaço do 
que os cabos Ethernet standard. Juntamente 
com o conetor da Harting, os clientes obtêm 
uma solução completa, combinada de forma 
ideal, para espaços de instalação reduzidos.

" " (curvatura reduzida) é a 
palavra-chave que carateriza um raio de 
curvatura muito reduzido nos cabos para 

calhas articuladas. Por isso a igus atribuiu a 
abreviatura LB à família de cabos de bus CF-
BUS.LB, como um sinónimo para as maiores 
exigências mecânicas. Podem ser utiliza-
dos em todos os sistemas de bus comuns, 
como Ethernet CAT5, CAT5e, CAT6, Ethercat 

CF11, entrançado aos pares, apresenta o me-
nor raio de curvatura disponível no merca-
do. Graças ao seu raio de curvatura extremo 

qualidade pode ser utilizado nos menores 
espaços de instalação e em aplicações a 
baixas temperaturas até -35°C. Naturalmente 
satisfaz os requisitos industriais mais eleva-
dos em movimento contínuo: nas máquinas 
de , no setor dos semicondutores 
ou em máquinas de embalagem altamente 

-
tram as suas vantagens no que se refere à 
elevada duração de vida. Isto foi compro-
vado por exaustivas séries de testes reali-
zadas no laboratório de testes da igus, com 
2750 m2. O cabo de dados CF11 pode, assim, 
ser combinado de forma ideal com o novo 
conetor industrial ix (tipo A) da Harting, que 
foi apresentado na Feira de Hanôver. Este foi 
especialmente concebido para interfaces de 
dados compactas. Assim, cria-se uma solu-
ção ótima de ponto a ponto para os clientes, 
mesmo em espaços reduzidos.

F.Fonseca apresenta calibrador 
de bloco seco TA-650P da Presys
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

O calibrador TA-650P realiza funções onde 
seriam necessários 3 instrumentos distintos: 
banho térmico tipo bloco seco, termóme-
tro padrão e calibrador para TCs, RTDs, mA, 
mV, ohms e termostatos. Além destas fun-
ções possui um protocolo de comunicação 
HART®, , interface Ethernet 
e USB. Estes novos calibradores de tempe-
ratura da linha avançada são o resultado de 
mais de 20 anos de experiência no fabrico de 
calibradores de banho seco (dry block). A cali-
bração de sensores nunca foi tão fácil graças 
ao interface amigável e display táctil. Permite 
a obtenção rápida de um relatório de teste 
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de calibração, sem a necessidade de instalação de  

O calibrador de banho seco TA-650P da Presys dispõe 
de um padrão interno, de um calibrador para a medição de 
aparelhos, um poderoso processador interno que controla 
as calibrações automáticas e gera relatórios de calibração. É 
possível a ligação do calibrador a aplicações de metrologia 
e a sistemas de gestão e manutenção (CMMS - -

), tem protocolo aberto e interface 
Ethernet,  e porta USB. Com o equipamento vem incluído: 
bolsa de transporte, extractor de insert, um insert à escolha, 
cabo de alimentação, kit de cabos para medição, manual e 

-
rio Presys). O calibrador de banho seco TA-650P da Presys 
é ideal para a aplicação em diferentes aplicações desde la-
boratórios, trabalhos de calibração em campo e serviços de 
manutenção.

demolidores hidráulicos em aplicações 
ambientalmente sensíveis
Epiroc Portugal

Tel.: +351 210 400 300

-
-

venir o desgaste dos casquilhos e aumentar a vida útil da 
ferramenta. A fórmula baseada em esteres sintéticos, facil-
mente biodegradáveis, foi aprovada pela Comissão Europeia 
para utilização em aplicações ambientalmente sensíveis. 
Dentro do corpo do martelo hidráulico, a temperatura em 
condições de trabalho extremas pode atingir os 1100ºC, e 

-
poníveis no mercado, liquefazem-se e desaparecem. Sem 

acelerado, aumentando o custo de operação do demolidor.
Desenvolvida para demolidores hidráulicos, a massa de 

-
nho numa grande amplitude de temperaturas, desde -30ºC 

-
rísticas que suportam cargas elevadas e uma boa capacida-
de de separação. Ajuda a reduzir os custos de operação do 
demolidor ao diminuir o desgaste do casquilho e quebra da 
ferramenta de trabalho. Muito resistente à água, torna-a ade-
quada para aplicações subaquáticas, oferecendo também 
uma elevada proteção contra a corrosão. Para o demolidor 

-

hidráulicos da Epiroc equipados com ContiLubeTM II Mi-
cro ou ContiLubeTM
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de outras marcas. Este produto está disponível 
em cartuchos (recarregáveis) ou em baldes. 

-

as poeiras, nas mangas telescópicas
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções 

Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

-
jetados para captar as poeiras das mangas 
telescópicas, durante o processo de des-

material, eliminando desta forma a perda de 
material.

económicos do que um sistema de recolha 
de poeiras independente, que geralmente 
requer a instalação de tubos adicionais, blo-
queio de ar e uma solução para reintroduzir o 
material novamente ao sistema. As soluções 

e são usadas com as mangas telescópicas 
em aplicações de descarga fechadas, aber-
tas ou combinadas. O seu  exclusivo, 
em formato quadrado, permite um modelo 

de frequência S2U IP66

combinar a sua robustez e desempenho, o 
S2U IP66 adapta-se a uma ampla gama de 
aplicações industriais para trabalhar em con-
dições ambientais extremas, tais como o pó, 
humidade e produtos químicos de limpeza. 
Estes variadores compactos IP66 podem ser 

utilizados em redes monofásicas de 230 V e 
redes trifásicas de 400 V, tendo 3 tamanhos 
disponíveis para potências de motores entre 
0,4 kW e 18,5 kW.

As funções adicionais da nova série S2U 
IP66 incluem uma compensação de desli-
zamento e binário, paragem de emergência, 
frequência portadora de 1-16 kHz que muda 
automaticamente com a temperatura, barra-
mento de frenagem integrado, assim como 
uma função especial de modo de fogo para 
aplicações com ventiladores. Esta série apre-
senta também funções lógicas integradas 
como operadores matemáticos e programa-
ção LADDER, que é compatível com a Nor-
ma IEC61131, assim como porta de  
integrada e ampla gama de protocolos de 

6.º melhor software de gestão 
da manutenção é português
Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

Tel.: +351 214 309 100 · Fax: +351 214 309 109

O ManWinWin foi reconhecido como o 6.º 
 com melhor pontuação no relatório 

. Esta é a 4.ª vez consecutiva que 
o  português é incluído no relatório 
que se baseia nos comentários e nas avalia-
ções dos utilizadores nos  da 

.
O FrontRunners é um relatório elaborado 

pela , que se baseia exclu-
sivamente em comentários e avaliações de 
utilizadores a partir dos  da 

. De entre os 140 produtos ava-
liados, apenas os 15 produtos com melhor 
pontuação em  e -
ded foram incluídos como FrontRunners. O 
ManWinWin, que conta com uma pontuação 

 do Soft-
, surge como o 6.º  mais 

bem posicionado no relatório de agosto de 
2018. 

O  ManWinWin é desenvolvido 
pela Navaltik Management, empresa por-
tuguesa de consultores de engenharia com 
origem em 1981, especializada na organiza-
ção e gestão da manutenção. Descubra os 
motivos que fazem do ManWinWin uma das 
melhores soluções para facilities e gestão de 
manutenção, assista a uma demo do  
ManWinWin em www.manwinwin.com.

ABB oferece iluminação 
de emergência 
com comunicação DALI
ABB, S.A.

Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247 

A ABB lançou uma série de iluminação de si-
nais de saída, projetores encastrados, antipâ-
nico e de vias de evacuação, projetados para 
funcionar com o protocolo de conetividade 
de fonte aberta DALI ( -

) para uma fácil instalação, 

Os novos produtos de iluminação de emer-
gência da ABB são instalados, sem proble-
mas, em qualquer sistema de iluminação 
inteligente DALI e podem interagir com as 
instalações de KNX e de Dali através do ABB 
DALI . Cada luminária pode autotes-
tar-se ou, se instalada com o sistema de con-
trolo de iluminação de emergência ABB DALI, 
pode programar um painel de controlo por 

função e duração em cada luminária, sema-
nalmente, mensalmente ou anualmente, para 
assegurar um serviço ininterrupto. Os resul-
tados de cada teste são armazenados numa 
folha de cálculo, que pode ser partilhada com 
os reguladores ou autoridades locais de se-
gurança para comprovar a continuidade das 
operações. A facilidade de instalação da ilu-
minação para DALI reduz os custos de insta-
lação, enquanto a monitorização automática 
reduz o custo das operações e garante uma 
operação segura e contínua.

O protocolo DALI é o protocolo de co-
nexão de código aberto mais predominante 
no mercado de iluminação inteligente, com 
cerca de 32% de quota de mercado. Todos os 
produtos da linha de iluminação de emergên-

standards internacionalmente reconhecidos 
e registados 

, ou DiiA, um grupo industrial que pa-
-

pais participantes do protocolo DALI. 
A ABB também oferece o sistema Elkay 

easyDALI, com controlos ambientalmente 
inteligentes para iluminação standard e de 
emergência, e que inclui uma variedade de 
sensores que podem ajustar os níveis de ilu-
minação para presença ou ausência, junta-
mente com ajustes para otimizar o uso da luz 
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ABB também oferece 2 versões do DALI-Ga-
teway, que permite a interconexão de grupos 
de iluminação nas plataformas DALI e KNX, 
com controlo e monitorização via KNX (pla-
taforma digital de código aberto que pode 
controlar várias funções de edifícios).

Oil & Gas
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

A WEG tem à disposição dos seus clientes e 
parceiros um alargado portefólio de produ-
tos IEC e NEMA, assim como uma estrutura 
de suporte global capaz de dar resposta às 
maiores exigências da indústria de . 
Motivadas pela queda abrupta do preço do 
petróleo entre 2015 e 2016, muitas empre-
sas sentiram a necessidade de se reorgani-
zar e encontrar alternativas para responder 
às exigentes normas técnicas internacionais, 
e nesse sentido a WEG provou ser o parcei-

empresas. Assim, a WEG assume uma parti-
cular importância no mercado  atra-
vés de um aumento substancial de projetos 
a nível global com as indústrias especialistas 
deste setor.

Segundo Elder Stringari, Gerente Global 
para  

-
cer soluções competitivas e criativas para 

”. A WEG Portugal impul-
sionada pela capacidade de Investigação & 
Desenvolvimento do seu Departamento de 
Engenharia assume-se como especialista no 
fabrico de motores elétricos para atmosferas 
potencialmente explosivas. 

Estes motores têm como caraterística 
principal a capacidade de funcionar nas con-
dições mais adversas: estando preparados 
tanto as temperaturas negativas (-55ºC) tal 
como para as temperaturas mais elevadas. 
Neste sentido, e como parte integrante da 
estratégia para a expansão dos seus negó-
cios, a WEG Portugal iniciou as operações 
na sua segunda fábrica, localizada em Santo 
Tirso, aumentando a capacidade da sua uni-
dade da Maia para o fabrico de motores para 

áreas potencialmente explosivas. Alavancada 
num crescimento sustentado, esta nova uni-
dade foi construída de raiz e conta com uma 
área de cerca de 45 mil m2, e permite à WEG 

oferta de produtos e serviços com prazos de 
entrega mais curtos, quer a sua capacidade 
de produção.

Redutor helicoidal de uma fase 
NORDBLOC.1
NORD Drivesystems PTP, Lda.

Tel.: +351 234 727 090 · Fax: +351 234 727 099

O novo NORDBLOC.1 oferece o máximo de 
-

mento e uma longa vida útil. Adicionalmen-
te, e graças ao seu  lavável, também 
respeita até os mais rigorosos requisitos de 
higiene. Os novos NORDBLOC.1 não apre-
sentam juntas de separação nem tampas, 
aumentando a estabilidade do produto e, 



PRODUTOS E TECNOLOGIAS

150    MANUTENÇÃO 138/139

simultaneamente, resulta numa superfície 
mais suave onde não se acumulam líquidos 
nem materiais sólidos.

A carcaça UNICASE otimizada segundo 

o máximo de resistência e rigidez. Além de 
maior rigidez, o  com um reforço interno 
e também garante um funcionamento espe-
cialmente silencioso. Todos os rolamentos são 
incluídos na carcaça, eliminando juntas que a 
podem enfraquecer e permitir fugas de óleo. 
A carcaça é feita a partir de alumínio anticor-
rosão de elevada resistência, sendo, por isso, 
especialmente leve e robusta. O tratamento 
de superfície nsd tupH, opcionalmente dispo-
nível, confere uma proteção adicional. Os no-
vos produtos NORDBLOC.1 estão disponíveis 
em 5 tamanhos com motores com potências 
de 0,12 a 7,5 kW para binários de saída até 
280 Nm. Todas as variantes estão disponíveis 

para montagem com patas. É possível imple-
-

gem em motores IEC e NEMA, bem como um 
vasto leque de variantes de equipamento para 

Solução wireless da Tekon 
Electronics para monitorização 
de múltiplos sensores
Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt 

A Tekon Electronics, marca da Bresimar Au-
tomação, especializada no desenvolvimento 
e produção de soluções de sensores , 
já tem disponível no mercado o PLUS Wire-
less System. Esta solução permite a transmis-
são e monitorização de grandezas de pro-
cesso, através do envio de sinais analógicos 

O PLUS Wireless System combina num 
conjunto de pelo menos dois equipamentos, 
um transmissor e um recetor, a possibilidade 
de monitorizar, por exemplo a condutividade, 

-
de, temperatura, entre outros. Esta solução 

-
municação (LoS), sendo possível converter 

qualquer sensor convencional com uma saí-
da analógica num IoT smartsensor

Esta solução é escalável, permitindo co-
netar até 55 transmissores por cada , 
garantindo a monitorização de diversos sinais 
analógicos, com gestão automática da rede 
mesh e comunicação via Modbus RTU com 

Este sistema apresenta uma ótima relação 

onde as soluções de monitorização de sen-

como por exemplo agroalimentar, agroindús-
tria, processo, conservação, entre outros.

A mais recente implementação 

Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

Tel.: +351 214 309 100 · Fax: +351 214 309 109

A ManWinWin Software acaba de implemen-
tar o seu  de gestão de manutenção 
na VJS, um grupo do Vietname que se dedica 
à produção de varões de aço. O projeto teve 
lugar na cidade de Hai Phong e foi imple-
mentado em conjunto com a ECC Bách Khoa, 
empresa pertencente à rede internacional de 
parceiros ManWinWin Software. O grupo Vie-
tnamita VJS optou pelo  ManWinWin 
para apoiar a sua gestão da manutenção. A 
empresa comercializa produtos de aço que 
visam satisfazer as exigentes necessidades 
de clientes que atuam nos mercados de aço 
civil e aço para construção. Para produzir pro-
dutos de qualidade superior e manter o nível 
de satisfação dos seus clientes elevado, o 
Grupo VJS tem em vigor as Normas ISO 9001, 
ISO 14001 e a metodologia Kaizen.

No âmbito do projeto foram prestados 
serviços de consultoria onde se abordaram 
as melhores práticas a serem seguidas na 

-
cedimentos e desenvolveram-se sessões 
práticas na utilização do ManWinWin. Este 
trata-se de um projeto implementado pela 
ManWinWin Software (Navaltik Management, 
Lda.) em conjunto com a ECC Bách Khoa, em-
presa que pertence à rede internacional de 

ng Hoàng 
Tùng,  do Grupo VJS, 

do ManWinWin para as operações nas fábri-
cas do grupo: -

-

é contratar uma equipa de desenvolvimento 

-

tempo a estabelecer o banco de dados para 

-

O projeto, implementado na cidade de Hai 
Phong, Vietname, representa outro passo da 
ManWinWin no Sudeste Asiático, onde o soft-

 já é utilizado em países como Filipinas, 
Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar e Tailândia.

Nova versão EPLAN View Mobile 
– agora para Android
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

A aplicação EPLAN View, antigamente ape-
nas disponível para iOS, encontra-se agora 
a descobrir novos caminhos, com um novo 
nome – EPLAN View Mobile – e, fundamen-
talmente, uma nova versão que se encontra 
disponível para plataforma Android desde 
julho de 2018. Os utilizadores podem usufruir 
de uma interface simples,  moderno 
com um recurso a outras funções inovadoras. 
A versão gratuita continua a ser bastante po-
pular, facto demonstrado através dos núme-

 desde a data 
e lançamento em 2013. 

Uma rápida resposta e um acesso direto 
à documentação do sistema são sempre ne-
cessários, quer seja um arranque ou uma ma-
nutenção ou um erro reportado pelo sistema. 
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O EPLAN View Mobile torna isso possível di-
retamente da máquina, sendo que agora se 
encontra disponível, tanto em iOS tal como 
em Android. A nova app possibilita um acesso 
instantâneo para o sistema de automação da 
documentação em EPLAN e ajuda os servi-
ços técnicos a eliminar problemas. Inúmeras 
funções inovadoras foram integradas para a 
nova versão durante o seu desenvolvimento, 
incluindo um menu satélite que permite uma 
navegação simples. Simplicidade é o foco do 
modo de funcionamento da aplicação – todas 
as funções críticas podem ser controladas 
através de um simples toque (touch). Aquilo 
que é conhecido como pistas de natação é 
outro elemento de inovação que promete fa-
zer com que a utilização da aplicação seja de 
melhor agrado ao utilizador. Controlo por tou-
ch, tipicamente para tablets e smartphones, 
quer dizer que os utilizadores são mais intui-
tivos e tem um longo alcance dos projetos 
sob controlo. Porque pode ser utilizado numa 
grande variedade de dispositivos como ta-
blets Android ou iPads, a aplicação é também 

-
cados do que apenas a aplicação base para 
PC. As novas funções de procura fornecem 
um acréscimo de valor para o utilizador que, 
com isso, podem navegar desde esquemas 

-
dos. Um Projeto em EPLAN completo pode 
ser visualizado – independentemente do seu 

-
mário de controlo. A aplicação suporta quase 
todas as plataformas de produtos incluindo o 
EPLAN Electric P8, EPLAN Fluid e até mesmo 
o EPLAN Preplanning e o EPLAN Pro Panel. 

O EPLAN View Mobile está disponível em 
inglês e alemão desde julho de 2018 e pode 
ser feito o  gratuitamente nas respe-
tivas Store nas plataformas – Google Play para 
Android ou Apple Store para Apple. Já existem 
planos para o futuro da aplicação: adicionar 
uma interface para mais línguas e o módulo 
em 3D para as áreas de Engenharia de Contro-
lo de Armários irão ser expandidos no futuro. 
O EPLAN View Mobile é fácil de utilizar e a sua 
informação encontra-se constantemente a ser 
melhorada e aumentada. A aplicação com-
plementa um sistema em cloud divulgado na 
conferência de Messe, em Hannover. Outra 
informação importante é o portefólio de so-
luções de engenharia: rápido acesso aos pro-
jetos em EPLAN mesmo fora do processo de 
engenharia. A cooperação entre a engenharia 

real tornando mais simples a troca de informa-
ção da documentação do sistema. 

de alta precisão
REIMAN, Lda.

Tel.: +351 229 618 090 · Fax: +351 229 618 001

As guias lineares da PMI destacam-se pela 
sua qualidade de construção e movimento 
linear de elevada precisão e repetibilidade, 
assente em elementos rolantes de reduzido 

fenómenos como o “stick-slip”, ainda que em 
movimentos micrométricos. Em guiamentos 
por elementos rolantes, o atrito pode ser até 

-
to por deslizamento. De facto, aliando esta 
performance
desgaste é mínimo, resultando numa elevada 
precisão mantida por um longo período de 
vida em serviço.  
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A geometria otimizada pela PMI no que 
respeita à circulação de esferas permite que 
os patins possam suportar cargas nas 4 dire-
ções. Paralelamente, a rigidez do guiamento 
pode ser controlado através de patins com 
pré-carga ou utilizando patins adicionais. 
Por outro lado, o baixo atrito que carateriza 
as guias lineares da PMI permite o recurso 
a potências reduzidas de acionamento, e 
consequente baixo consumo energético em 
comparação com outros sistemas de guia-
mento. Desta forma, os efeitos resultantes do 
aumento de temperatura de funcionamento 
são mínimos, tornando-as ideais para aplica-
ções de elevada velocidade. Para qualquer 
consulta sobre soluções lineares de precisão, 
contacte a REIMAN, representante exclusivo 
da PMI em Portugal.

igus apresenta a próxima geração 
de cabos inteligentes
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

No coração de cada cabo inteligente da igus 
está um sensor complexo denominado de 
CF.Q. Com este módulo é possível testar as 
propriedades elétricas dos condutores de 
medição adicionais e compará-las, continua-
mente, com os valores empíricos existentes 

causados pela curvatura ou cargas extremas 

valores de referência para cada cabo. Se o 
módulo CF.Q estiver instalado, este informa 

-

parâmetros elétricos se alterem. Contudo, a 
"verdadeira" inteligência do cabo reside nos 
detalhes. Apenas a combinação de valores 
empíricos com medições em tempo real 
proporciona aos utilizadores previsões de 
manutenção precisas para os seus cabos, 
especialmente em ambientes de produção 
dinâmicos, sendo possível graças a uma apli-
cação da Indústria 4.0, denominada isense-
-online. Esta compara os valores registados 
do cabo em tempo real, com os valores 

empíricos existentes numa base de dados e, 

unidade da necessidade de manutenção. Isto 
ocorre antes de existir um dano ou de surgir 
o risco de paragem da produção da unidade. 

A nova geração de módulos CF.Q permite 
agora a sua instalação em quadros elétricos, 

-
nando, assim, aos engenheiros eletrotécni-

integração e manuseamento. Além disso, os 
módulos permitem o registo de dados, graças 
à ranhura para cartões SD. A saída dos valores 
medidos na interface de série é também in-
tegrada no sistema standard. Os clientes po-
dem visualizar, de forma precisa e detalhada, 
o registo dos valores medidos com o sistema 
isense-online. Em qualquer caso, o utilizador 
tem acesso a uma grande variedade de ca-
nais de comunicação e opções de relatórios. 
As recomendações de manutenção ou falhas 
iminentes são apresentadas no ambiente de 
trabalho dos computadores pessoais, assim 
como em todos os dispositivos móveis, como 
tablets e smartphones. Os cabos inteligentes 
da igus estão a impulsionar uma mudança 
de paradigma em termos de manutenção e 
assistência técnica, nas equipas de manu-
tenção e gestores de produção, através da 
previsão exata. Graças à Indústria 4.0 e à in-
tegração ativa de tecnologias inteligentes, a 
manutenção do futuro está a tornar-se pre-

-
sores e a aplicação isense-online podem ser 
utilizados em qualquer indústria. Com o dis-
positivo beta IS.CF.Q.03.01.0., disponível em 
stock, os clientes podem iniciar o seu próprio 
teste beta e preparar ainda melhor os seus 
processos de produção para a digitalização e 
as fábricas inteligentes.

Nova correia transportadora Volta 

JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

A JUNCOR apresenta em Portugal a mais re-
cente solução da Volta para a indústria da pa-

— ITO-50, especialmente concebida para con-
tornar alguns dos mais incómodos problemas 

Começa por não apresentar nenhum dos 
problemas de desgaste ou de higiene asso-
ciados às tradicionais correias de tecido. Não 
tem necessidade de empalme em dedos, 
o que representa um maior ciclo de vida. É 

acordo com as normas europeia e americana. 
A sua textura ITO permite uma ótima liberta-
ção do produto, reduzindo os desperdícios 
e a massa acumulada nos rolos, diminuin-
do assim,o desgaste do tapete. Tem uma 
manutenção baixa e um tempo de limpeza 
reduzido.

Benefícios de montagem combinados 
com economia de tempo
Rittal Portugal

Tel.: +351 256 780 210 · Fax: +351 256 780 219

A maioria das funções aprimoradas do siste-
ma de armários VX25 estão diretamente liga-
das com a nova estrutura interna. Por exem-
plo, esta fornece total acessibilidade a partir 
dos 4 lados do armário. O exterior dos dois 
níveis de montagem, disponíveis agora, tam-
bém pode ser diretamente preenchido ex-
ternamente sem nenhuma peça adicional, o 
que leva cerca de 30 minutos a menos do que 
com os métodos convencionais de monta-
gem. O mesmo se aplica à nova opção de ins-
talar placas de montagem pela parte de trás. 
Esta é uma grande vantagem, especialmente 
quando as placas de montagem pesadas são 
instaladas. Os 20 milímetros de profundidade 
de instalação adicional também prometem 
mais espaço de manobra no armário para 
instalações particularmente profundas.

Novos slides de proteção proporcionam 
um maior conforto na montagem. Até ago-
ra, muitas vezes era difícil instalar placas de 
montagem muito pesadas. Levantar com 
um guindaste e a instalação subsequente 
no recinto eram, frequentemente, opera-
ções muito difíceis. Com o VX25, as lâminas 
de proteção garantem que a placa de mon-
tagem possa ser facilmente posicionada e 
aparafusada depois de ter sido baixada pelo 
guindaste. A nova estrutura interna oferece 
vantagens adicionais na hora da instalação 
interna. Como é acessível por todos os lados 
é criado um nível de montagem adicional. 
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Painéis divisores e repartições, bem como 
tampas para proteção contra o risco de con-
tacto podem ser montados diretamente do 
lado externo na secção da estrutura quando 
o painel lateral ou traseiro é removido. Des-
ta forma permanece mais espaço no armário 
que pode ser usado para instalar os compo-
nentes elétricos.

-
cho, estes podem ser trocados duas vezes 
mais rápido do que antes. Com os fechos de 
conforto, por exemplo, anteriormente tinham 
de ser laboriosamente removidos e depois 
montados novamente com parafusos, agora 
são inseridos simplesmente, conetando-os, 
não sendo necessária qualquer ferramenta. 
Como resultado, o tempo de montagem é 
reduzido em aproximadamente metade. Os 
fabricantes de equipamentos de controlo e 
manuseamento agora não têm nenhum tipo 
de maquinação para realizar na porta com a 
dobradiça de 180°. A nova dobradiça de 180° 
pode ser montada rápida e facilmente no 
armário sem perfuração. Com o novo VX25, 
a instalação das portas é agora uma tare-

também foi completamente repensado. Ele 
combina todas as funções dos anteriores 
sistemas de bases e bases  numa 
única solução e agora tem ainda mais para 
oferecer. Agora, todos os acessórios standar-
ds
rodapé. Além do sistema de união e dos tri-

através da secção perfurada do sistema, o 
que economiza tempo e dinheiro e propor-

Módulos de entradas/saídas 
em Ethernet, múltiplos protocolos 

INOVASENSE – Automação, Energia e Visão 

interface Ethernet 
suporta os protocolos de PROFINET, Ether-

Possui um maestro IO-Link de 8 canais incor-
porado que permite um diagnóstico completo 

tipo L permite correntes até os 16 A e reduz 
o custo da instalação. Os módulos com fun-
ções adicionais de controlo podem resolver, 
autonomamente, as aplicações dispensando 
painéis de controlo centrais ou PLCs ou ter 
apenas que lidar com mensagens de estado. 
Como tal, estes módulos de comunicação são 
a base para a aplicação de soluções para a In-

-
nir o protocolo de comunicação que mais lhe 
convém permite a uniformização de máquinas 
e processos industriais onde antes tinham que 
ser instalados diferentes tipos de módulos. O 

comutador rotativo possibilita mudar entre os 

O servidor  integrado facilita a descarga de 

também informação de diagnóstico.
-

rametrizados sensores e atuadores IO-Link 
através do Maestro IO-Link integrado de 8 
canais. Um benefício chave desta solução in-
clui a transparência em termos de diagnósti-
co e a facilidade com que cada equipamento 
é substituído graças à redundância de dados 
armazenados. O conceito de alimentação 

L, permite a ligação e alimentação até 16 A, 
eliminando desta forma a necessidade de ca-
blagem e ligações em paralelo para a alimen-
tação. Apesar da carcaça ser completamente 
encapsulada em metal e possuir um grau de 

-
pacto com apenas 200 mm de comprimento 
por 18 mm de altura. Com apenas algumas ta-
refas simples de programação, estes módu-
los executam funções distribuídas retirando 
assim carga aos painéis de controlo centrais 
ou PLCs ou eliminando-os completamente. 
Os custos de comunicação e os tempos de 
reação são, assim, reduzidos. A lógica distri-
buída pode facilmente ser limitada a algumas 

-
néis de controlo centrais ou PLcs. 

comunicação Ethernet, maestro IO-Link com 

-
ligência distribuída, complemento ao AS-In-
terface, robusto, carcaça metálica compacta 
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Inovação para maior segurança 

MEWA

Para proteger as pessoas e o ambiente, o 
Estado português coloca requisitos exigentes 
quanto ao armazenamento e transporte de 
resíduos industriais. Naturalmente estes são 
válidos também para panos de limpeza e es-

sistema de reutilização da MEWA em relação 
a estes produtos, está duplamente assegura-
do: por um lado, os colaboradores, a fábrica 

protegidos e, por outro lado os requisitos le-
gais estão a ser cumpridos a 100%. A MEWA é 
uma referência mundial em gestão têxtil com 
uma experiência de 110 anos. 

Ferramentas, máquinas, chãos – em fá-

Mas o que fazer com os panos depois de os 
utilizar? Armazenar e despachar os panos sig-

-

com todas as normas. Além disso há o perigo 
de incêndio quando o material de limpeza uti-
lizado – por exemplo para apanhar dissolven-
tes – é armazenado aberto: os resíduos po-
dem reagir com o oxigénio do ar e incendiar o 
material de limpeza. Por isso, o balde aberto 
no canto com panos de limpeza usados devia 
ser passado. Quem apostar em inovação nes-
ta questão, ganha segurança e tem menos 
uma carga: a empresa alemã MEWA oferece 
uma solução de serviço integrado que é eco-
nómica, confortável e ecológica. 

O assunto “pano de limpeza” é simples-
mente entregue à MEWA, que disponibiliza 
a quantidade ideal de panos com o MEWA 
SaCon, o contentor de segurança com fe-
cho hermético, para armazenar e transportar 
os panos utilizados de forma segura. À hora 
combinada, a MEWA recolhe os panos usa-
dos, lava-os e devolve-os a tempo. O pano 
de limpeza da MEWA é de malha. Graças à 
sua qualidade superior pode ser lavado até 
50 vezes antes de ser substituído. Com o seu 
inteligente sistema de reutilização, a MEWA é 
um forte parceiro para empresas de peque-
na, média e grande dimensão, já que a quan-
tidade dos panos e o ritmo de fornecimento 
são combinados individualmente.         

SYSTEM
TOTAL Portugal Petróleos, Unipessoal

denominado AUTOMATIC GREASE SYSTEM 

automática. A sua fácil instalação e o controlo 
-

cação de pontos perigosos ou de difícil aces-

em 2 tipos de embalagem distintos – o Starter 

Pack (RP) para reposição posterior – para as 
massas ALTIS SH 2, CERAN XM 220 e NEVAS-
TANE XS 80.

F.Fonseca apresenta sensor 
magnético MZCG da Sick
F.Fonseca, S.A. 

Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

O sensor magnético MZCG da Sick permite 
uma deteção rápida, precisa e sem contac-
to da posição do pistão em pinças pneumá-
ticas e cilindros extremamente compactos. 
Este sensor magnético para cilindros e pinças 
pneumáticas destaca-se por ser muito com-
pacto e preciso. Encaixa-se perfeitamente 
numa vasta gama de cilindros com ranhura 
em C mais comuns no mercado, devido ao 
seu  universal. 

Com um corpo de apenas 12,2 mm, este 
pequeno sensor mostra a sua verdadeira for-
ça em qualquer aplicação onde o espaço é 
limitado. O MZCG é, também, caraterizado 
pelo seu princípio de montagem inovador: 
inserir o sensor na ranhura a partir de cima e 

segurança ao cilindro ou pinça pneumática. 

Este sensor é indicado para uma aplicação 
na abertura e fecho de pinças pneumáticas 
e deteção da posição do pistão em cilindros 
pneumáticos extremamente compactos. Ao 
nível de indústrias a eletrónica, manuseio e 
montagem (por exemplo, montagem de pe-
ças pequenas), robótica e embalagem são as 
mais adequadas.

Sistema de alinhamento de veios 
Easy-Laser
SISTRAN – Engenharia e Sistemas Industriais, Lda.

Tel.: +351 214 413 380 · Fax: +351 214 413 581

A SISTRAN traz ao mercado português, atra-
vés da sua representada Easy-Laser, o mais 
poderoso sistema de alinhamento de veios 
na gama do fabricante, geração XT - modelo 
XT770. Esta é uma tecnologia multiplatafor-
ma, onde basta efetuar a descarga do aplica-
tivo XT via Internet, gratuitamente, e aceder 
a todos os programas de medição de que 
necessitamos. Sem bloqueio, com este novo 
modelo o utilizador decide se quer trabalhar 
com a unidade display Easy-Laser XT11, ro-
busta e intuitiva, ou se pretende executar os 
programas num dispositivo iOS ou Android, 
seja num tablet ou telemóvel. 

Optar pela unidade display XT11 resulta 
numa solução reforçada com revestimen-
to protetor emborrachado, proteção IP66 e 
IP67, à prova de poeira, água e choque. De 
base, esta unidade dispõe de uma câmara de 
13 MP, e podemos também selecionar, op-
cionalmente, para uma câmara IR, tirar uma 
foto com imagem térmica, antes e depois do 
alinhamento, incluindo-a na documentação a 
entregar ao cliente. A unidade XT11 tem pa-
dronizada uma ligação HDMI, tornando possí-
vel partilhar a imagem do display num monitor 
ou tela de projeção, útil para demonstra-

-

pelo utilizador, incluindo a possibilidade de 

É gerado um arquivo .pdf e excel que pode 
ser gravado na memória interna da unida-
de. Os longos períodos de operação, de um 
máximo de 16 horas para a unidade display 
e 24 horas para as unidades de medição, são 
também uma valiosa vantagem que permite 
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salvaguardar a execução a tempo dos trabalhos mais difíceis. Estas 
e muitas outras vantagens podem ser constatadas, consultando a 
brochura do sistema através do link

Nova gama de produtos HELUKABEL
HELUKABEL Portugal

As novas soluções HELUKABEL em cabos de distribuição de ener-
gia de Baixa Tensão e em cabos de instrumentação possuem várias 
combinações de isolamento, blindagem e armadura (dependen-
do da aplicação em causa), tendo como objetivo a transmissão e 
o controlo de dados, em ambientes industriais rigorosos como, por 
exemplo, na indústria petroquímica. Pode fazer o  em 

RS Components apresenta dispositivos 
de conetividade de alta potência da Amphenol 
para veículos híbridos e elétricos
RS Components 

Tel.: +351 800 102 037 · Fax: +351 800 102 038

marketing.spain@rs-components.com · pt.rs-online.com

A RS Components apresentou um portefólio de conetores de alta 
-

bos de alimentação utilizados em sistemas de transmissão de veí-

-
tricos, permite a desconexão sem ferramentas de um conjunto de 
baterias interno de alta tensão e proporciona uma proteção contra 
curto-circuito. O dispositivo utiliza um sistema de alavanca de 2 fases 
para abrir o circuito HVIL (bloqueio de alta tensão) antes da separa-
ção dos contactos. Todas as superfícies condutoras de Alta Tensão 
nas tomadas estão protegidas contra contacto conforme IP2XB.

A gama Excel-Mate HVSL (bloqueio de segurança de Alta Ten-
-

cações em veículos elétricos, incluindo interligação de alimentação 
e sinais. Os dispositivos de 1 a 3 vias, que integram a tecnologia de 
contacto RADSOK da empresa, estão disponíveis com caraterísticas 
elétricas fundamentais, incluindo uma tensão nominal de até 1 kV 
e uma capacidade de corrente de 23 A até 350 A. Já a Excel-Mate 
HVPT, uma terceira série para aplicações em veículos elétricos, per-
mite uma ligação 
Equipada com caixa plástica e bucim, a série leve apresenta uma 

dispositivos com ligações de uma, duas e três vias. Também estão dispo-

IEC 62196-3 e permite o carregamento de veículos elétricos com cor-

um carregamento excecionalmente rápido em zonas públicas. Tanto a 

temperatura e um LED colorido para monitorizar a temperatura e o esta-
do de carregamento. A série Combo está disponível nas versões de 60, 
125 e 200 A, com o comprimento de cabo desejado.

Os motores síncronos de relutância são motores elétricos que combi-
nam um estator de motor convencional com um rotor inovador, sem 
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ímanes nem enrolamentos. A nova gama de 
motores síncronos de relutância BSR, além 
da sua dinâmica elevada devido à sua baixa 

IE4, utilizando o mesmo tamanho dos moto-
res standard de indução de classe IE2. Como 
alternativa, para o mesmo tamanho, e neste 

obter o dobro da potência do motor de indu-
ção, devido à ausência de perdas energéticas 
por efeito de Joule.

-
li desenvolveu 2 pacotes distintos: um “

“ ”. Para ambas as 
soluções, o controlo perfeito do motor é 
garantido pelos variadores de frequência 
da já conhecida série Active Cube que, de 
agora em diante, dispõe de algoritmos sen-
sorless dedicados à nova tecnologia que 
lhes permite otimizar o seu rendimento e 
desempenho.

Três pontes demolidas em 48 horas 
com demolidores hidráulicos Epiroc
Epiroc Portugal

Tel.: +351 210 400 300

O alargamento das autoestradas A27 e A1 
entre Eemnes e Bunschoten-Spakenburg é 
um enorme projeto de infraestrutura. O tro-
ço entre Utrecht e Almere só na A27 inclui 
a demolição de 6 viadutos antigos e suas 
fundações. Para minimizar a interrupção do 
tráfego, o empreiteiro tinha um período de 

de maio para demolir 3 das antigas pontes 
localizadas perto de Hilversum e Bilthoven, 
uma área urbana com restrições de ruídos 
e poeiras. Cada ponte tinha 150 metros de 
comprimento e 6 metros de altura e, ao todo, 
o trabalho de demolição envolvia a quebra 
de 5 mil metros cúbicos de betão armado. O 
trabalho foi concluído, com sucesso, dentro 
do período de tempo utilizando 9 demolido-
res hidráulicos da gama pesada Epiroc com 
pesos de serviço de 3 a 7 toneladas: quatro 

um HB 3100. Os equipamentos foram mon-
tados em transportadoras Volvo, Cat, e Hita-
chi. O encarregado, Maarten Lek, conta que 
a assistência técnica para os demolidores 

hidráulicos, bem como para as máquinas de 
reposição, foram disponibilizados no local 
pela Epiroc.

Os demolidores hidráulicos da gama pe-
sada Epiroc incluem o Sistema de Proteção 
Inteligente (IPS) patenteado, que combina as 
funções AutoControl e StartSelect da Epi-
roc e adapta automaticamente o comporta-
mento operacional do demolidor a qualquer 
condição de trabalho. O IPS permite um posi-

-
te mais rápido do martelo hidráulico, graças 
ao efeito de centralização, e evita o impacto 
em vazio que muitas vezes resulta em danos 
à ferramenta. O tempo de atividade é maior, 
pois com o IPS não é necessária nenhuma 
intervenção do operador e, portanto, não há 
interrupção do processo de trabalho.

ABB recebe encomenda para 
fornecimento de energia limpa 
na Ásia Central
ABB, S.A.

Tel.: +351 214 256 000 · Fax: +351 214 256 247 

A ABB irá fornecer conversores HVDC, cor-
rente contínua de alta tensão, no Tajiquistão e 
no Paquistão, como parte do projeto apoiado 
pelo Banco Mundial, no valor de 330 mil dóla-
res, que será executado pelo consórcio Spa-

 
(EPC) Cobra, que será responsável pela cons-
trução e instalação. Os conversores HVDC da 
ABB farão parte do projeto CASA-1000, que 

renováveis a uma distância de 800 km, desde 
a República do Quirguizistão e do Tajiquistão 
para as zonas de elevado consumo no Pa-
quistão. A ligação CASA-1000 terá a capaci-
dade de distribuir 1300 megawatts (MW) de 
energia a 500 quilovolts (kV).

O projeto Casa-1000 apoia uma iniciativa 
governamental do Paquistão para abordar a 
crescente procura de eletricidade e permiti-
rá também à República do Quirguizistão e ao 
Tajiquistão utilizar melhor os seus recursos hi-
droenergéticos. O Casa-1000 irá facilitar a co-
mercialização de eletricidade entre os países 
da Ásia Central e do sul da Ásia, colocando 
em vigor os acordos comerciais e institucio-
nais e as infraestruturas de transporte neces-
sárias. Os países participantes no projeto são 

o Afeganistão, a República do Quirguizistão, 
o Paquistão e o Tajiquistão. -

, 
disse Claudio Facchin, Presidente da Divi-
são Power Grids da ABB. "

A ABB é pioneira na tecnologia HVDC 
há mais de 60 anos e foi distinguida com 
mais de 120 projetos HVDC, representando 
uma capacidade total instalada de mais de 
130 000 MW, contabilizando cerca de meta-
de da base global instalada.

Sensor de segurança da Bernstein 
recebe Red Dot Award
ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções 

Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

O SRF – uma abreviatura de Safety RFID – 
monitoriza os movimentos dos equipamentos 
de proteção, como portas ou proteções me-
tálicas de uma máquina. Este sensor protege 
o operador sempre que um dispositivo de 
segurança não está devidamente fechado. 
Ao desenvolver este novo produto, a Berns-
tein prestou especial atenção ao sistema de 
diagnóstico que acompanha o sensor. O sis-
tema fornece uma grande quantidade de in-

produção inteligente.
Os dados de diagnóstico são enviados 

ou, em alternativa, são exibidos num smar-
tphone utilizando a tecnologia NFC. Desta for-
ma, 20 diferentes itens de informação podem 
estar disponíveis por cada sensor – mesmo 
quando ligado em série. Estes dados podem 
ser usados para uma manutenção preditiva 
baseada numa deteção precoce de falhas, 
impedindo por vezes uma paragem dispen-
diosa. Se a fonte de alimentação falhar, via 
NFC, uma memória resolve o problema. Se 
uma falha for detetada numa saída de emer-
gência, existe a opção de desligar a máquina 
de forma controlada antes que a paragem de 
emergência seja atuada. Evitando danos nas 
ferramentas ou nas peças de trabalho. A liga-
ção série do sistema de sensores é realizada 
por um cabo não blindado standard
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evitando um custo extra em acessórios. Segundo a Norma ISO 14119, o SRF possui um 
sistema de bloqueio do tipo 4.

O novo sensor inteligente SRF da Bernstein AG é ideal para qualquer aplicação 
onde os interruptores de segurança (tipo 2) ou os sensores (tipo 4) são usados para 
a segurança da máquina. Por exemplo, o SRF é indicado nos equipamentos de em-
balagem, em máquinas para trabalhar madeira, em máquinas de tornear e fresar, em 
máquinas de processamento de alimentos e em máquinas de moldagem por injeção.

Componentes de monitorização de energia
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

Tel.: +351 214 459 191 · Fax: +351 214 455 871

Foi introduzido um novo portefólio de componentes de monitorização de ener-
gia, monitorização e análise integrada da qualidade das redes de fornecimento 
de energia elétrica. Projetada para grandes e pequenas instalações de produ-
ção, a solução modular e escalável da Weidmüller fornece uma monitorização 
de energia a todos os níveis, desde a ligação da rede até às linhas de produção e 
às máquinas, passando pelos módulos individuais da máquina. Este portefólio de 
produtos inclui o analisador de energia D550, a Energy Analyzers Series e a Energy 
Meters Series, todos totalmente integrados ao  ecoExplorer da empresa 
para visualização, análise, acesso remoto e operação.

O analisador de energia compacto D550 oferece uma solução económica para 

Ao contrário dos dispositivos com uma interface SO, o registador de energia D550 
pode recolher e salvar sinais de impulso até 15 dispositivos de medição e enviá-los 
através de uma interface LAN. Além disso, o analisador de energia D550 pode tam-
bém encaminhar os valores de medição de dispositivos com uma interface Modbus 
através da rede. A memória integrada de 32 MB assegura o armazenamento de dados 
de medição a longo prazo.

Endress+Hauser Portugal, Lda.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

O sistema colorimétrico CA80HA oferece uma medição precisa da dureza da água, 

remoção da dureza nas águas, por exemplo osmose inversa. A calibração e limpeza 
automáticas do analisador e o seu baixo consumo de reagentes reduzem os custos 
operacionais, enquanto os diagnósticos avançados com hipótese de acesso remoto 
permitem garantir uma consistência na segurança do processo.

Alguns benefícios do sistema colorimétrico CA80HA passam pelo analisador de 
dureza usar o método padrão “phthalein purple”, garantindo a comparação com os 
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resultados do laboratório; um comissionamen-
to rápido com  graças à tecnologia 
Memosens e operação user-friendly; redução 
de custos operacionais graças à calibração e 
limpeza automáticas, baixo consumo com o 
módulo opcional de refrigeração; fácil atuali-
zação de funcionalidades; adiciona módulos 
e liga sensores extra Memosens; diagnóstico 
avançado com um acesso remoto para o au-
mento de segurança do processo; manuten-
ção fácil e sem necessidade de ferramentas. 

Apacer lança série SSD NAND 3D 
de alto desempenho 
com arquitetura TLC
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

Tel.: +351 252 312 336 · Fax: +351 252 312 338

O Apacer ST170-25 (distribuído pela Rutro-
nik24) é um disco de estado sólido (SSD), bem 
balanceado, com fator de forma standard e 
ótimo desempenho. Projetado na interface 
SATA 6.0 Gbps, o SSD é capaz de oferecer 

tornando-o o companheiro ideal para CPIs 
de carga pesada e sistemas embutidos, IoT, 
jogos e transportes.

Utilizando 3D-NAND, a série ST170-25 
permite capacidades de até 960 GB e mais 

fator de forma standard de 2,5 polegadas. 

-
ridade de Baixa Densidade) para aumentar a 
resistência do SSD para até 3,6 DWPD (drives 

dados durante a leitura de dados brutos den-
tro de um chip. A velocidade para processos 

leitura e gravação sequencial, atinge até 515 
-

so, o drive vem com várias funções de gestão 
de , incluindo modos de economia de 
energia, S.M.A.R.T., desgaste, gestão de bloco 
de , TRIM e gestão de falha de energia.

Uma ampla faixa de temperatura de ope-
ração de 0°C a 70°C torna os SSDs igualmente 
adequados para aplicações em ambientes 
exigentes. A série ST170-25 tem dimensões 
de 100x69, 85x6,90 mm e agora está disponí-
vel em capacidades de 30, 60, 120, 240, 480 e 
960 GB em www.rutronik24.com.

Nova série de sensores T18-2 
da Banner Engineering respondem 

Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

A Bresimar Automação apresenta uma nova 
geração de sensores resistentes à lavagem 
em ambientes agressivos. Um dos fatores di-
ferenciadores da nova série T18-2 é o  
inovador, totalmente encapsulado em plástico 
epóxi, com juntas soldadas por ultrassons. O 
encapsulamento sólido em plástico garante 

-
ros, garantindo uma total funcionalidade em 
ambientes de choque térmico permanente. 

O encapsulamento destes sensores é 

o índice de proteção IP69K. Projetado e cons-
-

te preparados para o setor alimentar, possui 
todas as marcações de produto gravadas a 
laser e um  adaptado às necessidades 
de limpeza e manutenção. O sensor T18-2 
tem um desempenho superior na imunidade 

cor e ganhos em ambientes de luz excessiva. 

simples, através do feixe visível de luz LED em 
vermelho. A série de sensores T18-2 são, sem 
dúvida, soluções de grande robustez que su-
peram as mais exigentes condições neste tipo 
de equipamento industrial. 

Visores de óleo luneta uma solução 
de apoio à manutenção condicionada
SISTRAN – Engenharia e Sistemas Industriais, Lda.

Tel.: +351 214 413 380 · Fax: +351 214 413 581

Os visores de óleo Luneta POD apresentam 
uma construção inovadora ao incorporar no 
corpo do visor uma solução que permite obter 

informação associada, não só ao controlo de 
nível de óleo como também avaliar o ambien-
te corrosivo, através do provete de corrosão. 
Também se encontra disponível um provete 
com ponta magnética que permite ajuizar do 
desgaste que está a ocorrer no equipamento. 

Além desta informação, a solução cons-
trutiva em material de alta resistência e de 
elevada transparência – Tritan, permite de 
forma muito visível a deteção no óleo de es-
puma, de vernizes e de ar. Adicionalmente a 
elevada transparência do material dos visores 
facilita a análise da cor e clareza do óleo. Para 
além dos visores Luneta POD estão disponí-
veis outros modelos Luneta, cobrindo assim 

-
lo por visualização do óleo num carter.

Detetor de nível para sólidos 
na indústria alimentar
Endress+Hauser Portugal, Lda.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

relação custo-benefício do nível em todos os 
-

tria alimentar, bem como em aplicações de pó 
de todas as indústrias. O dispositivo de capaci-
tância cumpre com todos os requisitos higiéni-
cos, como 3A, EHEDG e FDA. Pode igualmente 
ser limpo até à classe de proteção IP69 e não 
são necessários ajustes adicionais ou indivi-
duais em diferentes meios. A função pode ser 

-
ção LED. Além disso, o FTI26 está pronto para 
a Indústria 4.0 devido à comunicação IO-Link. 
O IO-Link reduz custos e complexidades com 

-
vés de ferramentas de engenharia.

Os benefícios do Nivector FTI26 passam 
pela fácil instalação mesmo em condições 
apertadas ou onde o acesso é restrito, gra-
ças ao  compacto; cumprimento de 
todos os requisitos higiénicos relevantes (3A, 

IO-Link reduz custos e complexidade com 
-

vés de ferramentas de engenharia; melhor 
desempenho de construção em classe e alta 
sensibilidade; nenhum ajuste individual para 
cada meio necessário; sinalização LED para 

M
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