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Luís Andrade Ferreira

Diretor

Mais uma vez o Ensino Superior e, em particular, o Ensino Superior Universitário dedicado à formação de Engenheiros encontra-se a 
sofrer modificações importantes. Porventura modificações estas mais importantes do que nunca, já que envolvem uma mudança de 
estrutura. 

Até	 agora	 havia	 universidades	 que	
podiam ter cursos de formação em 
Engenharia com cinco anos de for-

mação, os chamados Mestrados Integrados, 
desde	 que	 cumprissem	 determinadas	 con-
dições,	 nomeadamente	 o	 seu	 corpo	 docen-
te fazer parte de laboratórios e centros de 
investigação	 com	 classificações	 de	 Muito	
Bom	ou	Excelente	pela	FCT	–	Fundação	para	
a	 Ciência	 e	 Tecnologia.	 Tal	 não	 impedia	 que	
fosse	possível	a	mobilidade	dos	alunos	ao	fim	
de 3 anos de curso, podendo estas institui-
ções	 receber	 estudantes	 de	 outras	 universi-
dades ou politécnicos, ou os seus alunos irem 
completar os seus estudos noutra instituição.

O mercado de trabalho reconhecia facil-
mente estes tipos de formação existentes e 
muito	 antigas,	 de	 três	 ou	 cinco	 anos	 de	 for-
mação,	 não	 havendo	 reclamações	 conheci-
das das entidades empregadoras.

Decidiu	 agora	 o	 Ministério	 da	 Ciência,	
Tecnologia	 e	 Ensino	 Superior	 (MCTES)	 obri-
gar	 todas	 as	 instituições	 a	 passarem	 para	 o	
modelo	Licenciatura	(de	três	até	quatro	anos	
de	 formação),	 mais	 um	 Mestrado	 a	 que	 os	
alunos terão de se candidatar depois de ter-
minada	 a	 Licenciatura,	 e	 que	 poderá	 ser	 de	
até dois anos.

Decidiram, por sua vez, todas as institui-
ções	universitárias	que	a	Licenciatura	deverá	
ter	 apenas	 três	 anos,	 propondo	 aos	 alunos	
Mestrados de dois anos letivos.

Termina	a	diferenciação	a	que	o	mercado	
estava habituado há muitos anos.

Por	 outro	 lado,	 universidades	 que	 não	
tinham	 qualquer	 experiência	 notável	 nas	
formações	 profissionalizantes	 de	 três	 anos	

foram obrigadas a muito rapidamente repen-
sar os seus cursos e a alterá-los para estarem 
de acordo com a nova legislação. 

Acaba-se assim uma tradição no Ensino 
Superior	 de	 Engenharia,	 sem	 que	 se	 saiba	
bem	 porquê,	 nem	 para	 quê.	 As	 justificações	
dadas	pelo	MCTES	são	escassas	e	pouco	sig-
nificativas.	 A	 principal,	 “alinhar pela Europa”, 
parece-nos	sem	sentido,	uma	vez	que	a	mo-
bilidade no âmbito do programa ERASMUS 
tem	 sido	 feita	 sem	 qualquer	 problema	 e	 há	
diferentes estruturas formativas nos diferen-
tes países europeus. A mobilidade interna en-
tre	instituições	portuguesas	também	já	existe.	
Então	porquê	mudar?	Porque	talvez	se	venha	
a	gastar	menos	dinheiro,	uma	vez	que	os	alu-
nos, terminando o primeiro ciclo de estudos, 
talvez	 não	 venham	 a	 frequentar	 o	 segundo,	
se	entretanto	já	tiverem	emprego?	E	fica	mais	
baratinho	ao	país?

Pretende-se	 uma	 configuração	 nova	 da	
organização dos cursos, radicalmente dife-
rente	da	existente	e	que	tinha	as	suas	bases	
históricas num desenvolvimento continuado 
e sucessivo ao longo de muitos anos.

Não	 temos	 dúvida	 que	 evoluir	 é	 neces-
sário,	 que	 toda	 a	 Sociedade	 está	 em	 movi-
mento	 e	 que	 as	 instituições	 de	 ensino	 têm	
necessariamente de evoluir, para constituir 
fontes de conhecimento de todo um país. 
Importa	 saber	 para	 onde	 vamos	 e	 quais	 os	
modelos	necessários	para	que	todos	possam	
lucrar	com	essa	evolução.	O	que	agora	está	a	
acontecer,	feito	a	correr	e	sem	grande	refle-
xão	pelo	que	me	é	dado	a	assistir,	não	augura	
nada de bom. Espero estar enganado, a bem 
dos futuros Engenheiros deste país. M

Não temos dúvida que 
evoluir é necessário, que 
toda a Sociedade está 
em movimento e que as 
instituições de ensino 
têm necessariamente de 
evoluir, para constituir 
fontes de conhecimento 
de todo um país. Importa 
saber para onde vamos 
e quais os modelos 
necessários para que 
todos possam lucrar com 
essa evolução. O que 
agora está a acontecer, 
feito a correr e sem grande 
reflexão pelo que me é 
dado a assistir, não augura 
nada de bom. Espero estar 
enganado, a bem dos 
futuros Engenheiros deste 
país.
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Maintenance management: 
ideas using robotics in 
hazardous environments
Luís Pires

lpires@inete.pt

INETE – Instituto de Educação Técnica

Technology has become the solution to many long-standing problems, and while current technologies may be effective, it is far from 
fully addressing the hug, complex, difficult and challenging tasks associated with risky intervention. Robotics can play important in-
telligent and technological roles that support first response equipment in harsh and dangerous environments while replacing rescue 
personnel from entering unreachable or unsafe places. Robotics solutions that are well adapted to local conditions of unstructured 
and unknown environment can greatly improve safety and security of personnel as well as work efficiency, productivity and flexibility.

1. MAINTENANCE MANAGEMENT

With increasing awareness of the fact that maintenance not 
only	 ensures	 high	 level	 of	 safety	 at	 work	 places,	 high	 re-
liability and availability of plants but also creates value in 

the business process, maintenance has become a focus of strategic 
thinking	 of	 many	 companies	 all	 over	 the	 world.	 Maintenance	 is	 mul-
tidisciplinary	 in	 nature	 and	 therefore	 effective	 management	 of	 main-
tenance	process	necessitates	application	of	knowledge	from	different	
disciplines	 cutting	 across	 various	 fields	 of	 science.	 Maintenance	 may	
be	defined	as	the	combination	of	technical	and	administrative	actions,	
such as supervision actions, intended to retain an item in or restore it 
to	a	state	in	which	it	can	perform	a	required	function.	Maintenance	Ma-
nagement may be described as the activities of the management that 
determine Maintenance Objectives, Maintenance Strategies, Mainte-
nance	 Policy	 and	 responsibilities.	 Thereafter	 Maintenance	 Plans	 and	
control, including supervision, must be implemented in the organisa-
tion. Finally, the adopted methodologies in the organisation, including 
economic aspects, must be evaluated.

The	 Maintenance	 Strategy	 may	 be	 divided	 into	 Preventive	 Main-
tenance and Corrective Maintenance, see Figure 1 for an illustration of 

the	different	Maintenance	Strategies.	Instead	of	preventing	and	correc-
ting failures or faults, the design of the product or system can be chan-
ged in order to eliminate the need for maintenance during the life cycle. 
The	decision	regarding	the	choice	of	maintenance	strategy	should	be	
taken	already	at	design	phase	of	the	technical	system.

Preventive Maintenance may be seen as the maintenance carried 
out at predetermined intervals or according to prescribed criteria, in-
tended to reduce the probability of failure10 or the degradation of 
the	functioning	of	an	item.	This	means	that	maintenance	is	performed	
before a failure is developed. Preventive Maintenance can be done at 
predetermined intervals, e.g. after a certain time or when the state of 
an item has reached predetermined limits. Corrective Maintenance 
is the maintenance carried out after fault11 recognition, intended to 
bring	back	an	item	into	a	state	in	which	it	can	perform	a	required	func-
tion.	This	means	that	maintenance	is	performed	after	the	fault	of	an	
item	has	been	detected,	in	order	to	restore	the	item.	The	complexity	
of maintenance has made it necessary for both maintenance person-
nel and management to have a maintenance model as a fundamen-
tal	 reference	 point	 in	 all	 decision	 of	 making	 regarding	 maintenance	
aspects.

Figure 1. Different Maintenance Strategies.
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Maintenance Management, see Figure 2. Maintenance Manage-
ment	must	meet	different	maintenance	demands,	which	arise	from	the	
system	design	and	are	defined	in	the	maintenance	plan	development.	
Maintenance	Management	must	also	control	the	different	external	re-
sources	supporting	the	maintenance	work,	such	as	maintenance	con-
sultants	 and	 different	 Original	 Equipment	 Manufacturers	 (OEM).	 It	 is	
also important to control the internal resources, such as maintenance 
operators and the capacity of the system. Control of spare parts and ro-
tables	(e.g.	items	that	are	removed	from	the	system	and	then	replaced)	
are	 another	 important	 aspect	 of	 Maintenance	 Management.	 The	 re-
sults	of	Maintenance	Management	are	evaluated	and	feedback	should	
be given to the maintenance demands and the design phase of new 
similar	systems	as	a	part	of	the	continuous	quality	improvement	work.

2. RISK MANAGEMENT
It	 is	 necessary	 for	 the	 management	 to	 understand	 the	 level	 of	 risks	
the	 organisation	 is	 facing,	 and	 how	 these	 risks	 change	 as	 a	 result	 of	

the operating conditions. Undesirable events may occur as a result 
of component and subsystem failures and might lead to loss of life, 
personal injury, damage to the environment or loss of economic va-
lues	 (Aven,	 1992).	 Risk	 Management	 aims	 at	 predicting	 where	 hazar-
dous	events	may	happen	and	thereby	making	it	possible	to	prevent	the	
accidents that have not yet occurred. Shortcomings when analysing, 
evaluating	and	controlling	risks	are	the	key	events	that	produce	losses	
in	the	organisation	(Bird	&	Loftus,	1976).	The	aim	of	Risk	Management	
is	to	consider	the	impact	of	certain	risky	events	on	the	performance	of	
the	organisation.	Alternative	methodologies	for	controlling	these	risks	
and	their	 impact	on	the	organisation	must	be	devised.	These	metho-
dologies	 must	 be	 related	 to	 the	 general	 decision	 framework	 used	 in	
the organisation. 

Risk	 Management	 may,	 more	 exactly,	 be	 defined	 as	 a	 systema-
tic application of management policies, procedures and practices to 
the	 tasks	 of	 analysing,	 evaluating	 and	 controlling	 risks	 (IEC60300-3-
9,	1995).	Therefore,	Risk	Management	 is	often	structured	 in	the	three	
parts	Risk	Analysis,	Risk	Evaluation,	and	Risk	Control,	see	Figure	3.

Figure 3. Risk Mangement.

Risk	 Management	 requires	 an	 integrated	 approach,	 including	 both	
organizational	 and	 technical	 aspects.	 This	 is,	 for	 example,	 suppor-
ted by the Presidential Commission that investigated the loss of the 
space	 shuttle	 Challenger	 in	 1986.	 The	 Commission	 concluded	 that	
organizational factors were at the root of the technical failure that led 

With increasing awareness of the fact that 
maintenance not only ensures high level of 
safety at work places, high reliability and 
availability of plants but also creates value 
in the business process, maintenance 
has become a focus of strategic thinking 
of many companies all over the world. 
Maintenance is multidisciplinary in nature 
and therefore effective management 
of maintenance process necessitates 
application of knowledge from different 
disciplines cutting across various fields of 
science.

Figure 2. Maintenance Management.
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operation that may be the result of unexpected environmental events 
or system malfunctions.

The	 fundamental	 idea	 is	 to	 connect	 the	 human	 operator	 to	 the	
remote environment via a power and signal infrastructure that allows 
effective	 operation	 in	 the	 remote	 environment:	 mechanized	 devices	
and sensor systems that allow the human’s perception and action ca-
pabilities to be projected into the hazardous environment to perform 
remote	operations.	The	more	realistic	this	projection,	the	more	natural	
and	effective	the	human	remote	control	will	be.

Because of their inherent complexity and the very nature of re-
mote	operations,	operator	training	is	a	major	challenge	that	requires	
the use of simulations and cold testing facilities that provide opera-
tors with comprehensive and realistic training. Such training will typi-
cally	 encompass	 all	 aspects	 of	 nominal	 and	 anticipated	 off	 nominal	
operations.

Remote handling systems themselves will eventually experience 
equipment	 failures.	 Remote	 maintenance/operation	 of	 failed	 remote	
maintenance systems must be an integral part of their basic design and 
operational	features.	Hardware/software	features	must	be	provided	for	
the analysis of, recovery from, and correction of problems.

Robotics	 researchers	 have	 worked	 hard	 to	 realize	 a	 long-awaited	
vision: machines carrying people from burning buildings or tunneling 
through	 collapsed	 rock	 falls	 to	 reach	 trapped	 miners.	 In	 this	 chapter	
we review progress. Researchers still have many challenges ahead of 
them	but	there	has	been	remarkable	progress	in	some	areas.

4. APPLICATIONS
Applications of robotic systems in hazardous environments encom-
pass	 an	 extremely	 wide	 spectrum.	 The	 solutions	 for	 these	 different	
environments	are	equally	diverse.	In	general	such	applications	involve	
unique	 challenges	 associated	 with	 the	 uncertainty	 and	 unstructured	
nature	of	the	associated	tasks.	In	this	discussion,	two	application	areas	
that	are	very	different	have	been	selected	to	give	the	reader	a	deeper	
sense of technology evolution, accomplishments, and remaining chal-
lenges. Landmine eradication, sometimes referred to as demining, is a 
current application domain with humanitarian importance and extre-
mely	difficult	and	dangerous	outdoor	conditions.	Hazardous	materials	
and operations is a decades-old problem area that has had a strong 
influences	on	many	aspects	of	robot	manipulation	and	mobility	resear-
ch and development. M

Figure 4. Robotic Arm – developed.  

to	the	disaster.	Some	organisational	factors	could	be	traced	to	weak	
communication, misguided incentives and resource constraints, whi-
ch	in	turn	could	be	linked	to	the	rules,	structures,	and	culture	of	the	
organisation.

Risk	 Assessment,	 as	 a	 part	 of	 Risk	 Management,	 may	 be	 defi-
ned	as	an	overall	process	consisting	of	Risk	Analysis	and	Risk	Control	
(IEC60300-3-9,	1995).	However,	as	 in	many	other	cases,	the	 interpre-
tation	 of	 the	 concept	 differs	 among	 authors.	 For	 some	 authors,	 Risk	
Assessment means the entire process from identifying hazards and 
risks,	 estimating	 the	 risks	 and	 eliminating	 or	 reducing	 them.	 See,	 for	
example,	Schlechter	(1995)	and	Kumar	&	Svanberg	(1999),	who	descri-
be	such	risk	assessment	processes.

Among	the	benefits	of	Risk	Assessment	are	that	it	indicates	where	
the greatest gains may be obtained with the least amount of resources, 
and which activities should be given priority.

3. OPERATION IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS: THE 
NEED FOR A ROBOTICS SOLUTION
Robotics	researchers	have	worked	hard	to	realize	a	long-awaited	vi-
sion: machines carrying people from burning buildings or tunneling 
through	 collapsed	 rock	 falls	 to	 reach	 trapped	 miners.	 Researchers	
still have many challenges ahead of them but there has been rema-
rkable	progress	in	some	areas.	Hazardous	environments	present	spe-
cial	 challenges	 for	 the	 accomplishment	 of	 desired	 tasks	 depending	
on	the	nature	and	magnitude	of	the	hazards.	Hazards	may	be	present	
in the form of radiological or toxicity dangers to potential explosions. 
Technology	 that	 specialized	 engineering	 companies	 can	 develop	
and	 sell	 without	 active	 help	 from	 researchers	 marks	 the	 frontier	 of	
feasibility. Just inside this border lie teleoperated robots for Explo-
sive	Ordnance	Disposal	(EOD)	and	for	underwater	engineering	work.	
Even with the typical tenfold reduction in manipulation performan-
ce imposed by the limits of today’s telepresence and teleoperation 
technology,	robots	usually	offer	a	more	cost	effective	solution.	Most	
hazardous applications lie far beyond the frontier, although resear-
chers managed to establish some limited inroads by the turn of the 
21st	 century.	 Fire	 fighting,	 rescue	 operations,	 removing	 high-level	
nuclear contamination, reactor decommissioning, tunneling through 
rock	 falls,	 and	 most	 landmine	 and	 unexploded	 ordnance	 problems	
still present many unsolved problems.

Hazardous	 environments	 present	 special	 challenges	 for	 the	 ac-
complishment	of	desired	tasks	depending	on	the	nature	and	magnitu-
de	of	the	hazards.	Hazards	may	be	present	in	the	form	of	radiological	
or toxicity dangers to potential explosions. When the magnitudes of 
hazards reach the point that human exposure would either represent 
a	 direct	 threat	 to	 life	 or	 long-term	 health	 consequences,	 some	 form	
of remote operations that separate humans from the hazards must be 
employed.

An extensive example of such operations is environments invol-
ving nuclear radiation; in fact many of the technical roots of mo-
dern	 robotics	 technology	 can	 be	 traced	 back	 to	 nuclear	 remote	
handling manipulators and support systems. Remote handling and 
operations concepts using engineered systems that allow humans 
to	 work	 effectively	 from	 a	 safe	 environment	 have	 evolved	 over	 the	
years.	 Today,	 such	 remotely	 operated	 systems	 are	 used	 widely	 in	
many areas and recently they have become routinely used in ex-
plosives disposal, security operations, and handling of dangerous 
biological materials.

A remote handling system will generally involve subsystems for 
mobility, manipulation, tooling, sensing, and human–machine inter-
facing.	 Nominal	 operations	 involve	 the	 collective	 workings	 of	 these	
subsystems to accomplish remote operational goals. Any remote han-
dling	 system	 will	 eventually	 experience	 some	 aspect	 of	 off-nominal	
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Reguladores magnéticos
Bruno Baptista1, Marina Perdigão2

1	WEGeuro	-	Indústria	Eléctrica,	S.A.	Maia,	Portugal
2 IPC, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, ISEC, DEE, Portugal

Os reguladores magnéticos têm sido utilizados em diversas aplicações, incluindo controlo de potência reativa, regulação de corrente 
no controlo de iluminação em sistemas com lâmpadas de descarga ou LED, conversores DC-DC e sistemas MPPT. O seu princípio de 
funcionamento é baseado no ajuste do nível de saturação do núcleo magnético.

1. INTRODUÇÃO
Os reguladores magnéticos já eram utilizados no século XIX nos EUA 
para controlo de iluminação em teatros. Um pouco mais tarde, pode-
-se	encontrar	um	artigo	datado	de	1916	sobre	aplicação	em	radiotele-
fonia.	Já	nas	décadas	de	1940	e	1950,	durante	e	após	a	II	guerra	mun-
dial,	os	reguladores	magnéticos	eram	utilizados	em	várias	aplicações,	
como interruptores controlados saturáveis, especialmente em navios e 
aeronaves	(controlos	de	aceleração,	servomecanismos,	radares,	entre	
outros).	 Foram	 considerados	 dispositivos	 confiáveis,	 com	 baixo	 custo	
de	manutenção,	longa	vida	útil	e	boa	tolerância	ao	choque	mecânico,	
vibração e humidade. Sem peças móveis, os dispositivos podem ser 
hermeticamente	fechados	dentro	de	um	invólucro,	a	fim	de	resistir	aos	
efeitos	 de	 condições	 ambientais	 adversas.	 Nos	 anos	 80	 e	 90,	 esses	
dispositivos	também	foram	utilizados	em	algumas	aplicações	de	bai-
xa	potência,	principalmente	nas	fontes	comutadas	de	alta	frequência.	
Atualmente as linhas de interesse para a utilização destes dispositivos 
incluem: controlo de corrente em drivers para iluminação, conversores 
de	eletrónica	de	potência	para	veículos	elétricos,	filtros	e	correção	do	
fator	de	potência	PFC.

De seguida, apresenta-se o princípio de funcionamento, protótipos 
e resultados experimentais deste tipo de dispositivo.

2. FUNDAMENTOS E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Para compreender o princípio de funcionamento do regulador magné-
tico	deve-se	rever	algumas	relações	fundamentais	do	eletromagnetis-
mo a seguir apresentadas.

A forma como a magnetização responde a um campo aplicado é 
traduzido pela suscetibilidade magnética χm,	que	expressa	o	coeficien-
te de proporcionalidade entre a Magnetização 

→
M  [A/m] e o campo 

→
H    

[A/m],	pela	equação	(1).

  
→
M  = χm · 

→
H   (1)

Por seu turno, o campo 
→
B 	[T]	está	relacionado	com	

→
M  e 

→
H  pelas se-

guintes	relações:
 

 
→
H  = 

→
B
μ0

 – χm · 
→
H       (2)

 μ0 (1 + χm) 
→
H  = 

→
B   (3)

 (1 + χm) = μr  (4)

  
→
B = μ0 μr 

→
H  = μ

→
H     (5)

Nas	 equações	 (2)-(5),	 μ	 é	 a	 permeabilidade	 magnética	 [H/m],	
μ0 = 4π × 10–7	 [H/m]	 é	 a	 permeabilidade	 magnética	 do	 vácuo	 e	μr é a 
permeabilidade magnética relativa.
Os	 materiais	 adequados	 para	 o	 núcleo	 magnético	 do	 regulador	 são	
os	 que	 apresentam	 valores	 de	 χm elevados, traduzindo-se em μr » 1, 
designados de materiais ferromagnéticos.

Os diferentes materiais ferromagnéticos apresentam diferentes 
curvas de magnetização. O comportamento ou resposta do material 
magnético é crítico para o projeto do regulador e deve ser selecionado 
de acordo com a aplicação pretendida.

Na	Figura	1	apresentam-se	duas	curvas	B-H	genéricas	que	corres-
pondem	 a	 dois	 materiais	 ferromagnéticos	 distintos.	 O	 material	 em	 a),	
com um laço de histerese estreito e baixa coercividade é usualmente 
designado de material “macio”.	O	material	em	b)	com	um	laço	de	histe-
rese mais largo e coercividade maior é denominado de material “duro”.

Se o material apresentar um laço do tipo retangular como Figura 
1	b),	a	reatância	indutiva	de	uma	bobina	poderá	ser	alterada	de	forma	
abrupta,	uma	vez	que	o	núcleo	fica	facilmente	saturado,	podendo	ser	
utilizado	como	interruptor	indutivo.	Por	exemplo,	uma	pequena	alte-
ração no valor da corrente de controlo poderá traduzir-se num grande 
aumento	ou	diminuição	da	potência	de	saída	de	um	sistema.	Por	outro	
lado, pode-se utilizar um regulador magnético com material macio 
como	o	da	Figura	1	a),	projetando	o	regulador	para	operar	no	joelho	
(zona	 de	 transição)	 da	 curva	 de	 magnetização.	 Desta	 forma,	 conse-
gue-se uma regulação da indutância de forma controlada, dando ori-
gem a uma bobina variável, regulada por uma corrente tipicamente 
contínua.

Figura 1. Curva B-H [1]: a)material macio; b) material duro.

A curva de magnetização de um material ferromagnético poderá apre-
sentar	um	número	infinito	de	relações	entre	B	e	H,	sendo,	por	isso,	um	
fenómeno difícil de modelizar. Não obstante, para o estudo do com-
portamento do regulador magnético é possível utilizar uma curva de 
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magnetização “normalizada”, ilustrada na Figura 2. Esta curva é uma 
boa	 aproximação	 quando	 se	 utilizam	 materiais	 macios,	 devido	 aos	
seus ciclos de histerese estreitos. A curva normalizada permite obter 
uma	relação	unívoca	de	B-H,	pois	a	cada	valor	de	B	corresponde	um	
valor	de	H	e	vice-versa.	Esta	curva	poderá	ser	representada	matema-
ticamente,	por	exemplo,	pela	equação	(6),	para	a	utilização	numa	aná-
lise	 sustentada	 em	 métodos	 analíticos	 ou	 definida	 num	 software ba-
seado	no	método	de	elementos	finitos.	Nesta	equação,	JS representa a 
linha	de	saturação	[T]	e	a	o	coeficiente	de	ajuste	da	curva.
 

Figura 2. Curva B-H normalizada [1].

B(H) = μ0 + JS 

Ha + 1 – (Ha + 1)2 – 4 Ha (1 – a)

2 (1 – a)

 
 Ha = μ0H 

μr – 1

JS

 (6)

Pela	 lei	 de	 Faraday,	 a	 força	 eletromotriz	 induzida	 (fem)	 numa	 espira	
fechada	 é	 dada	 pela	 taxa	 de	 variação	 de	 fluxo	 magnético,	 represen-
tado	pela	equação	(7),	em	que	ϕ	é	o	fluxo	magnético	[Wb],	λ	é	o	fluxo	
concatenado	[Wb.esp]	e	N	representa	o	número	de	espiras.	O	sinal	de	
menos	na	equação	está	relacionado	com	o	sentido	da	fem	induzida,	
associado à lei de Lenz.

 vi (t) = ‒N 
dϕ(t)

dt  = ‒ 
dλ(t)

dt
 (7)

O	 fluxo	 magnético	 através	 da	 área	 A	 é	 dado	 pela	 equação	 (8),	 neste	
contexto	representa	o	fluxo	através	de	uma	espira.	Se	a	densidade	de	
fluxo	magnético	for	uniforme	e	perpendicular	à	superfície,	a	equação	
(8)	simplifica-se,	dando	origem	à	equação	(9).

 
 ϕ = ∫S  

→
B · d

→
A   (8)

 
 ϕ = B · A (9)

Note-se	que	a	equação	(9)	é	uma	boa	aproximação,	no	entanto,	a	dis-
tribuição do campo magnético não é uniforme, nomeadamente nas 
curvas dos circuitos magnéticos. Outros fenómenos, como a variação 
da	 curva	 magnetização	 com	 a	 temperatura,	 espraiamento	 do	 fluxo	
magnético	 (quando	 aplicável)	 e	 capacitâncias	 parasitas	 dos	 enrola-
mentos,	são	aqui	desconsiderados.

De	grande	importância,	a	equação	(10),	também	conhecida	por	lei	
de Ampere, relaciona o integral de linha de 

→
H  ao longo de um caminho 

fechado,	 com	 a	 corrente	 envolvida	 pelo	 caminho.	 Nesta	 equação,	 o	
produto N · i é habitualmente designado por força magnetomotriz 
(fmm).

  �
l

 
→
H · d

→
 l  = N · i  (10)

Finalmente,	tendo	em	consideração	as	relações	anteriores	define-
-se	a	indutância,	na	sua	forma	mais	comum,	pela	equação	(11).	Nesta	
equação,	ℜ	é	a	relutância	magnética	[H-1].

Como	se	pode	depreender	pela	equação	(11),	é	possível	modificar	
o	valor	da	indutância	variando	a	relutância	magnética	do	núcleo.	Para	
tal, o regulador magnético é projetado para operar na zona de joelho 
da	curva	B-H	(zona	de	transição).	Isto	é	possível,	com	a	sobreposição	
de um campo magnético auxiliar, do tipo DC, mediante enrolamentos 
percorridos por corrente contínua Idc [A]. A variação desta corrente pos-
sibilitará	 um	 controlo	 do	 nível	 de	 saturação	 do	 núcleo,	 ainda	 que	 de	
forma não linear.

Portanto, o regulador magnético apresentará uma indutância no 
enrolamento	principal	que	dependerá	da	corrente	que	o	percorre	iac e 
de Idc,	como	representado	pela	equação	(12).

 L = 
λ

i
 = 

N2μA

l  = 
N2

ℜ
  (11)

 L = f (iac, Idc) (12)

3. CONFIGURAÇÃO DO REGULADOR
Na	Figura	3	apresenta-se	um	regulador	magnético	com	núcleo	do	tipo	
EF25.	Este	núcleo	apresenta	um	entreferro	que	permite	evitar	a	sua	rá-
pida	saturação.	O	enrolamento	principal	(AC)	está	situado	no	braço	do	
meio	do	núcleo	e	os	enrolamentos	de	controlo	(DC)	nos	braços	laterais.	
Estes	últimos	estão	ligados	em	série	e	oposição	de	polaridade,	a	fim	
de cancelar a fem induzida no circuito de controlo DC, considerando a 
hipótese de simetria.

O aumento de Idc, e, portanto, da força magnetomotriz, tende a au-
mentar relutância magnética mediante o passeio do ponto de opera-
ção na zona de transição da curva de magnetização. Apenas um valor 
reduzido de corrente contínua é necessário para alterar a permeabili-
dade magnética percebida pelo enrolamento principal e, portanto, o 
seu valor de indutância.

Figura 3. Regulador Magnético com núcleo do tipo EF25.
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uma	 vez	 que	 se	 utilizam	 um	 total	 de	 4	 enrolamentos.	 Note-se	 que	
neste	 caso	 foram	 utilizados	 núcleos	 magnéticos	 toroidais.	 Neste	 re-
gulador assume-se desde logo a presença de uma corrente principal 
com componente contínua e ripple associado. O controlo da satura-
ção é feito sobretudo à custa do balanço das forças magnetomotrizes 
presentes.

Na	 Figura	 8,	 mostra-se	 a	 configuração	 laboratorial	 para	 o	 en-
saio do conversor e inclui o regulador magnético, fonte de tensão 
DC,	 DSP	 para	 gerar	 pulsos	 para	 os	 IGBTs,	 e	 controlar	 a	 frequência	
e ciclo de trabalho do sistema, fonte de corrente DC, osciloscópio, 
entre outros.

Figura 6. Esquema da configuração do conversor DC-DC [2].

Figura 7. Regulador magnético com núcleo toroidal [2].

Para	o	ensaio	foram	definidos	vários	valores	de	corrente	de	controlo,	
nomeadamente 0 A, 0,5 A e 1 A. As formas de onda das correntes no 
enrolamento principal são apresentadas na Figura 9. 

Para este tipo de conversor a oscilação da corrente está relaciona-
da	com	a	indutância	pela	equação	(13),	em	que	Lmain, é a indutância do 
enrolamento	principal	[H],	VDClink é a tensão do barramento DC [V],  Vload é 
a tensão na carga [V], DS é o ciclo de trabalho, TS é o período [s] e Δimain, 
representa a oscilação da corrente [A].

Como se pode constatar, para os vários valores de corrente de 
controlo, correspondem diferentes amplitudes de oscilação de cor-
rente,	revelando	que	ocorreu	alteração	do	valor	de	indutância	do	enro-
lamento principal. Como é sabido, a maior oscilação da corrente con-
duz,	usualmente,	a	um	sistema	menos	eficiente.	Portanto,	a	utilização	
de um regulador magnético para o controlo da oscilação da corrente 
apresenta-se como uma solução interessante.

 Lmain = 
(VDClink – Vload) DSTS

 Δimain

  (13)

A	 título	 exemplificativo,	 na	 Figura	 4	 apresenta-se	 o	 comportamento	
típico da indutância em função da corrente de controlo Idc. Como se 
pode observar, a indutância diminui com o aumento da corrente de 
controlo.

Na	 Figura	 5	 são	 apresentados	 dois	 reguladores	 magnéticos,	 a)	
e	 b),	 construídos	 com	 núcleos	 semelhantes,	 do	 tipo	 EF25	 e	 EFD25,	
respetivamente.

O	regulador	com	o	núcleo	EF25	foi	projetado	para	uma	gama	de	
indutância	de	0.350 	mH	a	0.950	mH,	iac	de	0.6 	A	e	Idc máxima de 1A. 

No	caso	do	regulador	com	o	núcleo	EFD25,	este	foi	projetado	para	
um intervalo de indutância semelhante, mas com a particularidade de 
um valor máximo de 0.3 A para o Idc. O projeto de ambos é muito se-
melhante,	no	entanto	é	conveniente	notar	que	para	se	obter	um	valor	
Idc máximo inferior e de forma a manter a mesma força magnetomotriz, é 
necessário	aumentar	o	número	de	espiras	dos	enrolamentos	de	con-
trolo,	como	se	pode	inferir	pela	equação	(10).	Neste	exemplo,	ambos	
os	reguladores	possuem	68	espiras	no	enrolamento	principal.	No	que	
diz	respeito	ao	número	de	espiras	de	controlo,	o	regulador	EF25	tem	
35	espiras,	enquanto	o	regulador	EFD25	possui	100	espiras.	Como	se	
pode observar, a redução da indutância com o aumento da corrente de 
controlo é mais abruta para o caso do regulador EFD25, considerando 
o mesmo aumento de corrente.

Figura 4. Indutância em função da corrente de controlo IDC.

EF25 EFD25

Figura 5. Reguladores Magnéticos: a) EFD 25; b) EFD25.

4. EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Apresenta-se	 de	 seguida	 um	 exemplo	 em	 que	 se	 utiliza	 um	 regula-
dor	 magnético	 para	 controlar	 a	 oscilação	 de	 corrente	 (ripple)	 de	 um	
conversor DC-DC do tipo buck.	O	esquema	deste	conversor,	no	qual	
o regulador magnético está realçado a tracejado, é apresentado na 
Figura	6.	Este	circuito	foi	adaptado	de	um	inversor,	do	qual	foi	somente	
utilizado um braço.

No	que	diz	respeito	ao	regulador,	apresenta-se	na	Figura	7	a	con-
figuração	 dos	 enrolamentos.	 A	 configuração	 é	 ligeiramente	 diferente	
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Figura 8. Visão global da configuração laboratorial [2].

Figura 9. Formas de onda da corrente do enrolamento principal [2].

5. A INVESTIGAÇÃO CONTINUA
Os reguladores magnéticos apesar da sua longa história, 
continuam	 a	 despertar	 o	 interesse	 dos	 investigadores.	 Têm	
sido reinventados e aperfeiçoados com o objetivo de atender 
às	mais	diversas	aplicações	emergentes,	tais	como	circuitos	
de controlo de iluminação LED, conversores DC-DC para veí-
culos	elétricos	e	sistemas	MPPT.

REFERÊNCIAS
[1]	 M.	S.	Perdigão,	M.	Menke,	A.	R.	Seidel,	R.	A.	Pinto	and	J.	M.	Alonso,	

A review on variable inductors and variable transformers: Applica-

tions to lighting drivers, 2014 IEEE Industry Application Society An-

nual Meeting,	Vancouver,	BC,	2014,	pp.	1-8.

[2] A. P. Mendes Pereira Mendes, B. Baptista, A. M. S. Mendes, M. 

Perdigão, Experimental analysis of a DC current-controlled varia-

ble inductor in a DC-DC converter, IEEE International Conference on 

Industrial Technology ICIT, Melbourne, Australia, Vol., pp. -, Febru-

ary, 2019.

[3]	 M.	W.	Beraki,	J.	P.	F.	Trovão,	M.	S.	Perdigão	and	M.	R.	Dubois,	Va-

riable Inductor Based Bidirectional DC–DC Converter for Electric 

Vehicles, in IEEE Transactions on Vehicular Technology,	vol.	66,	no.	

10,	pp.	8764-8772,	Oct.	2017.

[4]	 M.	 Martins,	 M.	 S.	 Perdigão,	 A.	 M.	 S.	 Mendes,	 R.	 A.	 Pinto	 and	 J.	

M. Alonso, Analysis, Design, and Experimentation of a Dimmable 

Resonant-Switched-Capacitor LED Driver With Variable Inductor 

Control, in IEEE Transactions on Power Electronics,	vol.	32,	no.	4,	pp.	

3051-3062,	April	2017.	 M



COLUNA DE TRIBOLOGIA

12    MANUTENÇÃO 141

Engrenagens de elevada 
eficiência
Pedro M.T. Marques1, Beatriz M. Graça1, Carlos M.C.G. Fernandes1, Jorge H.O. Seabra2

1INEGI	–	Instituto	de	Ciência	e	Inovação	em	Engenharia	Mecânica	e	Engenharia	Industrial
2FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

INTRODUÇÃO

Nos	 últimos	 anos	 as	 questões	 da	 sustentabilidade	 têm	 ganho	
particular relevância, havendo um esforço internacional no 
sentido	de	se	fazer	um	aproveitamento	mais	eficiente	e	eficaz	

dos	 recursos	 disponíveis.	 As	 engrenagens/transmissões	 mecânicas	
são	 elementos	 mecânicos/mecanismos	 muito	 comuns,	 que	 podem	
ser	encontrados	num	sem	número	de	máquinas,	desde	a	pequena	fer-
ramenta de bricolage, passando pelos transportes até às turbinas eó-
licas.	Sendo	assim,	quer	pelo	seu	número,	quer	pelas	potências	envol-
vidas	é	de	todo	o	interesse	que	se	aumente	a	longevidade	e	eficiência	
das	transmissões	já	existentes	e	que	se	desenvolvam	soluções	onde	a	
eficiência	é	tão	importante	como	a	fiabilidade.	Deve-se	salientar	ainda	
que	uma	transmissão	mecânica	desenhada	com	a	eficiência	em	mente	
promove uma menor geração de calor nos elementos em contacto; 
por sua vez uma menor temperatura de funcionamento reduz a proba-
bilidade de avarias relacionadas com os fenómenos de contacto. Uma 
menor temperatura de funcionamento potencia também uma maior 
longevidade	do	lubrificante,	potencialmente	aumentando	os	intervalos	
de manutenção.

PERDAS DE POTÊNCIA EM TRANSMISSÕES MECÂNICAS 
POR ENGRENAGENS
Numa	 transmissão	 mecânica	 as	 perdas	 de	 potência	 podem	 ser	 divi-
didas	em	perdas	em	vazio	(independentes	da	carga)	e	perdas	depen-
dentes	da	carga	transmitida.	Na	Figura	1	mostra-se	um	esquema	sim-
plificado	com	a	identificação	das	perdas	de	potência	em	transmissões	
por engrenagens.

perda de potência engrenagens rolamentos vedantes

independentes da carga

dependentes da carga

Figura 1. Identificação das perdas de potência em transmissões mecânicas por 

engrenagens.

As	perdas	em	vazio	são	as	perdas	que	não	dependem	diretamente	da	
carga transmitida pelos componentes. Dentro da categoria das perdas 
em vazio podemos incluir as perdas nos vedantes, as perdas por cha-
pinagem	nas	engrenagens	e	quaisquer	elementos	em	movimento	que	
interajam	 com	 o	 óleo	 ou	 mistura	 ar-lubrificante,	 seja	 lubrificação	 em	
banho ou injeção.

As	 perdas	 dependentes	 da	 carga	 transmitida	 são	 as	 perdas	 que	
ocorrem	 nos	 contactos	 dos	 corpos	 que	 transmitem	 cargas,	 como	
por	 exemplo	 os	 contactos	 entre	 os	 flancos	 dos	 dentes	 de	 um	 par	

pinhão-roda ou os contactos entre os elementos rolantes de um rola-
mento e as respetivas pistas.

Em	 condições	 nominais	 de	 funcionamento,	 as	 engrenagens	 e	 os	
rolamentos são à partida os elementos constituintes de uma transmis-
são	mecânica	que	mais	energia	dissipam.	

Neste	artigo	o	foco	estará	na	perda	de	potência	com	origem	nas	
engrenagens,	uma	vez	que	é	possível	obter	diminuições	muito	impor-
tantes	na	energia	dissipada	através	de	uma	escolha	adequada	da	geo-
metria do dentado da engrenagem. 

As	perdas	de	potência	numa	engrenagem	podem	ser	calculadas	
de	acordo	com	a	expressão	1	que	foi	inicialmente	proposta	por	Ohlen-
dorf [1].

P
VZP = Pin · μmz · HV

Onde Pin	 é	 a	 potência	 de	 entrada,	 μmz	 é	 o	 coeficiente	 de	 atrito	
médio no engrenamento e HV é o fator geométrico de perda da 
engrenagem. 

O	 coeficiente	 de	 atrito	 médio,	 μmz	 depende	 das	 condições	 de	
funcionamento, das propriedades geométricas da engrenagem, do 
acabamento	 das	 superfícies	 e	 das	 propriedades	 do	 lubrificante,	 tipi-
camente através de um fator de correção. A expressão mais popular 
para	o	cálculo	do	coeficiente	de	atrito	médio	é	a	que	foi	proposta	por	
Schlenk [1].	Esta	é	uma	expressão	que	se	carateriza	pela	sua	versatili-
dade	e	qualidade	de	resultados	quando	combinada	com	um	fator	do	
lubrificante	devidamente	calibrado.	Este	trabalho	de	calibração	pode	
ser	feito	em	máquinas	de	discos	ou	através	de	testes	em	engrenagens	
num ambiente devidamente controlado. Em trabalhos anteriores os 
autores	deste	artigo	fizeram	estudos	 intensivos	no	que	diz	respeito	à	
determinação	 e	 caraterização	 completa	 das	 perdas	 de	 potência	 em	
transmissões	mecânicas	lubrificadas	com	óleos	para	turbinas	eólicas	
[2–4].

O fator de perda da engrenagem depende essencialmente das 
propriedades geométricas do par pinhão-roda e da partição de carga 
entre os dentes durante o engrenamento. Na literatura existem várias 
expressões	analíticas	função	dos	parâmetros	geométricos	da	engre-
nagem	que	permitem	o	cálculo	deste	fator,	mas	que	não	se	aplicam	
universalmente a todas as engrenagens nem dizem, muitas das vezes, 
quais	os	limites	de	aplicabilidade	das	expressões	sugeridas.	Os	auto-
res	deste	artigo	concluíram,	num	trabalho	recente	[3,	5],	que	a	melhor	
maneira de calcular o fator de perda da engrenagem é numericamente 
e recorrendo a um modelo analítico para a repartição de carga no en-
grenamento,	também	desenvolvido	pelos	autores	[6],	conseguindo-se	
assim	 obter	 o	 valor	 do	 fator	 de	 perdas	 de	 forma	 quase	 instantânea.	
Deste	modo	é	possível	comparar	e	desenvolver	soluções	de	engrena-
gens	eficientes	de	forma	rápida.

De	 acordo	 com	 o	 que	 foi	 dito	 nos	 parágrafos	 anteriores	 torna-se	
claro	que	tanto	o	lubrificante	como	a	geometria	têm	uma	influência	im-
portante	na	eficiência	de	uma	transmissão	mecânica	por	engrenagens.	
Sendo	assim,	nas	próximas	secções	será	demonstrada	a	influência	do	
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lubrificante	e	da	geometria	na	eficiência	de	engrenagens	com	base	em	
resultados teóricos e experimentais.

ENSAIOS DE ENGRENAGENS EM BANCO FZG
Na	Figura	2	mostra-se	um	esquema	do	banco	de	ensaios	FZG.	O	banco	
é	constituído	por	2	caixas	de	engrenagens	(3)	com	a	mesma	razão	de	
transmissão	e	um	único	andar.	O	binário	é	aplicado	estaticamente	e	de	
forma interna por imposição de um deslocamento angular nos veios 
que	ligam	as	caixas	através	de	uma	embraiagem	(4)	e	uma	alavanca	
com	pesos	(6).	A	embraiagem	de	aplicação	de	carga	está	também	as-
sinalada	 na	 Figura	 2	 com	 a	 nomenclatura	 TIN. A vantagem deste sis-
tema	é	que	o	motor	apenas	precisa	de	fornecer	a	energia	necessária	
para manter o sistema a rodar à velocidade imposta, pois o carrega-
mento é interno ao sistema. No veio de acionamento, ligado ao motor, 
existe	um	sistema	de	elevada	precisão	(±0,1	Nm)	que	permite	medir	o	
binário	que	o	motor	está	a	fornecer	para	manter	o	sistema	a	rodar	à	ve-
locidade imposta, obtendo-se assim uma medição direta e instantânea 
das	perdas	de	potência.

O	banco	de	ensaios	FZG	permite	não	só	testar	diferentes	geome-
trias	de	engrenagens,	mas	também	diferentes	lubrificantes.	Os	ensaios	
podem	ser	feitos	com	diferentes	níveis	de	carga,	com	lubrificação	por	
injeção ou banho de óleo e a temperatura livre ou controlada [7].

Os	 testes	 feitos	 com	 as	 diferentes	 combinações	 de	 lubrificante	 e	
geometrias	de	engrenagens	foram	feitos	nas	seguintes	condições:
•	 Injeção	de	óleo	a	80°C,	3	l/min;
•	 Velocidade	angular	do	motor	de	200,	400	e	1200	rpm;
•	 Binário de carga na roda da engrenagem:

Estágio de carga Binário / Nm

K1 5

K5 105

K7 199

K9 323

TIN, n1

TL, n2

MOTOR

1

2

3

45 6

7

8

Figura 2. Banco de ensaios FZG.

INFLUÊNCIA DO LUBRIFICANTE
Para	 este	 trabalho	 foram	 selecionados	 3	 lubrificantes	 distintos,	 uma	
formulação mineral, uma sintética baseada em poli-α-olefina	 e	 um	
poli-alquileno-glicol.	Na	Tabela	1	podemos	ver	as	caraterísticas	físicas	
mais	relevantes	dos	lubrificantes	selecionados.

Tabela 1. Propriedades físicas dos lubrificantes selecionados.

Parâmetro Unidades MINR PAOR PAGD

Óleo base - Mineral Poli-α-olefina Poli-alquileno-glicol

Densidade @ 15°C g/cm3 0,902 0,859 1,059

Densidade @ 40°C cSt 319,25 324,38 290,26

Densidade @ 100°C cSt 22,41 35,27 51,06

Índice de Viscosidade - 85 155 241

Figura 3. Influência do lubrificante na perda de potência com a engrenagem H501.

De acordo com a Figura 3 o binário perdido é claramente função do 
tipo	de	lubrificante	usado.	As	maiores	diferenças	verificam-se	às	car-
gas mais elevadas, no entanto para as cargas mais baixas a distinção 
entre	os	lubrificantes	não	é	tão	evidente,	uma	vez	que	para	estas	con-
dições	as	perdas	são	essencialmente	função	da	viscosidade	e	densi-
dade	do	lubrificante	às	condições	de	funcionamento.	O	óleo	que	teve	o	
pior comportamento foi o MINR em todas as gamas de funcionamento. 
A velocidades mais baixas e à carga mais elevada o PAGD promoveu 
um	 funcionamento	 mais	 eficiente,	 no	 entanto,	 para	 as	 velocidades	
mais altas o PAOR aproximou-se do PAGD. 

A	 comparação	 entre	 lubrificantes	 foi	 feita	 recorrendo	 à	 engrena-
gem	H501	da	Tabela	2.

INFLUÊNCIA DA GEOMETRIA
Na	 secção	 anterior	 mostrou-se	 que	 se	 podem	 conseguir	 ganhos	 in-
teressantes	 fazendo	 uma	 escolha	 criteriosa	 do	 lubrificante.	 De	 modo	
a	 testar	 a	 influência	 da	 geometria	 compararam-se	 3	 geometrias	 de	
engrenagens	 diferentes.	 A	 engrenagem	 C14	 é	 uma	 engrenagem	 de	
dentado	 reto	 	 utilizada	 em	 ensaios	 normalizados,	 enquanto	 que	 as	
geometrias	H501	e	H951	(Figura	4)	foram	desenvolvidas	pelos	autores	
em trabalhos anteriores [3]. As propriedades geométricas das engre-
nagens	apresentam-se	na	Tabela	2.	

                

Figura 4. Engrenagens C14, H501 e H951.
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Tabela 2. Propriedades geométricas das engrenagens testadas/desenvolvidas.

C14 H501 H951

Número de dentes 16 24 20 30 38 57

Largura / mm 14 23

Ângulo de pressão / º 20

Ângulo de hélice / º 0 15

Módulo / mm 4,5 3,5 1,75

Correção de dentado 0,1817 0,1715 0,1809 0,0891 1,6915 2,0003

Razão de condução 1,44 1,46 0,93

Razão de condução suplementar 0 0,54 1,08

Razão de condução total 1,44 2,00 2,01

Comprimento de engrenamento / mm 19,09 15,55 4,98

Fator de segurança do flanco do dente 
SH @323Nm

0,73 0,98 0,73

Fator de segurança do pé do dente  
SF @323Nm

1,23 1,86 1,23

Entre-eixo de funcionamento / mm 91,5

Fator geométrico de perda HV 0,1949 0,1873 0,0685

Ao	desenvolver	as	engrenagens	H501	e	H951	apresentadas	na	Tabela	
2 procurou-se manter os fatores de segurança para a condição de car-
regamento	K9	(323	Nm)	que	se	verificam	para	a	engrenagem	C14	que	
é	normalizada.	Na	última	linha	da	Tabela	2	pode-se	identificar	o	fator	
de perda da engrenagem, HV.	Este	fator	teórico	mostra	que	à	partida	
a	engrenagem	H951	será	mais	eficiente	do	que	as	engrenagens	C14	e	
H501.	A	potência	dissipada	durante	o	engrenamento	é	função	da	carga	
aplicada,	do	coeficiente	de	atrito,	da	velocidade	de	escorregamento,	
do comprimento de engrenamento e aumenta com o aumento de 
qualquer	um	destes	parâmetros.	Para	o	mesmo	carregamento,	a	dis-
tinção	faz-se	então	pelo	coeficiente	de	atrito	que	é	dependente	do	lu-
brificante,	pela	velocidade	de	escorregamento	e	pelo	comprimento	de	
engrenamento	 que	 dependem	 da	 geometria.	 É,	 no	 entanto,	 possível	
diminuir a velocidade de escorregamento e o comprimento do engre-
namento de forma simultânea, se o módulo do dentado for diminuído.

Figura 5. Influência da geometria do dentado na perda de potência com o óleo MINR.

A	 Figura	 5	 mostra	 que	 a	 perda	 de	 potência	 decresceu	 significativa-
mente, com a diminuição do fator de perda da engrenagem na passa-
gem	da	geometria	H501	para	H951.

 

CONCLUSÕES
Em	suma	pode-se	concluir	que	tanto	o	lubrificante	como	a	geometria	
das	engrenagens	têm	um	papel	muito	importante	na	eficiência	do	en-
grenamento.	Na	Figura	6	pode	ver-se	a	influência	combinada	da	geo-
metria	e	do	lubrificante	no	binário	de	perdas	e	na	eficiência.	A	baixas	

velocidades	a	perda	de	binário	diminuiu	em	cerca	de	74%	e	a	velocida-
des	mais	elevadas	em	cerca	de	47%.	As	reduções	de	perda	de	binário	
significam	ganhos	de	eficiência	de	0,5	a	1%.	Dado	que	há	uma	menor	
dissipação	de	energia	também	se	verifica	uma	diminuição	da	tempe-
ratura de funcionamento nos contactos entre os dentes, promovendo-
-se	uma	maior	longevidade	quer	das	engrenagens	quer	do	lubrificante.

Figura 6. Influência combinada da geometria e do lubrificante na perda de potência.
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13. ANÁLISE DAS CARATERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE UM DÍODO
Após a introdução aos semicondutores e ao estudo das caraterísticas 
fundamentais dos díodos de junção será iniciada a análise, na presente 
ficha	 técnica,	 dos	 circuitos	 caraterísticos	 que	 integram	 este	 compo-
nente eletrónico.

Para	a	correta	utilização	de	qualquer	componente	eletrónico	será	
fundamental analisar as suas caraterísticas técnicas e os seus limi-
tes de funcionamento como, por exemplo, a corrente contínua direta 
máxima	ou	a	potência	de	dissipação.	Para	esta	análise	os	fabricantes	
fornecem	a	folha	de	dados	do	componente,	conhecida	em	inglês	por	
Data Sheet,	onde	se	especificam	determinadas	propriedades,	compor-
tamentos,	gráficos	e	todas	as	informações	relevantes	ao	funcionamen-
to do componente eletrónico.

Figura 109. Folha de dados do díodo retificador 1N4001-1N4007.

Fonte da Figura: www.wontop.com 

Figura 110. Estipulações máximas e caraterísticas elétricas do díodo retificador 1N4001-1N4007.

Fonte da Figura: www.wontop.com 

Será	analisado	de	seguida	o	díodo	retificador	da	série	1N4000	(1N4001	a	
1N4007).	Existem	diversos	fabricantes	deste	componente,	utilizaremos	a	
folha	de	dados	do	fabricante	WTE	(Won-Top	Electronics)	disponível	em	
www.wontop.com/uploadfiles/56/sort_excel/pdf/1n4001.pdf

A	 Figura	 110	 representa	 as	 estipulações	 máximas	 e	 caraterísticas	
elétricas	do	díodo	retificador,	considerando	uma	temperatura	ambien-
te	de	25°C.	Iremos	analisar	as	caraterísticas	mais	importantes	na	sele-
ção deste tipo de componente eletrónico, nomeadamente a tensão 
inversa,	a	corrente	direta	máxima,	a	queda	de	tensão	direta	e	a	corren-
te direta máxima.

Tensão inversa de disrupção
A	 folha	 de	 dados	 refere-se	 a	 um	 díodo	 retificador	 usado	 nas	 fontes	
de	alimentação	(circuitos	que	convertem	tensão	alternada	em	tensão	
contínua	e	que	serão	analisadas	em	futuras	fichas	técnicas).	Tomemos	
como	exemplo	o	díodo	1N4001:

Tabela 17. Tensão inversa de disrupção num díodo 1N4001.

Fonte da Figura: www.wontop.com

 

CARATERÍSTICA SÍMBOLO DÍODO 1N4001

Tensão	inversa	de	pico	repetitivo
Peak Repetitive Reverse Voltage

VRRM 50 V

Tensão	inversa	de	pico	operativo
Working Peak  Reverse Voltage

VRWN 50 V

Tensão	de	bloqueio	em	corrente	contínua
DC Blocking Voltage

VR 50 V

As	caraterísticas	de	tensão	apresentadas	especificam	a	destruição	do	
díodo	sob	determinadas	condições	de	operação.	A	caraterística	mais	
relevante	é	a	tensão	de	disrupção	do	díodo	que	é	de	50	V,	 indepen-
dentemente	de	como	se	utiliza.	Esta	disrupção	ocorre	porque	no	díodo	
surge	uma	avalanche	quando	subitamente	aparece	uma	grande	quan-
tidade de portadores na camada de depleção.

No	1N4001	a	tensão	inversa	de	50	V	representa	um	nível	destrui-
dor	 para	 as	 caraterísticas	 do	 díodo,	 que	 os	 projetistas	 evitam	 atingir	
em	todas	as	condições	de	operação,	por	isso	considera	um	certo	fator	
de	segurança.	Não	existe,	contudo,	uma	regra	absoluta	para	se	definir	
este	índice	de	segurança	uma	vez	que	o	seu	valor	depende	de	muitos	
fatores	 do	 projeto.	 Num	 projeto	 conservador,	 onde	 se	 impõe	 o	 lado	
segurança, usa-se um fator de nível 2, ou seja, nunca se permite atingir 
mais	 de	 25	 V	 na	 tensão	 inversa	 de	 um	 1N4001.	 Num	 projeto	 menos	
conservador	pode-se	chegar	a	40	V	nos	terminais	do	díodo.

Corrente direta máxima
A folha de dados indica o mesmo valor para a corrente direta máxima 
da	série	1N4000.	Este	valor	indica	que	os	díodos	podem	suportar	até	
1	A	no	sentido	direto	quando	usado	como	retificador.	O	valor	apresen-
tado corresponde a uma carga monofásica resistiva ou indutiva com a 
frequência	de	60	Hz.	A	temperatura	ambiente	considerada	é	de	75°C.	
Na Figura 111 podemos observar o efeito da temperatura ambiente na 
corrente direta do díodo.
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Tabela 18. Corrente Direta Máxima na série 1N4000.

Fonte da Figura: www.wontop.com 

CARATERÍSTICA SÍMBOLO VALOR

Corrente	direta	retificada	média
Average Rectified Outup Current

ID 1 A

Figura 111. Variação da corrente direta com a temperatura ambiente.

Fonte da Figura: www.wontop.com 

Um projetista considera 1 A como o valor estipulado máximo absoluto 
do	díodo,	um	nível	de	corrente	direta	não	pode	sequer	ser	aproximado.	
Possivelmente, o projetista atende a um fator de segurança de nível 2 ou 
seja,	um	projeto	fiável	garantirá	que	a	corrente	direta	seja	inferior	a	0,5	
A	em	todas	as	condições	de	operação.	Estudos	das	falhas	de	dispositi-
vos	mostram	que	a	duração	de	vida	de	um	dispositivo	diminui	à	medida	
que	se	aproxima	do	valor	máximo	estipulado.	Devido	a	este	facto,	alguns	
projetistas usam um fator de segurança de 10:1, garantindo a corrente 
direta máxima dos díodos apresentados em 0,1 A ou menos.

Queda de tensão direta
Esta	caraterística	representa	a	queda	de	tensão	aos	terminais	do	díodo	
quando	a	corrente	direta	é	de	1	A.	A	temperatura	ambiente	considera-
da	é	de	25°C.

Tabela 19. Corrente Direta Máxima na série 1N4000.

Fonte da Figura: www.wontop.com 

CARATERÍSTICA SÍMBOLO VALOR

Tensão	direta
Forward Voltage

VFM 1 V

Corrente inversa máxima
Outra	caraterística	 importante	que	merece	destaque	é	a	corrente	 in-
versa	máxima,	que	se	define	como	a	corrente	inversa,	considerando	a	
máxima	tensão	inversa	estipulada	em	corrente	contínua	(50	V	no	caso	
do	díodo	1N4001).

Tabela 20. Corrente Direta Máxima na série 1N4000.

Fonte da Figura: www.wontop.com

CARATERÍSTICA SÍMBOLO TEMP. AMBIENTE VALOR

Corrente inversa 
máxima

Peak Reverse Current
IRM

25°C 5 µA

100°C 50 µA

Da	análise	dos	valores	anteriores	verifica-se	como	a	temperatura	é	im-
portante	nos	semicondutores.	Um	projeto	que	exija	uma	tensão	inversa	
inferior	a	5	µA	trabalhará	corretamente	com	um	díodo	1N4001	à	tem-
peratura	de	25°C,	no	entanto	não	cumprirá	os	requisitos	se	a	tempera-
tura	atingir	os	100°C.

14. LINEARIZAÇÃO DA CARATERÍSTICA DIRETA DO DÍODO
Iremos introduzir a análise do circuito com díodo com a apresentação 
das	 aproximações	 ao	 modelo	 deste	 semicondutor.	 Em	 determinadas	
situações	a	análise	do	circuito	poderá	assumir	algumas	simplificações	
que	aceleram	a	sua	análise	crítica.

14.1. Primeira aproximação do díodo (díodo ideal)
A	utilização	da	1.ª	aproximação	do	díodo	considera	que	este	compo-
nente é ideal, ou seja funciona como um interruptor. Quando polari-
zado	diretamente	a	tensão	de	arranque	será	igual	a	0	V	sendo	a	sua	
resistência	 direta	 nula	 e	 quando	 polarizado	 inversamente	 a	 corrente	
inversa	igual	a	0	A	e	a	sua	resistência	infinita.	A	Figura	112	representa	
esta aproximação.
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Corrente inversa máxima 

Outra caraterística importante que merece destaque é a corrente inversa máxima, que se define como a 
corrente inversa, considerando a máxima tensão inversa estipulada em corrente contínua (50 V no caso do 
díodo 1N4001 ). 

CARATERÍSTICA SÍMBOLO TEMP. 
AMBIENTE

VALOR 

Corrente inversa máxima 
Peak Reverse Current 

IRM 
25C 5 µA 

100C 50 µA 

Tabela 20. Corrente Direta Máxima na série 1N4000. 
Fonte da figura: www.wontop.com  

Da análise dos valores anteriores verifica-se como a temperatura é importante nos semicondutores. Um 
projeto que exija uma tensão inversa inferior a 5 µA trabalhará corretamente com um díodo 1N4001 à 
temperatura de 25C, no entanto não cumprirá os requisitos se a temperatura atingir os 100C. 

14. Linearização da caraterística direta do díodo
Iremos introduzir a análise do circuito com díodo com a apresentação das aproximações ao modelo deste 
semicondutor. Em determinadas situações a análise do circuito poderá assumir algumas simplificações que 
aceleram a sua análise crítica. 

14.1 1.ª Aproximação do díodo (díodo ideal) 

A utilização da 1.ª aproximação do díodo considera que este componente é ideal, ou seja funciona como um 
interruptor. Quando polarizado diretamente a tensão de arranque será igual a 0 V sendo a sua resistência 
direta nula e quando polarizado inversamente a corrente inversa igual a 0 A e a sua resistência infinita. A 
Figura 112 representa esta aproximação. 

Figura 112. 1.ª aproximação do díodo (díodo ideal). 

ID 

VD VD = 0 V 

POLARIZAÇÃO DIRETA 

POLARIZAÇÃO INVERSA 

1.ª APROXIMAÇÃO DO DÍODO
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projeto que exija uma tensão inversa inferior a 5 µA trabalhará corretamente com um díodo 1N4001 à 
temperatura de 25C, no entanto não cumprirá os requisitos se a temperatura atingir os 100C. 

14. Linearização da caraterística direta do díodo
Iremos introduzir a análise do circuito com díodo com a apresentação das aproximações ao modelo deste 
semicondutor. Em determinadas situações a análise do circuito poderá assumir algumas simplificações que 
aceleram a sua análise crítica. 

14.1 1.ª Aproximação do díodo (díodo ideal) 

A utilização da 1.ª aproximação do díodo considera que este componente é ideal, ou seja funciona como um 
interruptor. Quando polarizado diretamente a tensão de arranque será igual a 0 V sendo a sua resistência 
direta nula e quando polarizado inversamente a corrente inversa igual a 0 A e a sua resistência infinita. A 
Figura 112 representa esta aproximação. 

Figura 112. 1.ª aproximação do díodo (díodo ideal). 
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POLARIZAÇÃO DIRETA 

POLARIZAÇÃO INVERSA 

1.ª APROXIMAÇÃO DO DÍODO

Figura 112. 1.ª aproximação do díodo (díodo ideal).

No	circuito	apresentado	na	Figura	113	iremos	calcular	a	corrente	que	o	
percorre	e	a	tensão	aos	terminais	da	resistência	de	carga	(URL),	consi-
derando o díodo ideal.
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No circuito apresentado na Figura 113 iremos calcular a corrente que o percorre e a tensão aos terminais da 
resistência de carga (URL), considerando o díodo ideal. 

Figura 113. Circuito com um díodo de junção ideal. 
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nula.  

 A tensão nos terminais da resistência de carga será a tensão 
da fonte: URL = UF = 10 V 

 A corrente que percorre o circuito será dada pela equação: 
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14.2 2.ª aproximação do díodo 

A 1.ª aproximação é aplicável na maioria das reparações de avarias nos circuitos eletrónicos, contudo, por 
vezes, exige-se uma maior exatidão dos valores da corrente de carga e tensão de carga. Nestas situações 
utiliza-se a 2.ª aproximação. 

O equivalente de um díodo, pela 2.ª aproximação, será um interruptor em série com uma fonte de tensão de 
valor igual à tensão de arranque do díodo. Quando a tensão for superior à tensão de arranque do díodo, o 
comutador encontra-se fechado, caso contrário se a tensão aplicada for inferior à tensão de arranque, o 
interruptor está aberto. 

A Figura 114 representa a caraterística corrente - tensão quando se aplica a 2.ª aproximação. A caraterística 
mostra que não existe corrente abaixo da tensão de arranque, ou seja, no caso do silício U = 0,7 V. O díodo 
começa a conduzir a partir desta tensão, mantendo-a nos seus terminais qualquer que seja a corrente. 
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Figura 113. Circuito com um díodo de junção ideal.

Considerando	 o	 díodo	 diretamente	 polarizado	 (ânodo	 com	 potencial	
positivo),	a	sua	tensão	de	arranque	é	nula.	
•	 A	 tensão	 nos	 terminais	 da	 resistência	 de	 carga	 será	 a	 tensão	 da	

fonte: URL = UF = 10 V
•	 A	corrente	que	percorre	o	circuito	será	dada	pela	equação:	

I = 
URL

RL

 = 
10

10
 = 1 mA

14.2. Segunda aproximação do díodo
A	1.ª	aproximação	é	aplicável	na	maioria	das	reparações	de	avarias	nos	
circuitos eletrónicos, contudo, por vezes, exige-se uma maior exatidão 
dos	valores	da	corrente	de	carga	e	tensão	de	carga.	Nestas	situações	
utiliza-se a 2.ª aproximação.
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O	equivalente	de	um	díodo,	pela	2.ª	aproximação,	será	um	inter-
ruptor em série com uma fonte de tensão de valor igual à tensão de 
arranque	do	díodo.	Quando	a	tensão	for	superior	à	tensão	de	arran-
que	do	díodo,	o	comutador	encontra-se	fechado,	caso	contrário	se	a	
tensão	 aplicada	 for	 inferior	 à	 tensão	 de	 arranque,	 o	 interruptor	 está	
aberto.

A	Figura	114	representa	a	caraterística	corrente	-	tensão	quando	se	
aplica	a	2.ª	aproximação.	A	caraterística	mostra	que	não	existe	corrente	
abaixo	da	tensão	de	arranque,	ou	seja,	no	caso	do	silício	Uγ = 0,7 V. O 
díodo começa a conduzir a partir desta tensão, mantendo-a nos seus 
terminais	qualquer	que	seja	a	corrente.
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Figura 114. 2.ª aproximação do díodo.

Consideremos o circuito representado na Figura 113 para fazer a 
sua análise, considerando a 2.ª aproximação. Como a tensão da fon-
te	é	superior	à	tensão	de	arranque	do	díodo	este	estará	diretamente	
polarizado. 
• A tensão na carga será a tensão da fonte subtraída da tensão do 

díodo: URL = UF	−	Uγ =	10	−	0,7	= 9,3 V
•	 A	corrente	que	circula	no	circuito	é	dada	por:	

I = 
UF – Uγ

RL

 = 
10 – 0,7

10
 = 0,93 mA

14.3. Terceira aproximação do díodo
A 3.ª aproximação do díodo integra, além das variáveis analisadas ante-
riormente,	a	resistência	do	díodo,	designada	de	resistência	de	volume	
(RV).	A	resistência	de	volume	depende	das	dimensões	das	regiões	P	e	
N, e da respetiva dopagem ser maior ou menor. 

Após	alcançar	a	tensão	de	arranque	a	corrente	do	díodo	aumenta	
rapidamente.	Isto	significa	que	pequenos	aumentos	de	tensão	causam	
grandes	 subidas	 na	 corrente	 do	 díodo.	 A	 resistência	 óhmica	 das	 re-
giões	P	e	N	são	a	única	oposição	à	normal	circulação	da	corrente	elé-
trica após o início da condução efetiva.

A	resistência	do	díodo	não	é	mais	do	que	a	soma	das	resistên-
cias óhmica do semicondutor tipo P e tipo N e o seu valor varia de 
5	a	50	Ω	para	os	díodos	de	silício.	A	Figura	115	mostra	o	efeito	desta	
resistência	 de	 volume	 na	 caraterística	 do	 díodo.	 Depois	 do	 díodo	
de silício entrar em condução, a tensão cresce proporcionalmente 
ao aumento da corrente. Quanto maior for a corrente mais elevada 
será	a	tensão	do	díodo,	devido	à	queda	de	tensão	na	resistência	do	
díodo.	 O	 esquema	 equivalente	 da	 3.ª	 aproximação	 será	 um	 inter-
ruptor em série com uma fonte de tensão de valor igual à tensão 
de	arranque	do	díodo	e	uma	resistência	R

V. Se a tensão do díodo for 
maior	que	0,7	V	o	díodo	conduz.	Durante	a	condução,	a	tensão	total	
do díodo será dada por:

UD = 0,7 + RV . ID
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Consideremos o circuito representado na Figura 113 para fazer a sua análise, considerando a 2.ª aproximação. 
Como a tensão da fonte é superior à tensão de arranque do díodo este estará diretamente polarizado.  

 A tensão na carga será a tensão da fonte subtraída da tensão 
do díodo: URL = UF − U = 10 − 0,7 = 9,3 V 

 A corrente que circula no circuito é dada por: 
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Figura 115. 3.ª Aproximação do díodo. 

Faremos, novamente, a análise do circuito da Figura 113 considerando 
a	 resistência	 do	 díodo	 com	 o	 valor	 de	 30	 Ω.	 Pela	 análise	 do	 circuito	
teremos o potencial do ânodo superior ao potencial do cátodo, logo 
o	 díodo	 estará	 polarizado	 diretamente.	 A	 Figura	 116	 representa	 o	 es-
quema	equivalente	pela	3.ª	aproximação	(linearização	da	caraterística	
direta	do	díodo).
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Figura 116. Circuito equivalente utilizando a linearização pela 3.ª aproximação. 

Para o cálculo da corrente no circuito aplicaremos a Lei de Kirchhoff (Lei das malhas). Considerando o sentido 
dos ponteiros do relógio teremos:  
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A tensão aos terminais da resistência de carga será dada por: URL= UF - U - RV · I = 10 – 0,7 – 0,03·0,927 = 9,27 
V

15. Ponto de funcionamento estático – Reta de carga
A análise de um circuito eletrónico que integre um díodo de junção torna-se facilitada se utilizarmos a análise 
da reta de carga. Iremos utilizar o circuito da Figura 117 para fazer esta análise. 

Figura 117. Determinação da reta de carga do circuito. 

A caraterística real do díodo, que relaciona a tensão nos seus terminais (UD) e a corrente I(D) que o percorre, 
não é linear e é de expressão matemática difícil de trabalhar, pelo que teremos de recorrer à sua 
representação gráfica. 

Utilizaremos ainda a Lei das malhas para obter uma equação que relaciona a tensão no díodo com a sua 
corrente. Esta equação corresponde à equação de uma reta e denomina-se de reta de carga do circuito. O 
ponto de interseção desta reta com a curva caraterística do díodo origina o chamado ponto de 
funcionamento estático (PFE) ou ponto quiescente (Q). 

A equação das malhas aplicada ao circuito resulta em: 
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Figura 116. Circuito equivalente utilizando a linearização pela 3.ª aproximação.

Para	o	cálculo	da	corrente	no	circuito	aplicaremos	a	Lei	de	Kirchhoff	
(Lei	 das	 malhas).	 Considerando	 o	 sentido	 dos	 ponteiros	 do	 relógio	
teremos: 

–UF + Uγ + RV 
 · I + RL · I = 0        I = 

UF – Uγ

RV 
 + RL

 = 
10 – 0,7

0,03 + 10
 = 0,927 mA

A	tensão	aos	terminais	da	resistência	de	carga	será	dada	por:	

URL= UF - Uγ - RV · I = 10 – 0,7 – 0,03 · 0,927 = 9,27 V

15. PONTO DE FUNCIONAMENTO ESTÁTICO – RETA DE CARGA
A	 análise	 de	 um	 circuito	 eletrónico	 que	 integre	 um	 díodo	 de	 junção	
torna-se facilitada se utilizarmos a análise da reta de carga. Iremos uti-
lizar o circuito da Figura 117 para fazer esta análise.
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Figura 117. Determinação da reta de carga do circuito.

A	 caraterística	 real	 do	 díodo,	 que	 relaciona	 a	 tensão	 nos	 seus	 termi-
nais	(UD)	e	a	corrente	(I0)	que	o	percorre,	não	é	linear	e	é	de	expressão	



P
U

B

matemática	difícil	de	trabalhar,	pelo	que	teremos	de	recorrer	
à	sua	representação	gráfica.

Utilizaremos	ainda	a	Lei	das	malhas	para	obter	uma	equa-
ção	que	relaciona	a	tensão	no	díodo	com	a	sua	corrente.	Esta	
equação	corresponde	à	equação	de	uma	reta	e	denomina-se	
de reta de carga do circuito. O ponto de interseção desta reta 
com a curva caraterística do díodo origina o chamado ponto 
de	funcionamento	estático	(PFE)	ou	ponto	quiescente	(Q).

A	equação	das	malhas	aplicada	ao	circuito	resulta	em:	

–UF + R
 
 · ID + UD = 0      ID = 

UF – UD ·

R
      ID = 

1

R
 · UD – 

UF

R

Para a obtenção da reta de carga serão necessários 2 pontos, 
um no eixo das abcissas e outro no eixo das ordenadas. Fare-
mos ID = 0 A e obtemos o resultado para UD e, posteriormente 
faremos UD = 0 V e determinamos ID.

Para ID	=	0	A	obtemos	que	UD = UF :

ID = 
1

R
 · UD – 

UF

R
      0 = 

1

R
 · UD – 

UF

R
      UD = UF 

Para UD	=	0	V	obtemos	que	ID = - UF	/R	(o	sinal	negativo	indica	
que	a	reta	terá	um	declive	negativo):

ID = 
1

R
 · UD – 

UF

R
      ID = 

1

R
 · 0 – 

UF

R
      ID = – 

UF

R
 

A	Figura	118	representa	a	reta	de	carga	do	circuito	e	a	identi-
ficação	da	tensão	aos	terminais	do	díodo	UD0	(o	índice	“0”	cor-
responde	 ao	 ponto	 de	 funcionamento)	 e	 a	 corrente	 elétrica	
que	o	percorre	ID0.

U (V)

I (
A

)

Figura 118. Reta de carga do circuito.
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ISBN 0-07-011322-X, 1992. M
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Secção	redigida	segundo	o	Antigo	Acordo	Ortográfico.

15.º Congresso Nacional 
de Manutenção
21 e 22 de Novembro de 2019 – Altice Forum Braga

A Associação Portuguesa de Manuten-
ção Industrial – A.P.M.I., realiza o 15.º 
Congresso Nacional de Manutenção 

nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, no 
Altice Forum Braga.

Simultaneamente, organiza em colabo-
ração com a AAMGA – Associação Angolana 
de Manutenção e Gestão de Activos, o 7.º En-
contro de Manutenção dos Países de Língua 
Oficial	Portuguesa.

OS TEMAS ABORDADOS NESTA 
EDIÇÃO SÃO:
• A Internacionalização da Manutenção;
• A Manutenção inserida numa Política de 

Gestão de Activos;
• Formação em Manutenção;
• Gestão e Organização da Manutenção

•	 Indústria	4.0;
• Manutenção em Grandes Empresas In-

dustriais; 
•	 Normalização	e	Certificação;
• Segurança na Manutenção;
•	 Tecnologias	aplicadas	à	Manutenção.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
(As	inscrições	só	são	válidas	após	pagamento)
•	 Sócio	APMI/AAMGA	 450,00	€
•	 Não	Sócios		 	 550,00	€
•	 Estudantes	 	 225,00	€

O CUSTO DE INSCRIÇÃO COMPREENDE: 
•	 Participação	 no	 Congresso	 (21	 e	 22	 de	

Novembro	 de	 2019);	 Documentação;	 Al-
moços;	 Pausas	 para	 café;	 Certificado	 de	
Presença	e	Visita	Técnica.

	 Os	 Oradores	 que	 se	 inscrevam	 para	 os	
dois dias do Congresso pagam apenas 
50%	do	valor	da	inscrição.

 Desconto para Empresas: 10% em 3 ou 
mais inscritos

 Elementos de Grupos de 10 ou mais 
Estudantes: 100,00 €*

*	 Estas	condições	não são cumulativas com 
quaisquer	outras	constantes	de	Protocolos.

O custo da inscrição no Congresso não 
abrange o Jantar do Congresso.

FEIRA TÉCNICA
Integrada	 no	 15.º	 CNM	 decorre	 a	 Feira	 Téc-
nica onde são apresentadas empresas cuja 
actividade se relaciona com a Manutenção.

EVENTOS PARALELOS
• Dia 21 de Novembro – Jantar do Congresso 

–	Preço	–	50,00€
•	 Dia	 22	 de	 Novembro	 –	 Visita	 Técnica	 –	

GRÁTIS

Formação	Profissional	2019
CURSO “GESTÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO”

A APMI realizou o Curso de Formação 
Profissional	 “Gestão de Materiais de 
Manutenção” nos dias 21, 22 e 23 de 

Maio de 2019, na sua sede em Lisboa.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
CONSTAVAM:

Modelos de Gestão “Just-in-Case”
Factores a Considerar num Modelo: procura; 
custos	 (oportunidade	 e	 armazenagem);	 pra-
zo de aprovisionamento. Quantidade econó-
mica	 de	 encomenda	 (com	 e	 sem	 descontos	
de	 quantidade).	 Modelos	 de	 Revisão:	 Con-
tínua, periódica e mistos. Stocks de Segu-
rança. Nível de serviço. Modelo de Gestão 
“Just-in-Time”

Procura irregular e previsível. Necessi-
dades	líquidas	de	materiais	a	partir	do	plano	
de	 intervenções	 de	 manutenção	 preventiva	
e	 consequente	 plano	 de	 aprovisionamentos.	
Modelo	de	Necessidades	Líquidas	(ou	MRP).	
Exemplos em MS-EXCEL.

Peças de reserva
Procura reduzida, irregular e imprevisível. 
Probabilidade de cumprimento de uma mis-
são. Cálculo do ponto de encomenda. Dis-
tribuição de probabilidade Poisson e Bino-
mial.	 Procura	 de	 componentes	 que	 falham	
antes da substituição preventiva. Previsão 
da Procura de Médio/Longo Prazo. Manter 
ou	 não	 um	 Sobressalente?	 Exemplos	 em	
MS-EXCEL.

Avaliação do desempenho 
da gestão 
Indicadores de desempenho de um Sistema 
de Gestão de Stocks. Nível de serviço. Rota-
ção e cobertura. Análise ABC segundo dife-
rentes critérios. Exemplos em MS-EXCEL.

Foi Formador o Prof. Rui Assis.
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FICHA DE INSCRIÇÃO 15.º CNM

Dados do(s) Inscrito(s)

Nome 1.º participante

E-mail

Telefone/Telemóvel

Inscrição no Jantar Sim Não

Tipo de Inscrição Sócio APMI Sócio AAMGA Não Sócio Estudante

Nome 2.º participante

E-mail

Telefone/Telemóvel

Inscrição no Jantar Sim Não

Tipo de Inscrição Sócio APMI Sócio AAMGA Não Sócio Estudante

Nome 3.º participante

E-mail

Telefone/Telemóvel

Inscrição no Jantar Sim Não

Tipo de Inscrição Sócio APMI Sócio AAMGA Não Sócio Estudante

Nome 4.º participante

E-mail

Telefone/Telemóvel

Inscrição no Jantar Sim Não

Tipo de Inscrição Sócio APMI Sócio AAMGA Não Sócio Estudante

Dados para facturação

Nome / Entidade

Morada

Localidade

Código Postal

País

Contribuinte

A preencher só para Entidades

Nota de Encomenda N.º

Responsável Inscrição

E-mail

Telefone/Telemóvel

Formas de Pagamento

Cheque N.º Sobre o Banco No valor de

Transferência Bancária para Santander Totta – Lumiar, Lisboa

Dados	Bancários	-	IBAN:	PT50001800000874160800160	-	BIC/SWIFT:	TOTAPTPL

Contribuinte	APMI	–	501	654	267	-	A	APMI	não	cobra	I.V.A.

Se	concorda	que	os	seus	dados	sejam	usados	para	envio	de	futuras	divulgações	da	APMI,	assinale	com	“x”

Envio de Ficha de Inscrição para: apmigeral@apmi.com.pt

No	cumprimento	do	RGPD	os	dados	pessoais	que	recolhemos,	em	suporte	físico	ou	digital,	e	qualquer	que	seja	a	sua	natureza,	são	tratados	de	forma	responsável,	

através	de	políticas	e	medidas	adequadas	de	modo	a	evitar	acessos	e	utilizações	indevidas	ou	eventuais	intrusões,	minimizando	riscos	e	contribuindo	para	a	segu-

rança	dos	mesmos.	A	APMI	não	fornece	ou	cede	os	dados	pessoais	na	sua	posse	a	terceiros,	excepto	para	efeitos	de	cumprimento	de	obrigações	legais	devida-

mente	enquadradas.	A	qualquer	momento,	o	interessado	pode	contactar-nos	através	do	email	apmidpo@gmail.com	e	solicitar	a	alteração	dos	seus	dados	pessoais.	

Em	todas	as	nossas	comunicações	mantemos	a	possibilidade	de	anular	a	subscrição.	Consulte	a	nossa	Política	de	Privacidade.

FP_APMI 2019 – Formação 
Intra-Empresas

Curso “Planeamento de Projectos em 
Manutenção som o Software MS-Pro-
ject”	na	SIEMENS	MOBILITY.	Data:	27	e	

28	de	Junho	de	2019

Formador:	Rui	Monteiro	(Eng.º)
Objectivos:

• Descrever as principais funcionalidades 
do MS-Project;

• Exportação e tratamento de dados entre 
o MS-Excel e o MS-Project;

• Monitorizar com indicadores, o progresso 
do projecto.



INFORMAÇÕES APMI

22    MANUTENÇÃO 141

"Nova legislação sobre 
Legionella"

Decorreu	no	dia	6	de	Maio	de	2019,	na	
sede da APMI, uma acção de escla-
recimento sobre a nova legislação 

sobre Legionella.
Do	conteúdo	programático	constavam	os	

seguintes pontos:
1. Bactéria Legionella e o seu habitat;
2.	 Condições	 Ambientais	 que	 favorecem	 a	

colonização desta bactéria e os factores 
artificiais	de	amplificação;

3. Legislação Nacional e Internacional nesta 
área e a respectiva actualização, implica-
ções	da	Lei	n.º	52/2018,	de	20	de	Agosto;

4.	 Principais	medidas	de	prevenção	e	Con-
trolo da Doença dos legionários asso-

ciados	 aos	 Sistemas	 AVAC	 (Arejamento,	
ventilação,	 aquecimento	 e	 climatização)	
(Torres	de	Arrefecimento	e	Condensado-
res	Evaporativos);

5. Principais medidas de Prevenção e Con-
trolo da Legionella associado às redes 
prediais	 de	 água	 quente	 e	 fria	 (Concep-
ção, operação e manutenção, avaliação 
de	riscos	em	jacuzzis);

6.	 Medição	online	e	soluções	para	a	bactéria	
Legionella (componente	Tecnológica).

Foram Formadores os Eng.º Paulo Feliciano 
Diegues,	 Chefe	 de	 Divisão	 de	 Saúde	 Am-
biental	e	Ocupacional	(DGS)	e	Eng.º	Vincenzo	

Rocca, Regional Sales Manager	&	KAM	(DGS)
Esta	acção	contou	com	49	presenças.

Instituto Politécnico de Tomar
CICLO DE SEMINÁRIOS “DESAFIOS DA 
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS”

Parceria	e	organização	conjunta	entre	o	Instituto	Politécnico	de	Tomar	(IPT),	a	Lipronerg	–	
Engineering Consultants e a GM2E - Facility Management.

No dia 30 de Maio de 2019 teve lugar o Seminário “Desafios da Manutenção para o 
Sector Social”. Contou com uma apresentação feita pelo Presidente da APMI, Prof. José Sobral 
subordinada ao tema: “A importância da Gestão de Activos Físicos em Edifícios”.

O	evento	registou	40	participantes.	 M

APMI	–	Formação	Profissional	
CALENDÁRIO SETEMBRO – OUTUBRO DE 2019

Temas Cursos Horas Data Tipo Valor

Gestão da 
Manutenção

A simulação dinâmica e de “monte carlo” aplicadas à Gestão da Manutenção 8 H Daniel Gaspar 18 de Setembro
Sócios

Não Sócios
Estudantes

200,00 €
250,00 €
150,00 €

Elaboração de Planos de Manutenção e sua aplicação prática 8 H Pedro Rompante 18 de Outubro
Sócios

Não Sócios
Estudantes

200,00 €
250,00 €
150,00 €

Gestão de 
Energia

Implementação, manutenção e melhoria de Sistemas de Gestão de Energia 
segundo a norma ISO 50001:2018 (Programa brevemente)

16 H Tiago Queiroz Santos 8 e 9 de Outubro
Sócios

Não Sócios
Estudantes

400,00 €
500,00 €
300,00 €
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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. As	pessoas	colectivas	que	detenham	instalações	fabris	fisicamente	distintas	da	Sede	Social	serão	consideradas	como	Sócios	nas	seguintes	condições:

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

2.2
Se	a	empresa	detiver	centros	fabris	todos	fisicamente	distintos	da	Sede	Social,	só	beneficiam	da	qualidade	de	Membro	Colectivo	a	Sede	Social	e	
uma instalação fabril expressamente designada na proposta de admissão.

2.3
As	restantes	instalações	fabris	que	estejam	interessadas	em	beneficiar	igualmente	da	qualidade	de	membro	colectivo	da	APMI	deverão	inscrever	-se	
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:

Regulamentando	e	definindo	as	regras	e	condições	de	admissão	a	membro	Individual	da	Associação	Portuguesa	de	Manutenção	Industrial	e	tendo	em	conta	os	
Estatutos,	nomeadamente	o	N.º	1	do	Artigo	5.º,	fica	esta	admissão	disciplinada	pelo	presente	regulamento:

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	
funções	docentes	nesta	matéria.	Exerçam	ou	tenham	exercido	actividade	profissional	em	actividades	de	fronteira	com	a	Manutenção	nomeadamente	
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: Faculdade/Departamento:

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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NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA

JUNCOR promove visita à fábrica 
Schaeffler	Portugal
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

No passado dia 22 de maio, numa ação con-
junta	 entre	 a	 JUNCOR	 e	 a	 Schaeffler,	 alguns	
clientes tiveram a oportunidade de conhecer 
por	dentro	a	fábrica	da	Schaeffler	em	Portu-
gal, nas Caldas da Rainha.

Para além do contacto com o rigor dos 
processos	 e	 com	 os	 elevados	 padrões	 de	
qualidade	 de	 fabrico	 da	 Schaeffler,	 os	 clien-
tes	 puderam	 ficar	 a	 par	 das	 mais	 recentes	
novidades ao nível de produtos e serviços 
de	 Manutenção,	 assim	 como	 das	 soluções	
para	 a	 Indústria	 4.0.	 Esta	 iniciativa	 decorre,	
não só, da forte parceria da JUNCOR com o 
grupo	Schaeffler,	como	também	do	assumir-
-se, cada vez mais, como uma empresa de 
engenharia, apostando na proximidade, no 
aconselhamento técnico e no desenvolvi-
mento	de	soluções	conjuntas	com	clientes	e	
fornecedores.

WEG marca presença na Feira 
de Emprego da UTAD
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG esteve presente no passado dia 23 
de	 maio,	 na	 1.ª	 Feira	 de	 Emprego	 Qualifica-
do	 –	 Programa	 ENGAGEIT	 na	 Universidade	
de	Trás-Os-Montes	e	Alto	Douro	(UTAD).	Este	
evento teve como principal objetivo a criação 
e	promoção	das	condições	necessárias	para	
a captação e retenção de emprego, e contou 
com	um	leque	diversificado	de	empresas	que	
se deram a conhecer aos estudantes univer-
sitários	da	UTAD.

A sessão de abertura esteve a car-
go	 do	 Vice-Reitor	 da	 UTAD	 para	 a	 área	 da	

Investigação e Inovação, Emídio Gomes, 
coordenador do evento. O reitor da insti-
tuição, Fontainhas Fernandes, realçou a 
estreita ligação da Universidade com as 
empresas,	assim	como	a	afirmação	do	cam-
pus universitário como um espaço aberto à 
comunidade, reconhecendo também a im-
portância de haver cada vez mais empresas 
de	outras	regiões	a	decidirem	instalar-se	em	
Vila Real.

Ao	 longo	 do	 dia	 decorreram	 sessões	 de	
debate com algumas das empresas presen-
tes e houve ainda oportunidade para os re-
presentantes das empresas realizarem um 
curto pitch de apresentação. Neste sentido, 
a WEG faz um balanço muito positivo da 
sua participação nesta 1.ª Feira de Emprego 
Qualificado	 da	 UTAD,	 salientando	 o	 reforço	
da ligação entre a academia e o tecido em-
presarial, promovendo a empregabilidade 
qualificada	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 pondo	 em	
contacto as empresas com os estudantes da 
instituição.

Schaeffler	estabelece	equipa	
do futuro
Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt 

Com	base	nas	decisões	adotadas	a	1	de	mar-
ço de 2019 pelo Conselho de Supervisão 
da	 Schaeffler	 AG,	 o	 Comité	 de	 Direção	 da	
Schaeffler	AG	tomou	as	decisões	de	pessoal	
que	 afetam	 o	 Comité	 de	 Direção	 do	 Grupo	
Schaeffler.	O	Comité	de	Direção	será	formado	
por	8	diretores	e	4	CEO	regionais,	e	os	mem-
bros	 são	 quase	 exclusivamente	 diretores	
com	 muitos	 anos	 de	 experiência	 no	 Grupo	
Schaeffler.

Depois do Conselho de Supervisão da 
Schaeffler	 AG	 ter	 nomeado	 Uwe	 Wagner	
como o sucessor de Peter Gutzmer, e de 
ter prorrogado por mais 5 anos o contrato 
de	 Matthias	 Zink,	 CEO	 da	 Divisão	 Automo-
tive OEM, o passo seguinte foi a nomeação 
de	 novos	 CEO	 regionais	 para	 as	 regiões	 das	
Américas	e	Ásia/Pacífico	que	irão	assumir	os	
seus novos cargos e farão parte do Comité de 
Direção	do	Grupo	Schaeffler	durante	o	ano	de	
2019. A 01 de outubro de 2019, Marc McGrath 
assumirá o cargo de CEO para a região das 

Américas,	substituindo	Bruce	Warmbold	que	
se	reforma	no	final	de	2019.	

Dharmesh Arora dirigirá a região da Ásia/
Pacífico	e,	atualmente	ocupa	o	cargo	de	CEO	
de	Schaeffler	India	Ltd.,	a	única	filial	do	Grupo	
Schaeffler	cotada	na	bolsa,	e	dirige	a	 impor-
tante sub-região. Entrou para a empresa em 
2012 e foi uma contribuição decisiva para for-
talecer	a	posição	da	Schaeffler	na	Índia.	Dhar-
mesh	Arora	ocupou	cargos	de	direção	na	Ín-
dia,	na	Tailândia	e	nos	EUA.	A	1	de	outubro	de	
2019	sucederá	a	Helmut	Bode.

HELUKABEL Portugal associa-se 
às Jornadas do Departamento 
de Engenharia Mecânica do ISEC
HELUKABEL Portugal

Tel.: +351 239 099 596

geral@helukabel.pt 

https://shop.helukabel.pt · www.helukabel.pt

No	 passado	 dia	 29	 de	 abril,	 a	 HELUKABEL	
Portugal participou nas Jornadas do Depar-
tamento de Engenharia Mecânica no Instituto 
Superior de Engenharia de Coimbra/Coim-
bra Engineering Academy	 (www.isec.pt/pt/
estudar/academia-de-engenharia).

Desenvolva	as	competências	
dos seus colaboradores com oferta 
formativa
SEW‑EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

A SEW-EURODRIVE Portugal é uma empresa 
formadora	acreditada	pela	DGERT	e	os	seus	
formadores da SEW-EURODRIVE Portugal 
estão	 todos	 habilitados	 com	 CAP	 (Certifica-
do	 de	 Aptidão	 Profissional).	 A	 pré-inscrição	
de participantes deverá ser enviada até 10 
dias antes da data da formação, carecendo 
a	 mesma	 de	 aprovação,	 a	 qual	 ocorrerá	 no	
limite até 5 dias antes da data da sessão. O 
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número	de	participantes	por	sessão	está	limitado	a	12	(exceto	
MOVI-PLC	com	máximo	de	8	participantes).	Outras	sessões	
de formação serão realizadas a pedido.

Algumas	das	formações	da	SEW-EURODRIVE	são	o	MO-
VITRAC®	B	a	06	de	novembro	em	Lisboa,	MOVITRAC®	LT	a	
13 de novembro em Lisboa, MOVIDRIVE® B a 25 de setem-
bro na Mealhada e a 30 de outubro em Lisboa, acionamentos 
eletromecânicos	(seleção	e	manutenção)	a	09	de	outubro	na	
Mealhada, IPOS® Compiler a 02 de outubro na Mealhada e 
sistemas	descentralizados	a	16	de	outubro	na	Mealhada.	As	
formações	decorrem	todas	das	10	às	17	horas.

Como	entidade	certificada	pela	Direção	Geral	do	Empre-
go	e	das	Relações	de	Trabalho	(DGERT),	a	formação	técnica	
ministrada pela SEW-EURODRIVE Portugal possibilita aos 
clientes	 o	 acesso	 aos	 apoios	 públicos	 para	 desenvolver	 as	
competências	 dos	 seus	 colaboradores,	 nomeadamente	 no	
âmbito	da	medida	Cheque-Formação.	Esta	medida	constitui	
uma	modalidade	de	financiamento	direto	da	formação	a	atri-
buir às entidades empregadoras ou aos ativos empregados 
(para	mais	informações:	Portaria	n.º	229/2015,	de	3	de	agosto).

Thiago Rodrigues nomeado novo Logistic Director 
da Schneider Electric para Portugal e Espanha
Schneider Electric Portugal   

Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A	Schneider	Electric	nomeou	Thiago	Rodrigues	como	novo	
Logistic Director da empresa para Espanha e Portugal. Após 
mais de 3 anos como Logistic Vice-President da Schneider 
Electric	da	América	do	Sul,	Thiago	assume	agora	esta	nova	
posição para criar uma cadeia de distribuição adaptada, co-
nectada e sustentável.

Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade 
Federal	de	Paraíba	(Brasil),	Thiago	Rodrigues	conta	com	uma	
vasta e especializada formação académica, onde se destaca 
um Master em International Business pela Ecole Supérieure 
des Affaires	 (França)	e	um	Executive MBA pelo INSPER – IB-
MEC	 (Brasil).	 Thiago	 desenvolveu	 toda	 a	 sua	 carreira	 profis-
sional	na	Schneider	Electric,	empresa	em	que	ingressou	em	
2003	em	França,	como	analista	logístico.	É	aqui	que	ocupa	o	
cargo de Project Leader durante o projeto de implementação 
global	de	SAP	como	a	única	ERP	comum	a	todas	as	unidades	
do mundo.

A	 partir	 de	 2006,	 Thiago	 mudou-se	 para	 o	 Brasil	 para	
exercer o cargo de Distribution Center Manager, e um ano 
mais tarde como National Logistic Manager. Em 2010 assu-
me diversos cargos diretivos na América do Sul, todos eles 
relacionados com a área logística e cadeias de distribuição. 
No	 final	 de	 2018	 muda-se	 para	 Sant	 Boi	 para	 ocupar	 o	 seu	
novo cargo de Logistic Director para Espanha e Portugal. Ao 
longo	da	sua	carreira,	Thiago	Rodrigues	demonstrou	todo	o	
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seu know-how, não apenas na área da logísti-
ca, como também em termos de liderança e 
coordenação	de	equipas	graças	à	sua	forma-
ção em comunicação e coaching.

Sistema de panos de limpeza 
da MEWA
MEWA

Tel.: +351 220 404 598

www.mewa.pt

Quem tem pensamento económico apos-
ta no outsourcing da limpeza industrial. Que 
panos	 e	 quantos?	 Quem	 os	 arranja	 e	 quan-
tas	 vezes?	 Quem	 os	 descarta	 e	 quais	 os	 re-
quisitos	 legais?	 Quanto	 queremos	 investir?	
Como vamos organizar a disponibilidade dos 
panos	 dentro	 das	 nossas	 instalações?	 Cada	
uma destas perguntas já é complexa. Por 
exemplo, os panos de limpeza distinguem-se 
quanto	 ao	 material,	 à	 capacidade	 de	 absor-
ção	de	líquidos,	sujidade	e	pó,	à	manutenção	
de forma e ao risco de rasgar, à formação de 
cotão ou restos de papel, à manuseabilidade, 
à durabilidade e ao preço. 

Quem	 consegue	 manter	 aqui	 uma	 visão	
global?	 A	 MEWA	 que	 há	 mais	 de	 um	 século	
disponibiliza	 panos	 de	 limpeza	 específicos	
para	 indústria	 e	 oficinas	 com	 um	 sistema	 de	
serviço completo, assumindo toda a logísti-
ca de limpeza industrial. Quem escolher a 
MEWA como parceira já não precisa de anali-
sar	perguntas,	uma	vez	que	o	cliente	recebe	
o sistema inteligente chave-na-mão nas suas 
instalações.	A	MEWA	identifica	as	necessida-
des	específicas	da	fábrica	ou	oficina	e	acon-
selha	 a	 qualidade	 –	 há	 4	 panos	 diferentes	
conforme	 a	 aplicação	 –	 e	 a	 quantidade	 dos	
panos. Com a primeira entrega de panos, a 
MEWA fornece também o contentor de se-
gurança MEWA SaCon. 

A	 quantidade	 dos	 contentores	 é	 igual-
mente adaptada às necessidades do cliente. 
O MEWA SaCon, com fecho hermético, de-
sempenha um papel importante no sistema 
porque	guarda	os	panos	usados	de	forma	se-
gura, organizada e segundo a lei. À hora mar-
cada, os panos usados são recolhidos, dentro 
do contentor, e transportados de modo segu-
ro	e	consoante	os	requisitos	legais.	A	seguir,	a	
MEWA lava-os de maneira ecológica e devol-
ve-os ao cliente na altura combinada e com-
pleta	o	círculo	eficiente	e	amigo	do	ambiente.	

Este sistema permite o planeamento exato, 
é a escolha certa em termos económicos e 
ecológicos e contribui para uma boa ima-
gem. Com o sistema de panos de limpeza da 
MEWA,	 a	 fábrica	 ou	 oficina	 apresenta-se	 de	
forma	 bem	 organizada,	 profissional	 e	 amiga	
do ambiente.  

360 Tech Industry: 
as novas soluções 
de uma indústria em mudança
SEW‑EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

A SEW-EURODRIVE Portugal participou na 1.ª 
edição	 da	 360	 Tech Industry – Feira Interna-
cional	da	Indústria	4.0,	Robótica,	Automação	
e	Compósitos,	que	contou	com	cerca	de	4400	
visitantes ao longo de 3 dias e onde foram da-
das a conhecer as novidades do setor, com 
grande	destaque	para	as	novas	soluções	em	
robótica. A 1.ª edição apresentou ao mercado 
novas	 conceções	 que	 unem	 a	 tecnologia	 e	
a engenharia, potencializando a rentabiliza-
ção dos negócios. Foram 3 dias dedicados à 
apresentação de produtos e serviços na área 
de	robótica,	automação	e	compósitos	que	re-
fletem	 uma	 evolução	 da	 Indústria	 4.0.	 A	 360	
Tech Industry revelou-se uma plataforma de 
negócio e networking entre startups e fábri-
cas, unindo empresários, engenheiros, inves-
tigadores, diretores de produção e projetistas.

A SEW-EURODRIVE apresentou neste 
evento o seu Assistente Móvel de Logística, 
uma evolução dos tradicionais AGVs – Auto-
matic Guided Vehicle, o sistema mecatrónico 
MOVIPod e o sistema de automação modular 
MOVI-C®.	A	mobilidade	adquiriu	uma	nova	di-
mensão com os AGVs, inovadores e versáteis 
sistemas	de	movimentação	que	utilizam	das	
mais modernas tecnologias de acionamento, 
navegação e posicionamento, e garantem 
uma	 flexibilidade	 e	 adaptabilidade	 ímpares.	
Estão	 disponíveis	 diversas	 soluções	 de	 ali-
mentação, desde as baterias até sistemas de 
alimentação/carregamento	por	indução	(ten-
do	por	base	a	tecnologia	MOVITRANS®).	O	ri-
goroso	cumprimento	dos	requisitos	seguran-
ça funcional assume um aspeto fundamental, 
pois os AGVs podem partilhar o espaço de 
trabalho com os humanos.

Outra solução apresentada foi o siste-
ma mecatrónico de elevado desempenho e 
precisão	 MOVIPod,	 que	 coliga	 mecânica	 e	
eletromecânica, eletricidade e eletrónica, in-
formática, cinemática, robótica e automação. 
E ainda o sistema de automação modular 
MOVI-C®	que	tem	vindo	a	ter	uma	expansão	
progressiva,	com	as	funções	do	software alar-
gadas,	simplificando	a	programação	e	a	colo-
cação em funcionamento. 

HELUKABEL Portugal marca presença 
na 1.o edição da 360 Tech Industry
HELUKABEL Portugal

Tel.: +351 239 099 596

geral@helukabel.pt 

https://shop.helukabel.pt · www.helukabel.pt

A	 HELUKABEL	 esteve	 presente	 nos	 passa-
dos	dias	16	a	18	de	maio	na	360	Tech Indus-
try,	 que	 teve	 lugar	 na	 EXPONOR,	 no	 Porto.	
https://360techindustry.exponor.pt/

BP e Schneider Electric assinam 
Acordo-Quadro Global para 
os próximos 5 anos
Schneider Electric Portugal 

Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A BP elegeu a Schneider Electric como um 
dos seus principais fornecedores elétricos, 
através de um Acordo-Quadro Global com 
a duração de 5 anos. Segundo este acordo, 
a Schneider Electric fornecerá serviços de 
design e engenharia, incluindo otimização, 
gestão e integração de projetos, compras e 
gestão da cadeia de fornecimentos e apoio 
total em todas as fases, assim como um 
apoio integral em todas as fases para o sis-
tema de distribuição elétrica dos principais 
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novos projetos da BP adjudicados à Schneider Electric. Este 
acordo reforça a colaboração entre a Schneider Electric e a 
BP,	que	trabalham	juntas	há	muitos	anos.	As	duas	empresas	
vão trabalhar novamente para reduzir os riscos e os custos, 
e	para	aumentar	a	eficiência	dos	projetos,	ao	mesmo	tempo	
que	procuram	impulsionar	o	valor,	a	inovação	e	a	segurança.

Em 2009, a Schneider Electric lançou o EcoStruxure™, a 
sua	plataforma	e	arquitetura	habilitada	para	IoT,	aberta	e	inte-
roperável. Agora impulsionado por serviços digitais e de cloud, 
o	EcoStruxure	oferece	um	valor	elevado	na	segurança,	fiabi-
lidade,	 eficiência,	 sustentabilidade	 e	 conectividade.	 O	 EcoS-
truxure	 aproveita	 os	 avanços	 em	 IoT,	 mobilidade,	 sensores,	
cloud, análise e cibersegurança para proporcionar inovação 
a todos os níveis, desde produtos conectados, edge control, 
aplicações,	analítica	e	serviços.	O	EcoStruxure	foi	implemen-
tado	em	mais	de	480	000	instalações,	com	o	apoio	de	20	000	
integradores de sistemas e developers, conectando mais de 
1,6	milhões	de	ativos	geridos	através	de	40	serviços	digitais.

Schaeffler	adquire	a	XTRONIC	GmbH
Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt 

A	Schaeffler	AG,	através	da	sua	filial	Schaeffler	Technologies	
AG	 &	 Co.	 KG,	 assinou	 um	 contrato	 de	 compra	 da	 XTRONIC	
GmbH	 no	 dia	 3	 de	 maio	 de	 2019.	 As	 partes	 acordaram	 não	
revelar	 o	 preço	 de	 compra.	 Espera-se	 que	 a	 absorção	 da	
empresa	 com	 sede	 em	 Böblingen,	 na	 Alemanha,	 esteja	
concluída	em	junho	de	2019	quando	todas	as	condições	de	
fecho	 tenham	 sido	 cumpridas.	 A	 XTRONIC	 é	 um	 parceiro	
tecnológico	que	desenvolve	soluções	de	software e eletró-
nicas	 específicas	 para	 clientes	 da	 indústria	 automóvel	 in-
ternacional. A empresa, dirigida pelo seu proprietário, tem 
cerca	de	170	colaboradores	nas	localidades	de	Böblingen	e	
Wolfsburgo,	na	Alemanha,	e	oferece	serviços	e	soluções	em	
inúmeras	 áreas,	 incluindo	 aplicações	 de	 condução	 autóno-
ma, mobilidade elétrica e segurança funcional, bem como 
métodos, ferramentas e sistemas de teste. Fundada há 20 
anos,	a	XTRONIC	trabalhou	em	estreita	colaboração	com	a	
Paravan no desenvolvimento do sistema drive-by-wire Space 
Drive, tendo como clientes diversos fabricantes e fornece-
dores	 de	 renome	 da	 indústria	 automóvel.	 A	 XTRONIC	 será	
integrada	no	Grupo	Schaeffler	como	sociedade	limitada	pri-
vada	(GmbH)	alemã	independente.	Daniel	Schmid,	atual	Di-
retor-Geral e coproprietário da empresa, continuará a gerir o 
negócio	operacional.	A	XTRONIC	continuará	focada	nas	suas	
relações	com	clientes	externos,	desenvolvendo	e	oferecen-
do	ao	mesmo	tempo	soluções	dentro	do	Grupo	Schaeffler.

Graças ao seu papel no desenvolvimento da tecnologia 
drive-by-wire	Space	Drive,	a	XTRONIC	possui	conhecimentos	
fundamentais	que	beneficiarão	o	Grupo	Schaeffler,	uma	vez	
que	desenvolve	soluções	em	áreas	como	os	sistemas	de	di-
reção e a condução autónoma.
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MEWA ultrapassa o Canal da Mancha
MEWA

Tel.: +351 220 404 598

www.mewa.pt

A	MEWA	quer	conquistar	a	Inglaterra	a	par-
tir de Birmingham, e com esta expansão, a 
empresa	alemã	passa	a	operar	em	14	países	
europeus	e	oferecer	serviços	a	partir	de	45	
localizações.	 “A entrada no mercado inglês 
é muito importante para nós, já que significa 
a continuação do nosso rumo de expansão 
e a consolidação da nossa liderança no se-
tor. E mais: estamos a avançar no campo da 
digitalização ao desenvolver serviços digitais 
para criar mais-valias para os nossos clien-
tes”,	 explica	 Günes	 Yenen,	 MEWA	 Country 
Manager UK.

Pela primeira vez, os clientes podem en-
comendar	 os	 panos	 de	 limpeza	 que	 neces-
sitam na loja online	 da	 MEWA	 (www.mewa.
co.uk).	 Para	 facilitar	 a	 encomenda	 existe	 o	
“cloth finder”,	um	guia	digital	que	ajuda	a	en-
contrar o pano certo, através de um breve 
questionário,	 pelo	 tipo	 de	 sujidade	 e	 pelo	
serviço	de	limpeza	desejado.	A	MEWA	prevê	
abrir lojas online também noutros mercados, 
estando previsto em 2020 em Espanha e na 
Hungria.

ManWinWin incluído no Top 10 
de fornecedores de soluções 
de gestão de ativos
Navaltik Management – Organização 

da Manutenção, Lda. 

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

support@manwinwin.com · www.manwinwin.com

Escolhidos por um painel de CEOs, CIOs, 
CTOs	e	analistas,	 juntamente	com	o	conse-
lho editorial da CIO Applications Europe, os 
fornecedores foram selecionados com base 
na sua capacidade de acrescentar valor aos 
ativos dos seus clientes e criar novas fontes 
de	receita	para	os	seus	clientes.	Tendo	ava-
liado	 vários	 fornecedores	 de	 soluções	 de	
gestão de ativos muito respeitados, a CIO 
Applications Europe reduziu a sua lista para 
apenas 10 fornecedores, onde se inclui a 
ManWinWin.

O	artigo	realça	a	flexibilidade,	o	custo-be-
nefício e a facilidade de implementação e de 
utilização do software ManWinWin, uma “so-
lução de gestão de manutenção fácil de usar” 
que	está	disponível	para	os	seus	clientes	em	
16	 línguas	 diferentes.	 É	 também	 destacada	
a proposta de valor win-win do ManWinWin, 
que	se	baseia	num	plano	de	desenvolvimen-
to de software	que	leva	em	consideração	as	
sugestões	 de	 clientes,	 deixando	 os	 clientes	
satisfeitos com um software	que	é	desenvol-
vido	com	as	suas	recomendações.	O	softwa-
re	 ManWinWin	 é	 desenvolvido	 pela	 Navaltik	
Management, uma empresa de consultoria 
sediada	 em	 Portugal	 que	 opera	em	 mais	de	
70 países em todo o mundo, especializada 
em gestão e organização da manutenção 
desde	a	sua	fundação	em	1981.	

O artigo completo da CIO Applications 
Europe sobre o software	ManWinWin,	que	in-
clui uma entrevista com Rodrigo Seruya Ca-
bral, Managing Director da ManWinWin Soft-
ware, pode ser encontrado neste link: https://
asset-management.cioapplicationseurope.
com/vendor/manwinwin-software-the-go-
to-partner-for-maintenance-management-
-cid-620-mid-116.html.

WEG no caminho da sustentabilidade
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A	 WEG	 recebeu	 no	 passado	 mês	 de	 março	
de	 2019	 uma	 certificação	 pelo	 cumprimento	
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-
vel	(ODS),	tendo	em	conta	os	compromissos	
ambientais propostos pelo Movimento Na-
cional ODS, uma iniciativa voluntária criada 
pela	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU).	
Esta ação tem como principal objetivo a cria-
ção de sinergias a nível mundial entre a so-
ciedade como um todo – setor privado, go-
vernos,	 sociedade	 civil,	 entre	 outros	 –	 a	 fim	
de alcançar os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.

A WEG aderiu ao movimento no ano de 
2018	e	já	em	2019	recebeu	a	certificação	por	
respeitar	os	requisitos	deste	movimento,	de-
monstrando o compromisso da sua estraté-
gia de desenvolvimento sustentável com a 
agenda	global.	Trata-se	de	uma	concertação	
a nível coletivo fundamental para promover e 
desenvolver	 impactos	 significativos	 em	 prol	
da sustentabilidade do planeta. A avaliação 

das empresas signatárias acontece anual-
mente	 e	 obedece	 aos	 critérios	 que	 estão	
desdobrados	 em	 17	 objetivos	 e	 169	 metas,	
devendo ser atingidas pelos membros signa-
tários	até	2030.	Por	ter	cumprido	os	requisitos	
estipulados pela iniciativa, a WEG está certi-
ficada	até	2019.

Invólucros industriais
ALPHA ENGENHARIA – Equipamentos e Soluções 

Industriais

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Os invólucros industriais do fabricante Berns-
tein	são	adequados	para	encapsular	compo-
nentes elétricos, eletrónicos, pneumáticos ou 
pequenas	unidades	de	controlo.	Oferecendo	
uma	 elevada	 resistência	 ao	 impacto	 e	 uma	
classe	 de	 proteção	 IP66,	 IP68	 ou	 IP69k.	 Os	
invólucros industriais da Bernstein podem ser 
em	alumínio,	poliéster	reforçado	com	fibra	de	
vidro, ABS ou policarbonato.

Todos	os	invólucros	industriais	estão	dis-
poníveis	com	diferentes	tipos	de	vedações	e	
soluções	de	abertura	e	montagem	ajustadas	
às	suas	especificações.	Para	além	disso,	com	
o serviço de customização da Bernstein, to-
dos os invólucros industriais podem ser per-
sonalizados	 na	 maquinagem,	 na	 serigrafia	 e	
na pintura, para responder às necessidades 
da sua aplicação e design. Pode visitar o web-
site em https://goo.gl/AxvpCB. 

ABB recebe e executa projeto 
pioneiro na Navigator Setúbal
ABB, S.A.

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

comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

A	 ABB	 renovou	 a	 parceria	 com	 a	 The	 Na-
vigator Company com uma encomenda 
para a atualização dos sistemas ABB Ability 
800xA	 e	 PMC800.	 O	 projeto	 recai	 sobre	 o	
novo	 acionamento	 da	 PM3	 (paper machine 
n.º	 3)	 da	 Fábrica	 de	 Pasta	 de	 Setúbal,	 e	 foi	
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atualizado o sistema de controlo ABB Ability 
800xA	 (já	 existente	 nas	 instalações),	 e	 o	 sis-
tema	 PMC800	 para	 o	 controlo	 de	 máquinas	
de papel.

O	 PMC800	 fornece	 uma	 combinação	 de	
software e hardware para alcançar os mais al-
tos níveis de desempenho. A ABB projetou as 
aplicações	de	software	do	PMC800	para	o	sis-
tema	ABB	Ability	800xA	para	que	se	adaptem	
aos	diferentes	tipos	de	máquinas	que	operam	
nas fábricas de papel e celulose, com con-
trolos	 comuns	 em	 cada	 secção	 da	 máquina,	
uma interface do utilizador acessível, lógicas 
de controlo para os Drives em diferentes exe-
cuções,	 aumento	 da	 velocidade,	 controlo	 da	
tensão de esticamento da folha, entre outros. 
Desenvolvido	para	o	controlo	de	máquinas	de	
papel,	 assegura	 as	 necessidades	 específicas	
do sistema de acionamento da mesma e dis-
põe	de	caraterísticas	de	aplicação	de	controlo,	
individualizada por drive,	 secção	 da	 máquina,	
e/ou	 tipo	 de	 máquina,	 e	 o	 controlo	 comum	
para	 toda	 a	 máquina,	 permitindo	 um	 supor-
te continuado e a longo prazo para a correta 
evolução	 de	 acionamento	 de	 máquinas	 de	
papel.	O	motor	M3LP	400,	um	motor	standard 
marítimo refrigerado a água, é uma solução 
compacta	 para	 motores	 de	 grande	 potência	
e tem um nível de ruído e temperatura de 

funcionamento	mais	baixa	do	que	outros	mo-
tores,	garantindo	segurança	e	fiabilidade	mais	
elevadas em espaços limitados e em condi-
ções	de	funcionamento	extremas.

GEMS 2019 – Seminário sobre 
manutenção e operação de motores 
a gás
GEMS 2019 – Gas Engines Maintenance Seminar

www.gemseminar.com

O	GEMS	é	um	seminário	anual	da	indústria,	
que	reúne	especialistas	de	todo	o	setor	da	
energia	 para	 oferecer	 as	 informações	 mais	
recentes sobre inovação tecnológica, ten-
dências	e	melhores	práticas	para	operação	
ou manutenção de motores a gás. Este ano 
este seminário de manutenção de moto-
res	 a	 gás	 será	 realizado	 em	 França	 (12	 de	
junho	 em	 Lille),	 Portugal	 (2	 de	 outubro	 na	
Fundação Dr António Cupertino de Miran-
da,	 no	 Porto),	 Espanha	 (Digital	 version	 em	
2019)	 e	 Reino	 Unido	 (10	 de	 setembro	 em	
Birmingham).

As áreas temáticas deste evento são: 
perspetivas	 do	 setor	 energético,	 tendências	
do setor de motores a gás, resolução de pro-
blemas e manutenção no mundo real, abor-
dagem	da	manutenção	preventiva	e	lubrifica-
ção e manutenção. Em Portugal o evento está 
a	 ser	 organizado	 pela	 Lubrigrupo.	 Inscrições	
gratuitas online em www.gemseminar.com.

Weidmüller	adquire	ações	na	ORing	
Industrial Networking
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

O	 Grupo	 Weidmüller	 adquiriu	 uma	 par-
ticipação minoritária na ORing Industrial 
Networking	 Corporation	 (ABR:	 ORing)	 a	 31	
de maio de 2019. Com esta participação 
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minoritária, a Weidmüller reforça a sua par-
ceria estratégica com a ORing e permite um 
aprofundamento da cooperação tecnológi-
ca. As partes concordaram em não divulgar 
o	 preço	 de	 compra.	 Volker	 Bibelhausen,	
Chief Technology Officer do Grupo Weidmül-
ler	 comentou	 que	 este	 acordo	 “fortalece 
a posição da Weidmüller ao tornar-se num 
player reconhecido na Industrial Internet of 
Things – com esta aquisição estamos a dar 
um passo muito importante nessa direção. 
Além disso, estamos a complementar a nos-
sa presença na Ásia e iremos beneficiar da 
forte experiência em desenvolvimento da 
ORing.”

Angus Shih, fundador e Chief Techno-
logy Officer e Sales & Technical Leader da 
ORing	acrescentou	que	a	“ORing continuará 
a existir como uma empresa independente, 
mas com o know-how e o posicionamento 
global da Weidmüller, trabalharemos de for-
ma ainda mais consistente e bem-sucedida 
em soluções conjuntas da IIoT nos nossos 
mercados globais. Ao adotar a atitude de 
trabalho alemã na família ORing estamos 
entusiasmados em cultivar o mesmo espírito 
de excelência para nos elevarmos ao próxi-
mo nível no desenvolvimento de produtos de 
elevada qualidade e no sistema de gestão da 
empresa. Aguardo com expetativa a entrada 
da Weidmüller e a cooperação intensa que 
está a começar agora.” Como resultado da 
aquisição	de	ações	da	empresa	que	empre-
ga 150 investigadores e técnicos em todo o 
mundo, ORing irá entre outras coisas mon-
tar	 uma	 equipa	 dedicada	 ao	 desenvolvi-
mento da Weidmüller e realocar a sua sede 
europeia da Polónia a Paderborn, na Alema-
nha, na nova localização da Weidmüller em 
Zukunftsmeile	2.

Bresimar Automação apresentou 
soluções de robótica e automação na 
360 Tech Industry 
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Bresimar Automação marcou presen-
ça	 na	 1.ª	 edição	 da	 feira	 360	 Tech Industry. 
Realizou-se	entre	os	dias	16	e	18	de	maio	na	
EXPONOR, em Matosinhos. 

A Bresimar Automação apresentou a to-
dos os visitantes, novidades na área da ro-
bótica através da sua nova representada, a 
DENSO	 Robotics.	 O	 público	 teve	 a	 possibili-
dade	 de	 conhecer	 soluções	 para	 a	 otimiza-
ção dos seus processos de produção, através 
de robots	de	5	e	6	eixos	que	se	destacam	por	
uma	elevada	precisão,	velocidade	e	fiabilida-
de. Esteve também presente um robot cola-
borativo, uma novidade na área da robótica 
industrial	 que	 facilita	 tarefas	 de	 manipula-
ção sem necessidade de recorrer a disposi-
tivos de proteção e segurança. No stand da 
Bresimar Automação, esteve ainda presente 
a inovadora solução de transporte magnéti-
co	da	BECKHOFF,	que	se	destaca	pela	velo-
cidade	 máxima	 até	 4	 m/s	 e	 acelerações	 até	
100 m/s². A Bresimar Automação agradece a 
todos pela visita.

ManWinWin é o software 
com a melhor recomendação 
de utilizadores
Navaltik Management – Organização 

da Manutenção, Lda. 

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

support@manwinwin.com · www.manwinwin.com

No mais recente relatório FrontRunners for 
Facilities and Maintenance Management Soft-
ware, o ManWinWin surge na 5.ª posição do 
ranking em termos absolutos, subindo uma 
posição face ao relatório anterior, divulgado 
em	agosto	de	2018.

O relatório sustentado na Gartner Me-
thodology determina a pontuação de cada 
software exclusivamente a partir de 2 cri-
térios,	 a	 usabilidade	 e	 as	 recomendações	
dos	 utilizadores.	 No	 que	 toca	 às	 recomen-
dações	de	utilizadores,	o	CMMS	português	
apresenta-se como o software com melhor 
pontuação,	 num	 critério	 que	 é	 calculado	
através de uma média ponderada das ava-
liações	 relativamente	 ao	 preço	 e	 à	 proba-
bilidade de recomendarem a solução a 
outros.

Este é mais um reconhecimento da 
proposta de valor win-win	 definida	 pela	
ManWinWin	 Software,	 que	 está	 assente	
num plano de desenvolvimento do soft-
ware	 que	 tem	 em	 consideração	 muitas	 su-
gestões	dos	clientes,	o	que	permite	que	os	
clientes	 ganhem	 porque	 estão	 satisfeitos	

com o software	 que	 responde	 às	 suas	 su-
gestões	e	que	a	ManWinWin	ganhe	porque	
tem clientes satisfeitos a usar o software. O 
FrontRunners for Facilities and Maintenance 
Management Software é criado a partir de 
um	conjunto	de	avaliações	feitas	pelos	uti-
lizadores dos vários sistemas presentes nos 
diretórios da Gartner Digital Markets	 (Soft-
ware Advice,	Capterra	e	GetApp)	e	pode	ser	
consultado no link: www.softwareadvice.
com/cmms/#top-products.

igus	equipa	as	calhas	articuladas	
com códigos QR
igus®, Lda.

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

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Para facilitar ainda mais aos engenheiros o 
processo	 de	 identificação,	 configuração,	
funcionamento e manutenção dos com-
ponentes	 das	 máquinas,	 a	 igus	 aproveita	 o	
enorme potencial da digitalização. Além das 
33 ferramentas online e dos produtos smart 
plastics	que	aumentam	a	segurança	das	má-
quinas	através	de	sensores	e	da	inteligência	
artificial,	 a	 empresa	 especialista	 em	 motion 
plastics,	equipa	agora	as	suas	calhas	articu-
ladas com códigos QR. Esta ligação entre o 
mundo online e offline traz vantagens para 
os	 construtores	 de	 máquinas	 como	 a	 infor-
mação mais rápida, montagem mais fácil 
e	 aquisição	 de	 peças	 sobresselentes	 pela	
Internet. 

Pode	verificar	utilizando	a	câmara	de	um	
smartphone ou tablet para digitalizar os có-
digos	QR,	que	se	encontram	nos	separado-
res e peças laterais dos elos. De seguida, é 
encaminhado para a página online,	 na	 qual	
a	igus	lhe	fornece	todas	as	informações	im-
portantes sobre o produto. Estas incluem 
fotografias	e	vídeos	que	apresentam	as	ins-
truções	de	montagem.	Os	passos	de	instala-
ção importantes são mostrados em câmara 
lenta,	para	uma	melhor	compreensão,	o	que	
contribui para a redução dos tempos de ins-
talação	e	a	simplificação	inicial	da	instalação.	
O	código	QR	também	simplifica	o	processo	
de encomenda de peças sobressalentes 
para calhas articuladas. Fotos intuitivas no 
website ajudam a compreender a estrutura 
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dos	números	de	artigo	da	igus	e	a	reconhecer	os	diferentes	
componentes. A loja online, onde se podem realizar enco-
mendas,	está	à	distância	de	um	clique.	E	os	componentes	
são	enviados	em	24	a	48	horas.	

Com uma aplicação para os códigos QR e uma câmara 
é possível aceder, de forma fácil e conveniente, a todas as 
informações	necessárias	sobre	a	respetiva	calha	articulada,	
através de um smartphone ou tablet. 

SKF para soluções de vedação 
e rolamentos na Norshipping
SKF Portugal – Rolamentos, Lda.

Tel.: +351 214 247 000 · Fax: +351 214 173 650

skf.portugal@skf.com · www.skf.pt 

A SKF apresentou o seu amplo portefólio de produtos de 
vedação	 de	 rolamentos	 para	 a	 indústria	 naval	 na	 Norshi-
pping. No Hall E, stand E03-07, os visitantes descobriram 
as	 numerosas	 inovações	 e	 rede	 global	 de	 especialistas	
que	os	poderão	ajudar	na	redução	de	custos	e	ganhos	de	
eficiência.	

Na Norshipping, a SKF apresentou o seu sistema de tu-
bos	 de	 popa	 lubrificado	 a	 água	 Simplex	 BlueRun	 da	 SKF.	
Em conformidade com a regulamentação da US Environ-
ment Protection Agency	 (EPA)	 da	 Vessel	 General	 Permit	
(VGP)	13,	esta	solução	ecológica	é	indicada	para	a	utiliza-
ção	em	embarcações	que	funcionam	sobretudo	em	áreas	
costeiras ou áreas protegidas. Simplex BlueRun inclui 
casquilhos	em	polímero,	um	sistema	de	monitorização	de	
condição	 do	 eixo	 rotativo	 e	 um	 sistema	 de	 qualidade	 da	
água.	O	Diretor	Técnico	dos	Componentes	de	Veio	da	SKF,	
Michael	 Zollenkopf,	 comenta:	 “o material do casquilho foi 
testado em condições reais por mais de 11 000 horas. Assim 
os clientes obtêm uma solução fiável para todo o tipo de na-
vios.” Os	casquilhos	estão	disponíveis	nas	versões	integral	
ou	partidos.	Ambas	as	opções	podem	ser	usadas	para	sis-
temas	 de	 tubos	 de	 popa	 abertos	 e	 fechados	 lubrificados	
com água. 

A SKF também destacou o seu novo vedante Simplex 
Double Pipe Airspace no evento. O novo vedante permi-
te a conversão de vedantes convencionais de 3-anéis ou 
4-anéis	até	à	mais	recente	variante	“sem poluição” através 
de um processo simples, rápido e económico. A utilização 
do Simplex Double Pipe Airspace elimina a necessidade 
de	óleos	biológicos	dispendiosos	enquanto	asseguram	a	
conformidade com os regulamentos VGP 13. Além disso, 
os especialistas da SKF estiveram à disposição para dis-
cutir desde rolamentos híbridos da SKF, à ferramenta de 
simulação do software	de	rolamentos	SKF	SimPro	Quick	
e ao RouteKit da Marine Condition Monitoring. O Diretor 



NOTÍCIAS DA INDÚSTRIA

34    MANUTENÇÃO 141

de Vendas do segmento Marítimo da SKF, 
Thomas	Kaiser,	explicou:	“os nossos produ-
tos ajudam os clientes a simplificar as suas 
operações. Eles resolvem problemas típicos 
como o manuseamento de óleos descar-
tados, garantindo a conformidade com as 
regulamentações ambientais, mantendo to-
das as pessoas seguras a bordo dos navios, 
garantindo um planeamento eficiente e a 
execução dos trabalhos de manutenção.”

Encontre online o sistema 
de fornecimento de energia 
para 400 tipos de robots
igus®, Lda.

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

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Os robots industriais conseguem realizar 
movimentos tridimensionais de alta per-
formance. Os sistemas de fornecimento de 
energia protegem os cabos e as manguei-
ras	de	forma	fiável	durante	estes	movimen-
tos muito dinâmicos, muitas vezes em ope-
rações	com	3	turnos	e	durante	muitos	anos.	
Mas apenas é possível garantir uma prote-
ção	 adequada,	 se	 todos	 os	 componentes	
forem	 adequados	 para	 o	 respetivo	 modelo	
de robot. Este processo de seleção é moro-
so e suscetível a erros. A solução da igus: o 
configurador	 de	 pacotes	 robóticos	 que	 lhe	
permite encontrar rapidamente o sistema 
com	 a	 calha	 articulada	 triflex	 R	 certa,	 da	
igus. Fácil de instalar e preencher, esta ca-
lha articulada multiaxial protege os cabos 
do robot	em	todas	as	direções,	aumentando	
a sua duração de vida.

Com a ferramenta de pacotes robó-
ticos, o cliente poupa tempo e dinhei-
ro durante a configuração. O processo 
para obter o sistema de fornecimento de 
energia certo é muito rápido na igus. Em 
www.igus.pt/quickrobot,	 o	 cliente	 sele-
ciona o fabricante do robot, escolhe o tipo 
e	 modelo,	 bem	 como	 os	 eixos	 que	 dese-
ja	 equipar.	 A	 imagem	 mostra	 as	 vistas	 do	
robot e dos componentes do sistema de 
fornecimento de energia. O passo seguinte 
consiste na escolha de um sistema de re-
tração,	que	mantém	a	calha	articulada	em	

pré-tensão, evitando as laçadas e prote-
gendo os condutores contra danos. Depois 
o cliente configura o tipo e o tamanho da 
calha articulada triflex R. Opcionalmente, 
pode também acrescentar anéis proteto-
res e elos adicionais na calha triflex R. O 
configurador cria automaticamente uma 
lista de todos os componentes do sistema 
de	fornecimento	de	energia,	que	pode	ser	
adicionada ao carrinho de compras. Com 
mais	 um	 clique,	 pode	 obter	 os	 modelos	
CAD dos componentes e um relatório da 
configuração em PDF.  

Uma aliança para o IIoT
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com

Na	 Hannover	 Messe	 2019,	 7	 fornecedores	
líderes de engenharia mecânica, automa-
ção industrial e software fundaram a Open 
Industry 4.0 Alliance. Com esta cooperação, 
as	 empresas	 querem	 superar	 as	 soluções	
proprietárias e dar um impulso decisivo à 
transformação	 digital	 da	 indústria	 europeia.	
Os membros fundadores da aliança são a 
Beckhoff,	a	Endress+Hauser,	a	Hilscher,	a	ifm,	
a KUKA, a Multivac e a SAP. Em princípio a 
aliança está aberta a todas as empresas. A 
Balluff,	 Gebhardt,	 Pepperl+Fuchs,	 Schmidts-
che	 Schack,	 Samson	 e	 a	 WIKA	 já	 se	 junta-
ram	à	aliança	como	membros.	Todas	as	em-
presas estão comprometidas mutuamente 
com a criação de um ecossistema aberto e 
standard para o funcionamento das fábricas 
completamente automatizado e as instala-
ções	de	processo	com	a	integração	da	logís-
tica e serviços.

“A arquitetura aberta da Open Industry 
4.0 Alliance responde a todos os requisitos da 
indústria de processos”, enfatizou Matthias 
Altendorf,	 CEO	 do	 Grupo	 Endress+Hauser. 
“É baseado em standards, assegura a inte-
gridade em todos os processos de negócio 
e garante uma integridade dos sistemas. 
Isso permite que os operadores das instala-
ções de processo aproveitem o potencial da 
digitalização.”

Os membros da aliança estão a pla-
near realizar um denominado Open Indus-
try	 4.0	 Framework	 com	 base	 nos	 standards 

existentes	como	o	I/O	Link,	OPC	UA	e	RAMI	
para	 toda	 a	 rota	 desde	 os	 objetos	 na	 oficina	
até aos serviços. Os clientes podem escolher 
entre um sistema modular de compatíveis e 
escaláveis	 componentes	 de	 soluções	 e	 ser-
viços, como serviços digitais como o Netilion 
IIoT	da	Endress+Hauser.	A	ligação	com	o	por-
tefólio de software da SAP assegura a inte-
gração dos processos de negócios de uma 
empresa, bem como a colaboração com os 
parceiros	 nos	 limites	 da	 empresa.	 A	 arquite-
tura aberta permite uma ligação simples de 
outra estrutura do sistema.

 

Ready-to-robot: 
importância 
da automação digital 
para o fabrico de painéis
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

Os processos automatizados no fabrico de 
painéis	 permitem	 que	 as	 possibilidades	 de	
erros sejam reduzidas, os procedimentos se-
jam acelerados e os custos sejam cortados. 
Mas estes objetivos só podem ser alcança-
dos se os componentes, a tecnologia de di-
gitalização e a tecnologia de automação se 
encaixarem na perfeição. Com objetivos, a 
Weidmüller desenvolveu a linha de conecto-
res Klippon Connect para serem “prontos para 
o robot”.

Uma	 vez	 que	 um	 pedido	 de	 régua	 de	
conectores é colocado através do software 
Weidmüller	 Configurator,	 os	 processos	 au-
tomatizados são iniciados imediatamente. 
Graças à disponibilidade consistente de da-
dos,	 todas	 as	 informações	 relevantes	 para	
a montagem semiautomática podem ser 
lidas no pedido. A automação do proces-
so de montagem, entre outros, é possível 
através do design diferenciado dos conec-
tores. A Klippon Connect Série A foi proje-
tada com contornos externos otimizados e 
facilitam o manuseamento dos conectores 
pelos robots. A automação de outras etapas 
do processo também foi levada em consi-
deração para a série A. O sistema de cone-
xão push-in	simplifica	a	fiação	automatizada	
e	o	número	reduzido	de	ângulos	de	etique-
tagem	simplifica	a	 identificação	totalmente	
automática. 
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Formação CAT I: 
inspeção por ultrassons
UE Systems Europa

Tel.: +31 546 725 125

info@uesystems.eu · www.uesystems.eu

A UE Systems promove um curso de formação de Categoria I, 
de	 acordo	 com	 a	 ISO	 18436-8,	 norma	 para	 a	 monitorização	
da	condição	e	diagnóstico	de	máquinas	mediante	a	inspeção	
por ultrassons.

A formação será dada em espanhol e tem a duração de 
4	dias.	No	final,	os	participantes	serão	capazes	de	estabele-
cer as bases para um futuro programa de manutenção pre-
ditiva baseada em ultrassons e melhorar o programa atual 
de	 manutenção	 preditiva	 baseada	 em	 análise	 de	 vibrações	
ou infravermelhos, adicionando a inspeção por ultrassons. 
Durante a formação serão abordados os seguintes tópicos: 
teoria de ultrassons, inspeção e técnicas de triagem; melho-
res	práticas	para	a	melhoria	da	eficácia	na	deteção	e	análise	
de anomalias; monitorização da condição de rolamentos de 
velocidade	rápida	e	lenta,	bem	como	lubrificação	com	base	
na	condição;	melhoria	da	eficiência	energética	através	de	ul-
trassons - deteção de fugas de ar e gases comprimidos, fu-
gas de vácuo, inspeção de válvulas e purgadores de vapor; e 
melhoria	das	inspeções	elétricas	através	da	deteção	de	arco	
elétrico, efeito corona e descargas parciais. Para mais infor-
mações	 contacte	 Juan	 Espejo,	 responsável	 regional	 na	 Pe-
nínsula	Ibérica	(+34 659 007 896	ou	juane@uesystems.com).

Siemens inaugura núcleo tecnológico nas suas 
instalações no Porto
Siemens, S.A.

Tel.: +351 214 178 000 · Fax: +351 214 178 044

www.siemens.pt

A Siemens Portugal inaugurou no dia 09 de julho, dois novos 
centros de apoio ao desenvolvimento de projetos nas áreas 
da digitalização e dos edifícios inteligentes, localizados nas 
suas	 instalações	 no	 Freixieiro,	 no	 Porto,	 que	 completaram	
nesse mesmo dia 25 anos. A aposta da Siemens na criação 
de centros de experimentação e de laboratórios aplicacio-
nais,	 através	 destes	 novos	 i-Experience	 Center	 4.0	 e	 Solu-
tions & Service Center, pretende fomentar a capacitação de 
recursos	humanos	e	o	desenvolvimento	de	novas	soluções	e	
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tecnologias	nas	áreas	da	indústria	e	tecnolo-
gias para edifícios.

Estas duas estruturas tecnológicas fazem 
parte	 do	 plano	 de	 investimento	 que	 a	 Sie-
mens	 anunciou	 em	 2018:	 25	 milhões	 de	 eu-
ros para a digitalização do país até 2020. E a 
concretização	 deste	 i-Experience	 Center	 4.0	
é mais uma medida do programa do governo 
Indústria	4.0.	O	núcleo	tecnológico	ambiciona	
ser	um	espaço	de	co-criação	e	ideação	que	
impulsiona as parcerias com empresas, aca-
demia e startups locais e disponibilizar tecno-
logia	de	simulação	para	que	possam	ser	de-
senvolvidos projetos de valor acrescentado 
para o país. A aposta no Freixieiro deve-se à 
importância da região norte para a Siemens, 
até	porque	quase	44%	dos	clientes	são	des-
ta	zona	com	quase	35%	da	faturação	e	cerca	
de	 40%	 do	 volume	 de	 negócio	 da	 empresa	
oriundos de empresas do norte.

	O	i-Experience	Center	4.0	é	uma	incuba-
dora	 de	 soluções	 digitais,	 que	 promove	 di-
versas iniciativas destinadas à modernização 
da	indústria.	Todo	o	processo	de	criação	está	
assente em MindSphere, o sistema operativo 
aberto da Siemens para a Internet das Coi-
sas, baseado na cloud. Através desta solução, 
todos	 os	 produtos,	 instalações,	 processos	 e	
equipamentos	 que	 compõem	 o	 processo	
produtivo	 ficam	 conectados	 entre	 si,	 permi-
tindo	uma	análise	rápida	e	eficaz	de	grandes	
quantidades	de	dados	e	uma	tomada	de	de-
cisão melhor fundamentada. O Solutions & 
Service Center é um laboratório aplicacional 
para o desenvolvimento e implementação de 
soluções	 inteligentes	 para	 edifícios,	 nomea-
damente	 proteção	 contra	 incêndios,	 segu-
rança,	 automação,	 eficiência	 energética,	 se-
gurança da informação e monitorização dos 
mesmos.

Apresentação de soluções para 
robótica industrial no Brand Day 
DENSO Robotics
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A	Bresimar	Automação,	representante	oficial	
da marca DENSO Robotics em Portugal, rea-
lizou no dia 07 de maio, o Brand Day DENSO. 
Este evento teve como objetivo apresen-
tar a vasta gama de robots para diferentes 

aplicações	(SCARA,	de	4,5	e	6	eixos	e	robots 
colaborativos)	 que	 podem	 suportar	 cargas	
até	20	kg	com	um	alcance	máximo	do	braço	
até	1298	mm	e	velocidades	até	11.500mm/s.	

Para além da apresentação da marca 
DENSO e do seu portefólio, foi proporciona-
do	a	todos	os	participantes	uma	experiência	
e conhecimento das vantagens competitivas 
de	 todas	 as	 soluções	 disponíveis	 atualmen-
te no mercado. A interação com o showroom, 
onde	 foi	 possível	 realizar	 demonstrações	
através de um contacto direto com os robots 
e a partilha de alguns casos de estudo, foram 
pontos altos de um dia onde a robótica foi o 
tema principal. A Bresimar Automação agra-
dece	 a	 todos	 os	 que	 estiveram	 presentes	 e	
espera ter proporcionado conhecimento so-
bre	soluções	que	certamente	irão	trazer	be-
nefícios	para	a	indústria	e	para	os	seus	clien-
tes. Conheça toda a gama em www.bresimar.
pt/pt/marcas/denso-robotics/

Endress+Hauser investe em 
tecnologia de sensores
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com 

A	Innovative	Sensor	Tecnology	IST	AG,	parte	
do	Grupo	Endress+Hauser,	continua	a	crescer.	
A	24	de	maio	de	2019,	a	empresa	especializa-
da	em	sensores	inaugurou	oficialmente	uma	
expansão da sua fábrica em Ebnat-Kappel 
no	leste	da	Suíça,	com	um	custo	de	quase	15	
milhões	 de	 euros	 e	 que	 oferece	 o	 dobro	 do	
espaço.	 Mirko	 Lehmann,	 CEO	 da	 Innovative	
Sensor	Tecnology	IST	AG,	Matthias	Altendorf,	
CEO	 do	 Grupo	 Endress+Hauser,	 e	 Klaus	 En-
dress, Presidente do Conselho de Supervisão 
do	Grupo	da	Endress+Hauser	congratularam-
-se	 com	 inúmeros	 clientes,	 parceiros,	 repre-
sentantes de política e funcionários na ceri-
mónia de inauguração. “A crescente procura 
por sensores inovadores e o consequente forte 
crescimento Innovative Sensor Tecnology IST 
AG tornou necessária a expansão das insta-
lações. Estamos confiantes de que criamos o 
espaço de que precisamos para produzir ain-
da mais inovações”, disse Matthias Altendorf, 
CEO	do	Grupo	Endress+Hauser.

A	 instalação	 de	 13  500	 metros	 quadra-
dos	 inclui	 cerca	 de	 3700	 metros	 quadrados	

de	 área	 de	 produção,	 1500	 dos	 quais	 são	
reservados	para	salas	limpas.	As	instalações	
do escritório e a cafeteira também foram am-
pliados. A expansão foi necessária devido às 
crescentes procuras de produção e aos cres-
centes	requisitos	de	espaço.	Desde	a	mudan-
ça para Ebnat-Kappel em 2012, a Innovative 
Sensor	Tecnology	IST	AG	duplicou	o	número	
de	 funcionários	 no	 local	 para	 quase	 200.	 Os	
funcionários mudaram-se para as novas ins-
talações	depois	que	o	projeto	de	construção	
de	 18	 meses	 foi	 concluído	 no	 início	 de	 2019.	
Com sede em Ebnat-Kappel, no leste da Suí-
ça,	 a	 Innovative	 Sensor	 Tecnology	 IST	 AG	 é	
um dos principais fabricantes de sensores 
físicos,	 químicos	 e	 biológicos,	 especializa-
da no desenvolvimento e fabrico de senso-
res	 de	 temperatura	 RTD	 de	 platina	 e	 níquel	
de	película	fina	e	espessa,	sensores	de	fluxo	
de massa térmica, sensores de humidade 
capacitivos, sensores de condutividade e 
biossensores.	 A	 empresa,	 com	 400	 funcio-
nários em todo o mundo, faz parte do Grupo 
Endress+Hauser	desde	2005.			

Jornadas técnicas JUNCOR 2019
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Decorreram nos passados meses de março 
e	 abril	 as	 Jornadas	 Técnicas	 JUNCOR	 2019,	
com seminários sobre rolamentos e correias 
no Instituto Superior de Engenharia do Porto, 
na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto e na Escola de Engenharia da Uni-
versidade	 do	 Minho.	 Ao	 todo,	 seis	 sessões	
destinadas alunos de engenharia mecâni-
ca, em diferentes fases dos seus percursos 
académicos. 

Nos rolamentos, os seminários foram 
orientados	 por	 Ferran	 Pérez,	 Diretor	 Técnico	
da	 Schaeffler	 Iberia.	 No	 âmbito	 das	 correias	
foi	Jordi	Vasquez,	Técnico	da	Optibelt,	o	res-
ponsável pela partilha de conhecimentos 
com os alunos. Ambas as marcas, mais uma 
vez, associaram-se à JUNCOR, num evento 
que	 contou	 com	 uma	 média	 de	 90	 alunos	
por	sessão.	As	Jornadas	continuam	no	último	
trimestre de 2019, após o início do novo ano 
letivo, desta vez debruçadas sobre outras te-
máticas	como,	por	exemplo,	a	lubrificação.	 M
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Infraestrutura é	 uma	 palavra	 que	 indica	
uma base ou estrutura (visível ou invisível) 
que suporta uma qualquer construção.

Tendo	por	base	a	definição	“recolhida” na 
Wikipédia,	 o	 Responsável	 de	 Manutenção	
(ou	 do	 Património)	 deverá	 tem	 atenção	 aos	
seguintes aspetos:
•	 Na área da Engenharia, uma infraestru-

tura é um conjunto de “peças”/elementos 
que	suportam	uma	qualquer	estrutura	de	
construção civil;

•	 Na área Industrial,	que	está	ligada	à	ges-
tão de cada empresa, uma infraestrutura 
é	o	conjunto	de	meios	através	dos	quais	
uma organização pode funcionar e de-
senvolver-se	(matéria-prima,	equipamen-
tos,	técnicos,	ferramentas,	formação).

Estes dois aspetos estão interligados e são de 
extrema importância para o dia-a-dia da Ma-
nutenção. Ao seu Responsável é, diariamen-
te, exigida uma atuação “firme” para fazer face 
à complexidade e diversidade de elementos 
a intervencionar – é uma atividade multidisci-
plinar e muito abrangente.

Para a sua atividade deverá possuir:
• Plantas dos edifícios da área industrial, 

layout geral;
• Esquemas:

›	 dos	PTs	e	dos	quadros	elétricos	
(QGBTs,	gerais,	parciais,	de	
comando),

›	 das Redes de Vapor, de ar 
comprimido, de aspiração/transporte 
pneumático, informática, gás,

›	 de AVAC,
›	 da	segurança	contra	incêndio,
›	 do controlo de acessos,
›	 dos jardins;

• um Plano de Manutenção e Controlo 
Global.

Só	com	os	elementos	acima	descritos	é	que	
o Responsável de Manutenção poderá cum-
prir	 a	 sua	 tarefa.	 A	 partir	 desse	 ponto	 é	 que	
poderá	 preparar	 as	 intervenções	 para	 uma	
qualquer	Reabilitação	–	não	a	poderá	execu-
tar no “escuro”.

Para	 que	 tal	 seja	 possível	 deverá	 existir	
uma conjugação de vontades entre os vários 

setores de uma empresa: Administração, Co-
mercial, Produção, Manutenção, Qualidade, 
Financeira.	 São	 muitos	 interlocutores	 que	
devem	 ser	 sensibilizados,	 mas	 que	 deverão	
estar envolvidos para atingir os propósitos da 
Administração.

O	 mercado	 em	 que	 se	 posiciona	 cada	
empresa	é	que	seleciona	e	determina	quem	
obterá	os	resultados	operacionais	que	permi-
tirá continuar a laborar. M

DOSSIER  
REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS 
E EDIFÍCIOS

Por Raúl Dória

Infraestrutura é 
uma palavra que 
indica uma base ou 
estrutura (visível ou 
invisível) que suporta 
uma qualquer 
construção.
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Benefícios do software 
de gestão da manutenção
REFLEXÃO SOBRE UM ESTUDO DA REALIDADE NACIONAL.
João Folgosa1 e João Nunes Marques2

1 jfolgosa@manwinwin.com, 2	jmarques@manwinwin.com

Navaltik Management, Lda.  

1. INTRODUÇÃO

A manutenção tem experimentado uma 
significativa	 evolução	 ao	 longo	 dos	
anos.	 É	 esperado	 que	 o	 desenvolvi-

mento	 tecnológico,	 aliado	 a	 uma	 adequada	
gestão da manutenção, continuem a contri-
buir	para	a	rentabilidade	das	organizações.	O	
presente artigo é baseado numa dissertação 
de mestrado sobre os benefícios do softwa-
re de gestão da manutenção [1]. Abordando 
o	propósito	do	CMMS	(Computerised Mainte-
nance Management System),	ajuda-nos	a	en-
tender a razão de ser considerado uma fer-
ramenta	 indispensável	 para	 as	 organizações	
que	 pretendem	 alcançar	 uma	 manutenção	
estruturada e organizada.

De forma complementar ao trabalho aca-
démico, o presente artigo incorpora, por meio 
da visão da consultoria de gestão da manu-
tenção,	 uma	 breve	 reflexão	 sobre	 a	 forma	
como os benefícios estudados podem ser 
obtidos.

São conhecidas as vantagens dos siste-
mas informáticos na manutenção e, de facto, 
com o apoio destes, é possível dar resposta a 
vários problemas transversais à área da ma-
nutenção.	 Ainda	 assim,	 existe	 literatura	 que	
defende	 que,	 por	 vezes,	 estas	 ferramentas	
são	mal	exploradas	pelas	empresas	ou	que	o	
projeto não é bem-sucedido devido a falhas 
no alcance dos benefícios esperados. Esta 
circunstância reforça a necessidade de se es-
tudar esta temática e de serem apresentadas 
perspetivas	 que	 contribuam	 para	 a	 tomada	
de	 melhores	 decisões	 na	 manutenção,	 quer	
na ótica dos fornecedores destes sistemas, 
quer	na	das	empresas	que	usam	ou	preten-
dem vir a utilizá-los. 

Na	 dissertação	 a	 que	 se	 fez	 referência	
foram	identificados	vários	benefícios,	passí-
veis de serem obtidos por via da implemen-
tação de um CMMS. Assim, foi realizado um 
questionário	 –	 que	 visava,	 exatamente,	 os	
benefícios decorrentes da utilização de um 
CMMS –, dirigido a empresas portuguesas 
de diferentes setores de atividade, com o 
objetivo	 de	 verificar	 o	 nível	 de	 medição	 de	
cada benefício e de avaliar a aceitação do 

projeto de implementação de um CMMS pe-
las	organizações.

Com o objetivo de obter dados represen-
tativos, solicitou-se somente uma resposta 
por	empresa	(por	parte	do	responsável	pelo	
projeto).	 De	 um	 total	 de	 104	 empresas	 parti-
cipantes, contabilizaram-se como válidas 97 
respostas,	 após	 exclusão	 daquelas	 que	 não	
utilizavam um sistema informatizado de ges-
tão da manutenção.

Como aludido, este artigo surge igual-
mente como, digamos, resposta a uma limi-
tação do trabalho académico, procurando, 
agora,	 refletir	 também	 sobre	 a	 forma	 como	
um CMMS contribui para alguns dos bene-
fícios	 analisados.	 De	 referir	 que	 este	 estudo	
revela	 que	 25,8%	 das	 empresas	 não	 utiliza	
indicadores de manutenção, existindo ainda, 
por	 isso,	 margem	 para	 a	 melhoria	 na	 defini-
ção	 de	 métricas	 que	 garantam	 um	 maior	 e	
melhor controlo, com ganhos evidentes para 
a gestão da manutenção.

2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS
São apresentados, de seguida, os resulta-
dos e a análise dos principais dados obti-
dos no estudo, por via do uso de um CMMS 
em	diversas	organizações,	quer	quanto	aos	
benefícios	 daí	 decorrentes,	 quer	 relativa-
mente à evolução ocorrida para os proble-
mas	 identificados	 como	 mais	 comuns	 na	
manutenção.

2.1. Medição de benefícios do uso 
de um CMMS
As Figuras 1 e 2 mostram os resultados obti-
dos	 para	 uma	 questão	 do	 estudo,	 colocada	
com	o	propósito	de	avaliar	quer	os	benefícios	
que	 as	 organizações	 obtêm	 com	 o	 uso	 de	
um	CMMS,	quer	o	grau	de	rigor	na	medição	
de	cada	um.	Importa	referir	que,	de	entre	os	
vários benefícios decorrentes do uso de um 
CMMS, foram selecionados, para o estudo 
em causa, os mais relevantes, mediante um 
critério de seleção baseado na importância 
e no alcance dos mesmos, de acordo com 

a população do estudo. A Figura 1 ilustra, 
para cada benefício, o balanço entre as em-
presas	que	respondem	de	forma	positiva	ou	
negativa relativamente à obtenção do mes-
mo,	excluindo	aquelas	que	optaram	por	não	
responder ou, respondendo, referiram não 
saber.	 Confirma-se	 que	 a	 maioria	 das	 orga-
nizações	 obtém	 os	 benefícios,	 sendo	 todos	
obtidos	 por,	 pelo	 menos,	 74,2%	 das	 empre-
sas, à exceção do item relativo à redução de 
consumo energético.

Na Figura 2 apresentam-se os benefícios 
de	acordo	com	a	análise	de	quatro	níveis,	apre-
sentados de forma ascendente, relativamente 
ao grau de rigor: Perceciono benefício; Consigo 
medir o benefício; Meço efetivamente o bene-
fício;	e	Avalio	este	benefício	em	valor	(€).

Melhoria de imagem da área 
de manutenção e/ou da empresa
A melhoria da imagem da manutenção é um 
benefício obtido pela maioria das empresas 
participantes no estudo, com 91 participantes 
(95,8%)	a	confirmar	que	obtêm	o	benefício	e	
apenas	 quatro	 a	 responder	 de	 forma	 nega-
tiva.	Trata-se	de	um	benefício	que	podemos	
considerar, em alguns casos, como menos 
tangível.	 Embora	 seja	 possível	 quantificar	 fi-
nanceiramente a imagem da manutenção, é 
inegável	que	existem	outros	benefícios	mais	
tangíveis.	 O	 facto	 de	 apenas	 três	 empresas	
confirmarem	a	avaliação	deste	benefício	em	
valor é disso bem demonstrativo.

Melhoria no controlo de custos
A melhoria no controlo de custos é, também, 
um benefício com grande expressão, tendo 
sido	 obtido	 por	 81	 das	 91	 empresas	 (89%)	
que	 responderam	 a	 esta	 questão,	 assumin-
do grande importância dado o facto de, por 
exemplo, poder contribuir para a tomada de 
decisões	de	uma	forma	mais	informada.	Uma	
vez	que	é	o	benefício	que	mais	empresas	tra-
duzem	 em	 valor	 financeiro	 (n=18),	 poder-se-
-á	inferir	que	o	CMMS	é	percecionado	como	
uma	ferramenta	que	disponibiliza	dados	de-
terminantes	para	a	tomada	de	decisões	téc-
nicas	e	financeiras.
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Garantia de conformidade 
com a legislação em vigor
Este	benefício	é	obtido	por	78	das	empresas	
(85,7%),	valor	expressivo	e,	julgamos,	expec-
tável, dado o rigor e cuidado associados a 
esta	 matéria.	 Importa	 fazer	 notar	 que	 ape-
nas	 uma	 empresa	 quantifica	 este	 benefício	
em	 valor	 financeiro,	 podendo	 significar	 que	
a	 maioria	 planeia	 evitar	 perdas	 financeiras	
resultantes de não-conformidades. Enten-
der o modo como um CMMS pode melhorar 
os	 procedimentos	 que	 demonstrem	 com-
pliance,	e	contabilizar	perdas	financeiras	que	
porventura tenham origem no não cumpri-
mento	 de	 obrigatoriedades,	 são	 questões	
fundamentais para a compreensão e avalia-
ção	da	contribuição	que	o	CMMS	pode	ofe-
recer para a conformidade com a legislação 
vigente.

Aumento de produtividade 
dos colaboradores
Os	dados	demonstram	que	78	das	90	empre-
sas	(86,7%)	lograram	aumentar	a	produtivida-
de dos colaboradores. Pode ser considerado 
um benefício essencialmente percebido, 
uma	vez	que	30	empresas	afirmam	percecio-
ná-lo,	28	conseguem	medi-lo,	15	medem-no	
efetivamente e apenas 5 atribuem um valor 

financeiro	 ao	 aumento	 de	 produtividade	 dos	
colaboradores.

Aumento do tempo de vida 
dos equipamentos
Outro benefício alcançado pela maioria das 
empresas é o aumento do tempo de vida 
dos	equipamentos,	com	75	das	85	empresas	
(88,2%)	 a	 assegurar	 que	 o	 obtêm.	 Este	 pode	
ser gerado através de uma política de manu-
tenção	 preventiva	 eficaz,	 mediante	 a	 utiliza-
ção do CMMS para o planeamento e progra-
mação da manutenção preventiva. Os dados 
demonstram	 que,	 ainda	 que	 muitas	 empre-
sas	obtenham	o	benefício,	apenas	4%	dessas	
lhe	atribuem	um	valor	financeiro.

Melhoria no controlo de inventário 
e redução de custos de inventário
A melhoria no controlo de inventário e a re-
dução dos respetivos custos é assegurada 
por	73	organizações	(88%),	ao	passo	que	dez	
declaram não obter este benefício. Qua-
se	 18%	 das	 empresas	 que	 afirmam	 obtê-lo,	
atribuem-lhe	 um	 valor	 financeiro.	 A	 percen-
tagem referente à obtenção deste benefício, 
elevada	quando	comparada	com	os	demais,	
demonstra a importância da gestão de arma-
zém para a área da manutenção.

Aumento de disponibilidade 
de equipamentos
Este	benefício	é	obtido	por	72	das	87	empre-
sas	(82,8%)	que	responderam	a	esta	questão.	
O	elevado	número	de	empresas	que	verificam	
o	 aumento	 da	 disponibilidade	 dos	 equipa-
mentos, demonstra a importância deste be-
nefício, considerado crítico para a produção 
e	operação	das	organizações,	representando,	
não	raras	vezes,	um	grande	valor.	É,	portanto,	
singular	que	estes	dados	tenham	uma	reduzi-
da	tradução	no	plano	financeiro,	com	apenas	
duas	empresas	a	afirmar	que	o	apuram.

Redução de consumo energético
No tocante ao benefício relativo à redução de 
consumo	energético,	verificamos	que	se	trata	
daquele	com	menor	obtenção	por	parte	das	
empresas	participantes	no	estudo	(n	=	47).	No	
entanto,	o	facto	de	10,6%	das	empresas	que	o	
obtêm	serem	capazes	de	lhe	atribuir	um	va-
lor	 financeiro,	 poderá	 significar	 que	 algumas	
destas estarão interessadas em avaliar de 
forma cuidada a poupança obtida por meio 
do controlo do consumo de energia.

2.2. Problemas na manutenção
Os benefícios obtidos através da utilização de 
um CMMS estão, geralmente, associados a 

Figura 1. Benefícios obtidos nas empresas com o apoio de um software de gestão de manutenção.

Figura 2. Nível de benefício obtido pelas empresas com apoio de um software de gestão da manutenção.

Melhoria de imagem da área de manutenção e/ou da empresa

Melhoria no controlo de custos

Garantia de conformidade com a legislação em vigor

Aumento de produti vidade dos colaboradores

Aumento do tempo de vida dos equipam entos

Melhoria no controlo de inventário e redução de custos de inventário

Aumento de disponibilidade dos equipamentos

Redução de consumo energético

Fr
e

q
u

ê
n

ci
a

Obtido Não obtido

-4

-10

-11

-13

-10

-10

-15

-29

91

81

78

78

75

73

72

47

-20 0 20 40 60 80 100-40

Melhoria de imagem da área de manutenção e/ou da empresa

Melhoria no controlo de custos

Garantia de conformidade com a legislação em vigor

Aumento de produti vidade dos colaboradores

Aumento do tempo de vida dos equipamentos

Aumento de disponibilidade dos equipamentos

Redução de consum o energético

Perceciono benefício Consigo medir o benefício

30.8%

14.8%

19.2%

38.5%

38.7%

23.7%

33.3%

36.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

31.9%

31.9%

31.9%

21.3%

2.8%

10.6%

35.6% 23.3% 17.8%

37.3% 20.0% 4.0%

41.0%

35.9%

38.5%

19.2.5%

1.3%

6.4%

25.9% 37.0% 22.2%

27.5% 38.5% 3.3%

Meço efetivamente o benefício Avalio este benefício em valor (€)

Melhoria no controlo de inventário e redução de custos de inventário



41141 MANUTENÇÃO    41

DOSSIER SOBRE REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E EDIFÍCIOS

práticas	que	solucionam	problemas	comuns	
na	 manutenção.	 Tendo	 isso	 em	 mente,	 a	 Fi-
gura	3	mostra	os	problemas	identificados	pe-
las	organizações,	antes	e	após	a	implementa-
ção de um CMMS.

Os	dados	indicam	que	o	número	de	em-
presas	que	identificam	problemas	na	gestão	
da manutenção antes da implementação de 
um	 CMMS	 é	 notoriamente	 superior	 ao	 nú-
mero	 daquelas	 que	 o	 fazem	 após	 esse	 mo-
mento. Apesar do uso de um CMMS não ser 
o	 único	 fator	 solucionador	 de	 disfunções	 na	
manutenção, os valores obtidos no estudo 
permitem	 confirmar	 a	 importância	 que	 um	
CMMS tem para a resolução de vários pro-
blemas nesta área.

Importa ressaltar os dados recolhidos 
para a resposta relativa à falta de mão de obra, 
aquela	que	apresenta	a	menor	diferença	entre	
os momentos anterior e posterior à implemen-
tação. Este resultado pode prender-se com 
a necessidade de se investir mais, isto é, os 
recursos poderão ser escassos, conduzindo 
à necessidade de contratarem mais elemen-
tos para a área da manutenção. Outra possível 
explicação	 é	 a	 de	 que	 as	 empresas	 estarão	
cientes	que	a	tecnologia	não	tem	por	objetivo	
reduzir empregos mas, antes, melhorar a for-
ma como as pessoas trabalham.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os	 resultados	 do	 estudo	 demonstram	 que	
muitas	empresas	confirmam	a	obtenção	dos	
benefícios	 apresentados	 no	 questionário,	
sugerindo	 que	 o	 CMMS	 é	 uma	 ferramenta	
manifestamente	 útil	 para	 a	 manutenção.	 De	
referir,	 também,	 que	 o	 estudo	 revelou	 que	
apenas	 12,4%	 das	 empresas	 participantes	
afirmaram	que	o	projeto	não	foi	considerado	
bem-sucedido,	dado	que	indica	a	boa	aceita-
ção do sistema.

Relativamente ao nível de medição de 
alguns benefícios – melhoria no controlo de 
custos; melhoria no controlo de inventário e 
redução de custos de inventário; e a redução 
de	 consumo	 energético	 –	 são	 aqueles	 para	
os	 quais	 se	 verifica	 uma	 maior	 atribuição	

financeira,	 revelando-se	 como	 os	 benefícios	
com uma medição mais tangível.

O	estudo	indica,	ainda,	que	poucas	orga-
nizações	avaliam	os	benefícios	com	tradução	
no	plano	financeiro.

Os resultados apresentados pela maioria 
das	empresas	inquiridas,	relativos	à	obtenção	
de uma série de benefícios por meio da utili-
zação	de	um	CMMS,	confirmam	a	importân-
cia	que	este	software representa para o apoio 
à	gestão	da	manutenção	das	organizações.

Ainda	 que	 a	 sua	 perceção	 se	 situe,	 mui-
tas vezes, no domínio da subjetividade, a 
melhoria da imagem da área da manutenção 
e/ou da empresa tem sido, a par do aumento 
da produtividade geral da função manuten-
ção, um dos benefícios mais apontados por 
gestores e responsáveis. Este estudo vem, 
justamente,	 confirmar	 o	 que	 se	 tem	 vindo	 a	
observar. O próprio processo de implementa-
ção do CMMS poderá trazer diversas melho-
rias para a função manutenção, em razão de, 
frequentemente,	ter-lhe	associado	um	proje-
to de consultoria em organização e gestão da 
manutenção.	 Assim	 é	 desde	 que	 seja	 dado	
efetivo prosseguimento aos procedimentos 
então	definidos.

A produção automática de relatórios e 
indicadores	 de	 manutenção	 será,	 crê-se,	 a	
funcionalidade disponibilizada por um CMMS 
que	melhor	justifica	os	resultados	obtidos	para	
alguns dos benefícios apresentados neste es-
tudo. Oferecendo, de uma forma ágil, dados 
relevantes para o gestor, contribui, entre ou-
tros exemplos, para o aumento da disponibili-
dade	e	tempo	de	vida	útil	dos	equipamentos,	
e	 para	 a	 consequente	 melhoria	 no	 controlo	
dos	 custos.	 Não	 será,	 pois,	 de	 estranhar	 que	
seja considerada uma importante mais-valia, 
comummente	referida	pelas	organizações	no	
que	toca	a	objetivos	e	expetativas	esperadas	
por via da utilização de um CMMS.

Também	 a	 gestão	 dos	 trabalhos,	 ati-
vidade básica no âmbito da manutenção, 
uma vez suportada por um CMMS, libertará 
a informação necessária para se caminhar 
no	 sentido	 de	 fazer	 diminuir	 a	 incidência	 de	
avarias	(designadamente	através	de	um	mais	

Figura 3. Problemas identificados antes e depois da implementação de um software de gestão da manutenção.

eficaz	controlo	das	intervenções	preventivas),	
melhorando globalmente a gestão, com evi-
dentes benefícios para a disponibilidade, pro-
dutividade,	eficácia,	segurança	e	economia.

Cabendo no domínio de atuação da ma-
nutenção, a conformidade com a legislação 
em vigor, apoiada por um CMMS, poderá ser 
garantida	 de	 um	 modo	 mais	 eficiente.	 O	 es-
tudo	 demonstra	 marcadamente	 que	 o	 con-
trolo,	cumprimento	e	registo	de	intervenções	
–	para	certificados	técnicos,	inspeções	perió-
dicas,	 auditorias,	 entre	 outros	 –	 beneficia	 di-
retamente do uso de um software de gestão 
da manutenção.

Embora a avaliação dos custos não deva 
ser o objetivo primeiro da gestão da manu-
tenção,	 apurá-los,	 analisá-los	 e,	 quando	 ne-
cessário,	otimizá-los	é	importante,	pelo	que	o	
sistema de gestão da manutenção, recolhen-
do-os e computando-os, deverá permitir ao 
gestor	percebê-los.	Ainda	assim,	importa	que	
seja	observado	o	princípio	de	que	um	CMMS	
intervém na vertente técnica. Os custos de 
manutenção decorrerão dessa intervenção.

O sucesso da implementação de um sis-
tema informatizado de gestão da manutenção 
numa organização depende, naturalmente, 
de diversos fatores. Não sendo esse proces-
so bem-sucedido, estar-se-á a pôr em causa 
o potencial oferecido pela ferramenta. Não 
obstante,	 para	 organizações	 com	 um	 sistema	
devidamente implementado, resulta evidente 
deste	 trabalho	 uma	 conclusão	 que	 de	 sobra	
sabemos:	a	utilização	adequada	de	um	CMMS	
introduz diversos benefícios para a função ma-
nutenção. O reconhecimento destes benefícios 
por	 quem	 mais	 está	 avalizado	 para	 o	 fazer	 –	
responsáveis pela gestão da manutenção –, é o 
contributo mais importante deste trabalho.
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A segurança elétrica 
em edifícios de habitação 
existentes
Carlos Duarte

Prescription & Training Manager

Schneider Electric Portugal

A segurança elétrica em novos edifícios habitacionais unifamiliares e multifamiliares é coberta por um conjunto de normas nacionais 
ou internacionais. Estas normas dão resposta aos 4 riscos principais identificados na eletricidade: sobreintensidades, choque elétrico, 
sobretensões e efeitos térmicos.

Todas estas normas e correspondentes 
regulamentações	 são	 ajustadas	 pe-
riodicamente	e	à	medida	que	a	tecno-

logia melhora ao longo dos anos, permitin-
do maiores possibilidades de proteção. Por 
exemplo,	 a	 proteção	 contra	 choques	 elétri-
cos através dos dispositivos de corrente di-
ferencial residual começou a ser menciona-
da	em	1980,	a	proteção	contra	sobretensões	
de origem atmosférica teve início nos anos 
90 e, mais recentemente, a proteção contra 
o arco elétrico é agora recomendada em no-
vas	instalações.

Enquanto	as	novas	normas	ajudam	a	pro-
teger os edifícios mais recentes, a base ins-
talada também tem necessariamente de ser 
segura. No entanto, nos edifícios residenciais 
existentes	e	mais	antigos,	os	4	riscos	aborda-
dos pelas normas de hoje não são integral-
mente	cobertos	porque:
• Os edifícios obedecem a um conjunto 

de	normas	que	remontam	ao	ano	da	sua	
construção	 (altura	 em	 que	 algumas	 tec-
nologias de proteção não estavam dispo-
níveis);

• De um modo geral, a instalação elétrica 
não	é	mantida	ou	verificada;

•	 Com	 frequência,	 a	 instalação	 elétrica	 é	
modificada	pelo	utilizador.

Todas	 estas	 habitações	 sofreram	 envelhe-
cimento	(ciclos	térmicos,	poeira,	humidade)	
e deterioração devido à utilização pelos 
seus ocupantes, e tudo isto pode levar a 
danos, ou mesmo à destruição de tomadas, 
condutores,	 ligações	 elétricas	 ou	 quadros	
elétricos. Além disso, o uso da eletricida-
de tem mudado ao longo dos anos: mais 
aparelhos elétricos e eletrónicos são hoje 
conectados à instalação elétrica, com um 
número	insuficiente	de	tomadas,	levando	a	
mais	 extensões	 de	 cabos	 e	 mais	 tomadas	
móveis; aparelhos eletrónicos mais caros 

estão conectados à instalação elétrica e, 
além disso, as necessidades de uma famí-
lia	 vão	 mudar	 à	 medida	 que	 esta	 cresce	 e	
envelhece.

Felizmente,	 existem	 passos	 simples	 que	
podem ser tomados para mitigar estes riscos. 
Neste artigo descrevemos a forma como um 
simples	 programa	 de	 inspeções	 manuais	 de	
segurança pode ajudar na melhoria gradual 
da segurança elétrica em edifícios residen-
ciais existentes.

Figura 1. Proteção de entrada e medida num edifício 

residencial antigo.

85% DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
FORAM CONSTRUÍDOS ANTES 
DE 1990
Na Europa, o stock de edifícios residenciais 
existentes	 foi	 avaliado	 em	 230	 milhões	 de	
unidades pelo Forum for European Electrical 
Domestic Safety	(FEEDS).	85%	foram	construí-
dos	há	mais	de	25	anos,	50%	antes	dos	anos	
70	e	24%	antes	de	1945.	A	situação	muda	mui-
to	 lentamente	 porque,	 cada	 ano,	 somente	
cerca	de	1%	do	stock habitacional é composto 
por novos edifícios.

Figura 2. Ano de construção dos edifícios residenciais na 

Europa 

(Fonte: IGNES, BPIE inquérito 2010, ECI).

O uso de eletricidade aumentou fortemente 
entre	 os	 anos	 70	 e	 os	 anos	 2010	 (Figura	 3),	
consequência	 do	 crescimento	 generalizado	
do	uso	de	eletrodomésticos	em	residências.

Em média, o consumo de eletricidade per 
capita dos países desenvolvidos duplicou de 
5400	 kWh/ano	 para	 10	 800	 kWh/ano.	 Esti-
ma-se	 que	 o	 número	 de	 aparelhos	 elétricos	
numa habitação foi multiplicado por 10 ao 
longo deste mesmo período.

CONSEQUÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PERIGOSAS
As	 instalações	 elétricas	 perigosas	 implicam	
riscos	 para	 as	 pessoas	 (por	 exemplo,	 cho-
ques	elétricos,	eletrocussão,	queimaduras,	…),	
bem	como	riscos	para	o	edificado	e	 infraes-
truturas	 (por	 exemplo,	 incêndio,	 destruição	
da	instalação	elétrica,	danos	em	equipamen-
tos,	…),	e	todos	estes	riscos	com	consideráveis			
custos associados. 

Todos	 os	 anos	 na	 Europa,	 16	 000	 pes-
soas	sofrem	ferimentos	e	540	morrem	devido	
a acidentes de origem elétrica, segundo a In-
ternational Federation for the Safety of Electri-
city Users	 (FISUEL).	 Anualmente,	 mais	 de	 300	
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eletrocussões	 ocorrem	 na	 Europa	 Ocidental	
(França,	 Reino	 Unido,	 Itália,	 Alemanha,	 Espa-
nha,	Noruega,	Holanda,	Suécia	e	claro,	em	Por-
tugal).	A	maioria	destes	acidentes	e	óbitos	po-
deriam	ser	evitados	se	as	instalações	elétricas	
cumprissem	 os	 requisitos	 de	 segurança	 míni-
mos	para	proteção	contra	os	choques	elétricos.

Na	Suíça,	a	Electrosuisse	considera	que	o	
risco de morte ou lesão devido a um acidente 

de origem elétrica é 50 vezes mais provável 
do	 que	 os	 outros	 tipos	 de	 acidentes	 no	 âm-
bito doméstico. Relatou um acidente domés-
tico	 em	 que	 um	 jovem	 entra	 numa	 banheira	
com um computador conectado a um cabo 
de dados. Repentinamente sofre um forte 
choque	 elétrico	 e	 falece.	 O	 consequente	 in-
quérito	 veio	 a	 mostrar	 que	 na	 causa	 do	 aci-
dente fatal estava uma instalação elétrica 

obsoleta e uma tomada com uma inversão na 
ligação entre o condutor de fase e a terra de 
proteção.

Os	registos	dos	incêndios	são	geralmente	
mantidos	pelas	corporações	e	pelas	associa-
ções	de	bombeiros	que	classificam	os	incên-
dios de acordo com o tipo de propriedade 
destruída	pelo	incêndio:
•	 Incêndios	no	exterior:	incêndios	florestais,	

incêndios	em	campos,	incêndios	em	via-
turas;

•	 Incêndios	 em	 edifícios:	 edifícios	 indus-
triais, armazéns, estabelecimentos co-
merciais,	habitações.

Segundo o International Technical Committee 
for the Prevention and Extinction of Fire	 (CTIF)	
35%	do	número	total	de	incêndios	no	mundo	
que	exigem	a	intervenção	dos	bombeiros	são	
iniciados	nos	edifícios.	Os	edifícios	em	ques-
tão	são	para	habitação,	em	80%	dos	casos.

A European Fire Academy	 estima	 que	
o	 número	 total	 de	 2  250	 000	 incêndios	 que	
ocorrem anualmente na Europa é responsá-
vel	 		por	 mais	 de	 4000	 mortes	 e	 100	 000	 fe-
ridos,	 a	 grande	 maioria	 dos	 quais	 ocorre	 em	
habitações.	 Estes	 números	 são	 confirmados	
pelo	 relatório	 FEEDS,	 que	 estima	 que	 o	 nú-
mero	 total	 de	 incêndios	 em	 edifícios	 seja	

Figura 3. Consumo de eletricidade nos países desenvolvidos em kWh por ano e por habitante 

(Fonte: World Bank, 2016).
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A SEGURANÇA ELÉTRICA EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO EXISTENTES

superior	a	600	000	por	ano.	Os	números	para	
os	incêndios	em	edifícios	por	milhão	de	habi-
tantes permanecem relativamente estáveis, 
isto	é	sem	alteração			nos	últimos	20	anos	(Fi-
gura	4).

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE SEGURANÇA 
EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As normas de instalação exigem um conjunto 
de medidas de proteção em novos edifícios, 
a	fim	de	cobrir	todos	os	riscos	elétricos	pos-
síveis	(Tabela	1).	Numa	próxima	oportunidade	
detalharemos cada uma destas medidas.

Entretanto estas medidas de proteção 
podem não estar presentes em edifícios exis-
tentes, criando riscos para pessoas, animais 
e bens, incluindo infraestruturas, edifícios e 
equipamentos.	Adicionalmente,	todos	os	dis-
positivos elétricos da instalação devem cum-
prir a sua correspondente norma de produto.

A INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS
As normas nacionais nos vários países euro-
peus	foram	sendo	alinhadas	com	os	requisi-
tos	da	Norma	HD	60364	(a	versão	europeia	da	
IEC	 60364),	 introduzindo	 assim	 os	 requisitos	
para	 as	 proteções	 contra	 as	 sobreintensida-
des,	os	choques	elétricos,	a	proteção	contra	
sobretensões,	 a	 proteção	 contra	 os	 efeitos	
térmicos.

Se uma nova instalação elétrica estiver 
em conformidade com os princípios funda-
mentais de segurança mencionados acima, 
a segurança elétrica está garantida, mas a 
segurança precisa permanecer durante toda 
a	vida	útil	da	instalação	elétrica	e	isso	só	é	ga-
rantido com a inspeção da instalação. A Nor-
ma	 IEC	 60364-6	 define	 2	 tipos	 de	 inspeção:	
inicial e periódica.

A	 inspeção	 inicial	 visa	 a	 verificação	 da	
conformidade	 da	 instalação	 com	 os	 requisi-
tos da norma de instalação. Isto inclui a pro-
teção	contra	os	choques	elétricos,	a	proteção	

contra a sobreintensidade, a proteção contra 
sobretensões,	 a	 proteção	 contra	 os	 efeitos	
térmicos	 e	 a	 conformidade	 do	 equipamento	
de proteção com as correspondentes normas 
do produto.

A	 inspeção	 periódica	 visa	 verificar	 que,	
após um determinado tempo, todas as medi-
das de proteção fundamentais permanecem 
ativas. A norma recomenda uma periodicida-
de dependendo da aplicação. Para uma ha-
bitação	recomenda-se	uma	frequência	máxi-
ma de 10 anos.

Conforme	recomendado	pela	IEC	60364-
-6,	a	inspeção	periódica	das	instalações	elé-
tricas	 em	 habitações	 deve	 ser	 considerada	
em todos os países, sem excluir Portugal. E 
estas auditorias de segurança devem contri-
buir para melhorar, gradualmente, o nível de 
segurança	 das	 habitações	 existentes,	 com	
foco nos principais aspetos de segurança. 
Noutra ocasião poderemos abordar as orien-
tações	 para	 os	 pontos	 a	 serem	 verificados	
numa	auditoria	de	segurança	nas	habitações	
existentes.

As	 inspeções	 de	 segurança	 devem	 ser	
muito simples de executar, com forte inci-
dência	 em	 verificações	 visuais,	 no	 entanto	
estas devem ser obrigatórias e realizadas por 

pessoas	 qualificadas	 que	 finalmente	 devem	
informar o proprietário da situação de segu-
rança	da	sua	residência.	Os	trabalhos	de	repa-
ração devem ser executados sob a responsa-
bilidade do proprietário, uma vez informado 
do resultado da sua auditoria de segurança. 
A	 frequência	 das	 inspeções	 periódicas	 da	
instalação	 elétrica	 deve	 ser	 definida	 em	
cada país, dependendo da situação local. 
Alguns	 países	 definem	 uma	 periodicidade	
em	 anos	 (por	 exemplo,	 10	 anos),	 e	 noutros	
países	 podem	 definir-se	 eventos	 especiais	
que	acionam	a	exigência	de	uma	auditoria	de	
segurança	(por	exemplo,	a	venda	ou	o	arren-
damento	de	uma	residência).

Quando se considera a idade e a percen-
tagem de edifícios residenciais mais antigos 
na Europa, a duplicação do consumo elétrico 
entre os anos 70 e os anos 2000 e correlacio-
namos tudo isto com a evolução histórica das 
normas de instalação, podemos facilmente 
entender	que	as	instalações	elétricas	das	ha-
bitações	 existentes	 não	 estão,	 em	 geral,	 em	
conformidade com o estado atual da arte. De 
facto, a análise das estatísticas de acidentes 
elétricos	mostra	que	ainda	há	grande	espaço	
para melhorias.

A	 experiência	 de	 vários	 países	 mostra	
que	 as	 auditorias	 de	 segurança	 obrigató-
rias,	 com	 uma	 lista	 limitada	 de	 questões	
fundamentais	 de	 segurança	 (como	 referi-
do,	 a	 proteção	 contra	 choques	 elétricos,	 a	
proteção contra sobreintensidades, a pro-
teção	 contra	 sobretensões)	 são	 uma	 fer-
ramenta	 útil	 para	 identificar	 os	 potenciais	
problemas	 de	 segurança	 nas	 habitações. 
Esta inspeção de segurança é uma ferra-
menta local para abordar os aspetos de se-
gurança	identificados	no	país.	Também	é	re-
conhecido	que	tais	inspeções	não	cobrem	os	
aspetos completos das regras de instalação, 
mas	 concentrando-se	 num	 número	 limitado	
de aspetos de segurança, resultará numa 
melhoria gradual da situação de segurança 
nas	habitações	existentes.	 M

Figura 4. Número total de incêndios em edifícios por milhão de habitantes 

(Fonte: World Bank, 2016)	

 
 

 
 
 
 
 

0

500

100

1500

2000

2500

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Alemanha

França 
Itália 
Holanda

Noruega

Suéci

Reino Unido

Tabela 1. Medidas de proteção fundamentais segundo a IEC 60364.

Riscos Consequências Quem, Quando Medidas de proteção

Choque elétrico Eletrocussão Pessoas, animais
Condutor de terra, o corte da instalação 

automático, dispositivos de proteção diferencial 
residual 

Sobreintensidades Fogo Infraestruturas
Proteção contra sobreintensidades (fusíveis, 

disjuntores)

Sobretensões
Destruição de 
equipamentos

Equipamentos
Proteção contra sobretensões de origem 

atmosférica

Efeitos térmicos
Queimaduras, arco 

elétrico
Edifícios, pessoas e 

animais
Dispositivos de proteção diferencial residual, de 

deteção do arco elétrico 

Alemanha
França
Itália
Holanda
Noruega
Suécia
Reino Unido
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INTRODUÇÃO
Na	indústria	da	maquinação	por	arranque	da	
apara	é	utilizado	um	material	composto	–	fluí-
do de corte utilizado na sua maioria no esta-
do	líquido.	As	principais	funções	do	fluído	de	
corte	são	a	refrigeração,	lubrificação	das	su-
perfícies,	proteção	contra	oxidação	(exemplo:	
materiais	 ferrosos)	 e	 limpar	 a	 superfície	 da	
peça	a	maquinar.

Nos	 centros	 de	 maquinação	 o	 fluido	 de	
corte	 é	 armazenado	 num	 reservatório	 que	
alimentará através de uma bomba, a zona 
de	maquinação	e	a	ferramenta	de	corte,	efe-
tuando	a	refrigeração	e	por	fim,	retomará	até	
ao reservatório através dos canais da mesa 
de trabalho e tubos de escoamento.

Para	 que	 a	 ferramenta	 não	 atinja	 uma	
temperatura	elevada,	o	fluido	de	corte	atuará	
como	 refrigerante	 (na	 dissipação	 do	 calor)	 e	
na	redução	da	geração	de	calor	(lubrificação).	
Este processo permitirá:
• Reduzir o atrito entre a ferramenta e a su-

perfície de corte;
•	 Detergência:	 expulsão	 das	 aparas/lima-

lhas geradas no processo de corte;
• Melhoria do acabamento da superfície 

maquinada;
•	 Refrigeração	da	máquina-ferramenta.	

Figura 1. Alimentação com óleo de corte no processo de 

fresagem.

A refrigeração torna-se mais evidente do 
que	 a	 lubrificação	 quando	 o	 fluido	 de	 corte	
é constituído numa emulsão com a base de 
água,	 no	 entanto,	 a	 eficiência	 do	 fluido	 de	
corte em reduzir a temperatura diminuirá 
com	o	aumento	dos	parâmetros	de	corte	(ve-
locidade	 de	 corte	 e	 profundidade	 de	 corte).	
Esta	 situação	 poderá	 dar	 origem	 ao	 choque	
térmico e desgaste da ferramenta.

Óleos de corte – Metalurgia 
e Metalomecânica
José Neto 

Técnico	de	Formação

A	lubrificação	permitirá	uma	maior	estabi-
lidade	térmica	e	maior	precisão	(exatidão	di-
mensional,	de	forma	e	qualidade	superficial).

Figura 2. Influência dos óleos solúveis nas diferentes 

operações de maquinação por arranque da apara.

Nos	 óleos	 solúveis	 em	 água,	 os	 elementos	
óleo	e	água	têm	funções	diferentes	em	fun-
ção	 do	 processo	 de	 maquinação	 por	 arran-
que	da	apara.	

Portanto,	 nas	 operações	 de	 arranque	 da	
apara mais profunda, a concentração será 
mais rica em óleo para permitir uma melhor 
lubrificação,	 por	 outro	 lado,	 nas	 operações	
de	retificação	e	acabamento	superficial,	a	so-
lução	 está	 mais	 enriquecida	 com	 água	 para	
favorecer a refrigeração.

O	fluido	de	corte	pode	estar	nos	3	estados	
físicos:	 sólido	 (grafite,	 bissulfeto	 de	 mobilidê-
nio),	gasoso	(Ar,	CO

2	e	N)	e	líquido	(mais	ampla-
mente	utilizado)	e	está	dividido	em	3	grupos:	
•	 fluidos	 de	 corte	 integrais:	 tratam-se	

óleos	 minerais	 (derivados de petróleo),	
óleos	 graxos	 (de origem animal ou vege-
tal),	óleos	sulfurados	(enxofre)	e	clorados	
(cloro)	que	são	agentes	EP	(Os agentes EP 
– extrema pressão são à base de enxofre, 
cloro e fósforo. São aditivos que reagem 
quimicamente com a superfície metálica e 
formam uma película que reduz o atrito);	

•	 fluidos	 de	 corte	 emulsionáveis	 ou	 solú-
veis:	 são	 fluidos	 de	 corte	 em	 forma	 de	
emulsão composto por uma mistura de 
óleo e água na proporção de 1:10 a 1:1000. 
A sua composição é à base de óleos mi-
nerais	 (40 a 80%),	 óleos	 graxos,	 emulsifi-
cados,	agentes	EP	(enxofre,	cloro,	fósforo	
ou	cálcio)	e	água;

•	 fluido	de	corte	semi-sintético:	a	sua	com-
posição	é	à	base	de	óleos	minerais	(<40%), 
óleos	 graxos,	 emulsificados,	 agentes	 EP	
(enxofre, cloro, fósforo ou cálcio)	e	água;

•	 fluido	 de	 corte	 químico	 ou	 sintético	 (0% 
óleo mineral)	 –	 não	 contêm	 óleo	 mineral	
em	 sua	 composição,	 formam	 soluções	
transparentes	 (boa	 visibilidade	 no	 pro-
cesso	 de	 corte).	 Composto	 por	 misturas	
de	água	e	agentes	químicos	(aminas e ni-
tritos, fosfatos e boratos, sabões e agentes 
umectantes, glicóis e germicidas).	

Figura 3. Óleos de corte sintéticos (esquerda), semi-

sintético (ao centro) e emulsionáveis (direita).

As	elevadas	temperaturas	influenciam	a	qua-
lidade do trabalho efetuado, dando origem às 
seguintes	situações:
•	 Diminuição	da	vida	útil	da	ferramenta;	
• Aumento da oxidação da superfície da 

peça e da ferramenta; 
• Aumento da temperatura da peça, provo-

cando dilatação, erros de medidas e de-
formações.	 

Perante estes cenários, o surgimento dos 
fluidos	 de	 corte,	 conferiram	 melhorias	 nos	
processos	 de	 arranque	 da	 apara	 permitindo	
alcançar maiores valores de velocidade de 
corte, favorecendo uma maior produção de 
peças.	 Também	 por	 sua	 vez,	 o	 surgimento	
de	novos	materiais	de	corte	(metal	duro,	ce-
râmicas, ultra-duros “PCB” e “PCD”)	 capazes	
de	maquinar	materiais	com	altíssimas	veloci-
dades de corte, por outro lado os valores de 
temperaturas geradas aumentaram na região 
de corte devido a um grande atrito entre a 
peça	e	a	ferramenta. 

ADITIVOS UTILIZADOS NOS FLUIDOS 
DE CORTE
Os aditivos acrescentam propriedades es-
peciais	aos	fluidos	de	corte.	Os	aditivos	mais	
usados são:
• Antiespumantes: evitam a formação de 

espuma	que	poderia	impedir	a	boa	visão	
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da região de corte e comprometer o efei-
to	de	refrigeração	do	fluido;	

• Anticorrosivos: protegem a peça, a ferra-
menta	 e	 a	 máquina-ferramenta	 da	 corro-
são	(são	produtos	à	base	se	nitrito	de	sódio);	

•	 Antioxidantes:	 têm	 a	 função	 de	 impedir		
a	deterioração	do	óleo	quando	este	está	
em contacto com o oxigénio do ar;

• Detergentes: reduzem a deposição de 
iodo,	lamas	e	borras	(composto	de	mag-
nésio,	bário,	cálcio,	entre	outros);	

• Emulgadores: são responsáveis pela for-
mação	de	emulsões	de	óleo	na	água;	

•	 Biocidas:	 substâncias	 ou	 misturas	 quí-
micas	 que	 inibem	 o	 crescimento	 de	 mi-
croorganismos; 

•	 Agentes	 EP:	 para	 operações	 mais	 seve-
ras	 de	 corte,	 eles	 conferem	 aos	 fluidos	
de corte uma lubricidade melhorada para 
suportarem elevadas temperaturas e 
pressões	 de	 corte,	 reduzindo	 o	 contacto	
da ferramenta com o material. 

As	caraterísticas	dos	tipos	de	fluidos	mais	co-
muns	presentes	nos	fluidos	de	corte	são:
• Prevenção da corrosão; 
•	 Resistência	às	bactérias	e	fungos;
• Baixa formação de espuma; 
•	 Boa	filtrabilidade;
• Compatibilidade com óleos estranhos; 
• Compatibilidade com os materiais das 

máquinas.

Figura 4. Óleo de corte na superfície de trabalho.

Uma emulsão ou solução é composta por:
•	 2	a	10	%	de	fluido	de	corte;
•	 90	a	98%	de	água.

Figura 5. Concentração obtida no refratómetro.

MANUSEAMENTO E MANUTENÇÃO 
DOS FLUIDOS DE CORTE
A	qualidade	e	a	produtividade	estão	depen-
dentes	do	uso	correto	dos	fluidos	de	corte	nos	

processos	de	maquinação.	Por	outro	lado,	se	
não forem manipulados e tratados correta-
mente,	eles	podem	ser	nocivos	para	a	saúde	
e	 ao	 meio	 ambiente	 e	 refletir-se	 nos	 custos	
operacionais.	Alguns	problemas	típicos	verifi-
cados	na	análise	aos	fluidos	de	corte	são:
• Concentração

•	 Concentração	 muito	 baixa	 (pouca 
quantidade de óleo):	 possível	 ataque	
por microorganismos;

pH

Fluido de corte novo

neutro

pH Meter

Fitas pH

Figura 6. Valores de PH.

•	 Concentração	muito	alta	(excesso	de	
óleo):	consumos	elevados	e	alta	pos-
sibilidade de formação de espuma.

• PH
• 8,8 a 9,7 IDEAL: baixo risco de desen-

volvimento de microrganismos;
• 8,5 a 8,7 ATENÇÃO: aproximação da 

zona ácida;
• <8,5 PERIGO: elevado risco de cor-

rosão e de desenvolvimento de 
microrganismos.

Figura 7. Formação microbiológica.

• Presença de bactérias e odor: os óleos 
solúveis	são	um	meio	de	cultivo	para	o	
crescimento de microorganismos como 
bactérias, fungos e leveduras. Os utili-
zados	 na	 maquinação	 contêm	 ingre-
dientes	 que	 facilitam	 o	 crescimento	
microbiológico:
• Nitrogénio, oxígénio, fósforo, água,
• Bactérias presentes na água.

 No caso dos óleos semi-sintéticos a con-
centração é mais baixa.

Figura 8. Óleo de corte utilizado 

na maquinação de latões.

Figura 9. Corrosão 

das guias.

• Coloração
•	 Reação	 de	 óleo	 solúvel	 com	 metal	

amarelo	(cobre	e	latão).	
• Em caso de reação com aluminio pro-

vocará oxidação e pontos azuis na 
peça.

• Corrosão:	 com	 baixas	 concentrações,	 a	
reduzida	 quantidade	 de	 óleo	 em	 emul-
são provoca em paragens, a corrosão dos 
equipamentos.	 Com	 maiores	 concentra-
ções	de	óleos	solúveis	de	baixa	qualida-
de, e óleos de guias baratos, dá lugar a 
picaduras de oxidação.

Na	 amostra	 seguinte	 estão	 representados	 4	
óleos de corte:

Figura 10. Aspeto de óleos solúveis de corte.

•	 A	 amostra	 da	 esquerda	 apresenta	 um	
óleo	contaminado,	que	contém	fungos;

•	 A	 segunda	 amostra	 a	 partir	 da	 esquer-
da, apresenta um óleo contaminado, re-
sultante	 dos	 processos	 de	 maquinação	
de	 metais	 amarelos	 (latão	 ou	 cobre)	 que	
conferem uma cor mais escura;

• O terceiro exemplo evidencia um óleo so-
lúvel	que	apresenta	uma	película	de	óleo	
lubrificante	 dos	 barramentos	 ou	 guias	
do	equipamento	de	maquinação,	que	se	
misturou	com	o	fluido	de	corte	e	ficou	de-
positado	no	tanque.	Este	fenómeno	pode	
ser corrigido com a colocação de um 
Skimmer.	Esse	equipamento	permitirá:
•	 Remover	até	90%	dos	óleos	de	guias	

que	caem	nos	tanques,	retornando	a	
emulsão ao depósito;

• Rápida montagem com base 
magnética;

•	 Pequenas	 dimensões,	 utilizável	 em	
quase	todas	as	máquinas	CNC;
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•	 Na	amostra	da	direita,	é	um	óleo	solúvel	em	bom	estado	
de conservação.

Figura 11. Skimmer.

Grande	 parte	 dos	 fluidos	 possui	 componentes	 que	 podem	
causar, além do impacto ambiental, doenças ao ser humano, 
portanto,	o	contacto	do	fluido	com	o	trabalhador	pode	ser	di-
reto ou através de vapores, névoa ou subprodutos formados 
durante	a	maquinação.	As	consequências	mais	comuns	são:
•	 Problemas	de	pele	(irritações,	dermatites,	erupções);
•	 Doenças	 pulmonares	 (asma,	 bronquite,	 pneumonia,	 fi-

broses,	redução	da	capacidade	respiratória);
•	 Cancro	 (pele,	 reto,	 cólon,	 bexiga,	 estômago,	 esófago,	

pulmão,	próstata,	pâncreas).	

Aos	 futuros	 profissionais	 da	 metalurgia	 e	 metalomecânica	
que	nos	processos	produtivos	que	recorrem	ao	uso	de	flui-
dos de corte é importante estarem sensibilizados para a cor-
reta	 utilização	 dos	 óleos	 de	 corte	 e	 identificar	 problemas	 e	
tomar	medidas	de	manutenção	preventiva,	com	a	finalidade	
de	evitar	acidentes	de	trabalho,	doenças	profissionais,	redu-
ção de resíduos, redução de custos e paragens de produção.

Figura 12. Fluidos de corte – 12 de julho, Núcleo de Amarante.

Agradecimentos especiais ao representante Rui Costa da 
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Foi	 dentro	 deste	 contexto	 que	 a	 OKS	
decidiu apostar no lançamento de um 
programa de desenvolvimento, a lon-

go	prazo,	na	produção	de	lubrificantes	para	a	
indústria	alimentar.

Em causa estão dois óleos minerais, 
mais	 especificamente,	 hidrocarbonetos	 de	
petróleo e aromatizantes de cadeia longa, 
abreviados	 como	 MOSH	 (Mineral Oil Satured 
Hydrocarbon)	ou	MOAH	(Mineral Oil Aromatic 
Hydrocarbon).	 Estas	 substâncias	 são	 facil-
mente absorvidas pelo organismo a partir de 
alimentos	 contaminados	 e	 suspeita-se	 que	
causem,	a	longo	prazo,	graves	danos	à	saúde.

É	aqui	que	o	fabricante	OKS	opera,	mes-
mo antes de existir alguma legislação e re-
gulamentação. Dentro do novo programa de 
desenvolvimento	de	lubrificantes	OKS	para	a	
tecnologia alimentar, os produtos serão con-
vertidos	 para	 uma	 versão	 livre	 de	 MOSH/
MOAH,	caso	essa	conversão	ainda	não	tenha	

OKS 3750/3751: um poderoso 
lubrificante	adesivo	sem	
MOSH/MOAH para a indústria 
alimentar
O resultado de uma recente pesquisa científica indica que as embalagens alimentares feitas de papel e cartão reciclado estão 
parcialmente contaminadas com resíduos de óleo mineral. Esta contaminação torna-se um problema uma vez que esses resíduos 
podem ser libertados à temperatura ambiente e, assim, passar para o alimento embalado. 

sido feita, e estarão indicados com um picto-
grama especial nas respetivas brochuras.

O	primeiro	produto	a	ser	modificado	foi	o	
OKS	3750/3751,	um	lubrificante	adesivo	com	
PTFE.	Este	lubrificante	com	certificação	NSF	
H1	é	especialmente	indicado	para	uso	na	in-
dústria	alimentar,	em	particular	para	a	lubrifi-
cação de correntes de transporte de sistemas 
de seleção, carregamento e embalamento. O 
óleo	de	base	sintética	enriquecido	com	PTFE	
garante propriedades tribológicas otimiza-
das, como maior proteção contra o desgas-
te, boa capacidade de absorção de pressão, 

maior	 resistência	 à	 oxidação	 e	 envelheci-
mento proporcionando longos períodos de 
funcionamento. Além disso, o OKS 3750/3751 
carateriza-se	pela	sua	boa	resistência	aos	di-
ferentes	meios,	tais	como	água	fria	e	quente,	
vapor, bem como a desinfetantes alcalinos e 
ácidos e agentes de limpeza.

Como	 representantes	 oficiais	 OKS	 há	
mais	de	30	anos,	e	classificados	como	“Focus 
Partner”, o Grupo Contimetra/Sistimetra tra-
balha diariamente na divulgação dos produ-
tos da OKS, alertando e sensibilizando todos 
os	técnicos	de	manutenção	não	só	no	que	diz	
respeito à sua alta performance como o im-
pacto	 positivo	 que	 têm	 na	 saúde	 pública	 de	
todos. M

Contimetra, Lda.

Tel.: +351 213 860 500 ∙ Fax: +351 214 203 902

contimetra@contimetra.com ∙ www.contimetra.com

O óleo de base sintética 
enriquecido com PTFE 
garante propriedades 
tribológicas otimizadas, 
como maior proteção 
contra o desgaste, boa 
capacidade de absorção 
de pressão, maior 
resistência à oxidação 
e envelhecimento 
proporcionando longos 
períodos de funcionamento.
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Nasceu em 2019 e é Made in Portu-
gal.	 Chama-se	 FUCHS	 CARE.	 Como	
funciona?	 Uma	 equipa	 técnica	 da	

FUCHS,	altamente	qualificada,	visita	regular-
mente	a	unidade	de	maquinação	dos	clientes	
e	assegura	a	manutenção,	a	filtração	e	a	troca	
programada	 de	 emulsões.	 Para	 além	 disso,	
analisa,	 monitoriza	 e	 faz	 as	 recomendações	
certas na hora certa. Assim, os clientes po-
dem focar-se na produção. Com o serviço 
FUCHS	 CARE	 os	 fluidos	 duram	 mais	 tempo	
em	 condições	 ótimas.	 É	 o	 fim	 das	 manuten-
ções	 ou	 mudanças	 de	 fluidos	 mal	 feitas,	 da	
ocupação dos colaboradores em tarefas não-
-produtivas e das paragens desnecessárias 
de	máquinas.	Desta	forma,	reduz	custos	dire-
tos	e	indiretos	nas	unidades	de	maquinação	e	
permite rastrear processos de forma organi-
zada, estruturada e regular.

O	 serviço	 FUCHS	 CARE	 conta	 com	 um	
forte elemento diferenciador: o laboratório 
próprio	da	FUCHS	em	Portugal.	Esta	carate-
rística	única,	aliada	a	uma	equipa	de	elevada	
especialização	 que	 visita	 as	 empresas	 com	
frequência,	proporciona	uma	maior	eficiência	
nas análises e no desenvolvimento de solu-
ções	à	medida.	Em	cada	visita	FUCHS	CARE,	
o técnico elabora um relatório com análises, 
fotos	e	recomendações.	Assim,	a	unidade	de	
maquinação	 fica	 com	 uma	 base	 de	 dados	
com informação relativa à manutenção das 
suas	máquinas.	FUCHS	CARE	reúne	serviços	
técnicos	e	de	suporte	para	fluidos	solúveis	e	
lubrificantes.	Está	disponível	em	todo	o	terri-
tório nacional.

SERVIÇO FUCHS CARE À LUPA 
Apesar	 de	 recém-nascido,	 o	 serviço	 FUCHS	
CARE já é a aposta de uma dezena de em-
presas nacionais e internacionais a atuar em 
Portugal	 nas	 indústrias	 automóvel,	 aeronáu-
tica, de metalurgia de precisão e de moldes. 
Uma vez por semana, de 15 em 15 dias ou 
mensalmente, de acordo com as necessi-
dades	específicas,	um	técnico	especializado	
visita	a	unidade	de	maquinação,	faz	a	análise	
e	 o	 controlo	 do	 estado	 das	 emulsões,	 trata	
da limpeza e muda os óleos de corte. Ime-
diatamente fornece no local um relatório 
com a ‘radiografia’	 do	 estado	 das	 máquinas	
e	 ferramentas,	 fotos	 e	 recomendações.	 Esta	

FUCHS CARE
TRATAMENTO, LIMPEZA E MUDANÇA DE EMULSÕES 
NAS MÃOS DE ESPECIALISTAS.

informação permite criar uma base de dados 
de manutenção e ter uma ideia clara do de-
sempenho	dos	equipamentos	e	lubrificantes,	
bem como dos custos e das poupanças.

PRINCIPAIS ATIVIDADES FUCHS CARE
•	 Destinado	 especialmente	 a	 lubrificantes	

solúveis;
• Aspiração de óleos estranhos;
•	 Filtração	de	fluidos;
• Adição de aditivos;
•	 Verificação	de	concentrações	e	ajustes;

•	 Mudança	e	preparação	de	emulsões;
• Recolha de amostras;
•	 Verificação	 e	 identificação	 de	 situações	

que	perturbem	a	aplicação;
• Apoio na preparação de ensaios;
•	 Limpeza	de	máquinas	e	equipamentos;
•	 Mudança	e	preparação	de	emulsões;
•	 Ajuste	de	concentrações;
•	 Relatório	no	final	das	ações.

EQUIPAMENTOS FUCHS CARE
•	 Aspiração	e	filtração;
• Lavagem a alta pressão;
•	 Equipamento	laboratorial	de	controlo;
• Recipientes para preparação de emul-

sões;
•	 Aditivos	para	preparação	de	emulsões;
•	 Diversas	ligações	elétricas;
•	 Transporte	de	embalagens	e	aditivos;
• Deslocação autónoma para todo o país.

VANTAGENS DO SERVIÇO FUCHS 
CARE
•	 Assegura	o	uso	adequado	dos	diferentes	

lubrificantes,	de	forma	a	obter	a	
máxima	eficiência	e	rendimento	dos	
equipamentos;

• Garante sempre o estado perfeito do 
produto	ao	definir	as	caraterísticas	
relacionadas com o rendimento da 
instalação e ao propor um plano de 
monitorização e controlo periódicos;

•	 Proporciona	o	aumento	da	vida	útil	dos	
diferentes produtos e maximiza o seu 
rendimento;

• Assegura o cumprimento dos mais 
elevados	padrões	de	higiene	e	segurança;

• Liberta as empresas para tarefas 
produtivas;

• Garante a redução dos custos globais do 
processo.

KNOW-HOW E EXPERIÊNCIA FUCHS
A	 FUCHS	 detetou	 que,	 em	 muitos	 dos	 seus	
clientes,	 a	 manutenção	 dos	 lubrificantes	 es-
tava	 a	 cargo	 de	 técnicos	 que	 trabalham	 na	
manutenção	de	máquinas.	Isto	significa	a	alo-
cação de colaboradores a tarefas não-produ-
tivas	e	também	a	realização	de	manutenções	
deficitárias.	 Para	 além	 disso,	 atualmente	 as	

Figura 1. FUCHS CARE é um serviço criado em Portugal.

Figura 2. Círculos do Serviço FUCHS CARE.
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equipas	 têm	 muita	 rotatividade	 de	 pessoas	
e a formação técnica dada para assegurar a 
manutenção perde-se. Isto acarreta mais ris-
cos e mais custos. A manutenção de emul-
sões	 realizada	 por	 não-profissionais	 está	 na	
origem de paragens de produção, de ava-
rias precoces, de redução do tempo de vida 
das	 máquinas,	 do	 aumento	 do	 consumo	 de	
ferramentas,	 que	 são	 o	 principal	 custo	 dos	
processos	de	maquinação,	de	um	fraco	cum-
primento das normas de higiene e seguran-
ça	no	trabalho	e	de	problemas	de	saúde	dos	
operadores.

O	 serviço	 FUCHS	 CARE	 surge	 para	 am-
pliar	o	âmbito	do	GPP	(Gestão	de	Produto	em	
Processo),	 otimizar	 processos	 com	 fluidos	 e	
lubrificantes,	 diminuir	 custos	 e	 garantir	 ope-
rações	 seguras	 para	 os	 operadores	 e	 o	 am-
biente.	No	GPP,	a	FUCHS	assegura	a	gestão	
de	 fluidos	 em	 processo,	 análises	 de	 fluidos	
no cliente ou em laboratório, relatórios com 
recomendações	 e	 tendências,	 apoio	 à	 apli-
cação de produtos, resolução de problemas, 
apoio na execução de ensaios e aconselha-
mento	 de	 equipamentos	 auxiliares.	 Agora,	
com	 o	 FUCHS	 CARE	 estão	 contemplados	
também os serviços de manutenção, limpeza 
e	filtração	de	fluidos	diretamente	na	unidade	
de	 maquinação,	 limpeza	 de	 equipamentos,	

substituição	 de	 emulsões	 e	 lubrificantes	 e	 a	
adição	de	aditivos	aos	fluidos	no	local.

O facto dos serviços de manutenção, 
limpeza	e	mudança	dos	fluidos	de	corte	se-
rem realizados por especialistas, confere um 
nível de segurança mais elevado ao longo 
do tempo. Assegura ainda o cumprimento ri-
goroso das normas de higiene e segurança 
no	 trabalho.	 As	 emulsões	 são	 vivas	 e	 o	 seu	
uso,	controlo,	tratamento	e	mudança	têm	de	
ser	feitos	de	forma	adequada.	Caso	contrário	

podem-se	 exponenciar	 concentrações	 bac-
terianas	elevadas	com	impacto	na	saúde	dos	
operadores.	 A	 monitorização	 adequada	 das	
emulsões	 reduz	 odores	 indesejados,	 irrita-
ções	de	pele	e,	consequentemente,	garante	
maior assiduidade dos colaboradores. M

FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

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

fuchs@fuchs.pt · www.fuchs.com/pt

Figura 3. Exemplos de relatórios de serviço.
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RESUMO

O acompanhamento	 de	 lubrificantes	 em	 serviço	 é	 uma	 ferra-
menta essencial para a manutenção preditiva e pró-ativa de 
equipamentos	 críticos.	 O	 seu	 output	 é	 um	 diagnóstico	 quali-

tativo,	da	condição	do	lubrificante	à	data	da	recolha	de	amostra,	com	
correlação	muito	forte	com	o	estado	do	equipamento.	No	entanto	fre-
quentemente	limitado	na	projeção	da	sua	evolução.	

O objetivo deste artigo é demonstrar as vantagens da conjugação 
entre	a	análise	de	lubrificantes	em	serviço	e	a	modelação	estatística,	
para	converter	os	diagnósticos	físico-químicos	num	modelo	empírico	
capaz	de	antecipar	ações	de	manutenção,	preservando	a	condição	de	
estado	do	lubrificante	e,	mais	importante,	do	equipamento,	mitigando	
a	ocorrência	de	falhas.	

INTRODUÇÃO
Os	 principais	 fatores	 que	 influenciam	 a	 vida	 útil	 e	 a	 fiabilidade	 de	
qualquer	 equipamento	 mecânico	 crítico,	 com	 lubrificação,	 são	 a	 sua	
composição,	 que	 determina	 o	 regime	 de	 lubrificação,	 as	 condições	
de	arranque,	a	qualidade	inicial	do	óleo,	as	condições	de	operação	e	
eventuais	 contaminações.	 Muitos	 desses	 fatores	 podem	 ser	 monito-
rizados	 através	 da	 análise	 de	 lubrificante	 em	 serviço.	 Obviamente,	 é	
importante	detetar	o	desgaste	anormal	da	máquina	ou	a	degradação	
do	estado	físico-químico	do	lubrificante,	mas	o	objetivo	fundamental	é	
evitar a avaria. [1]

Os	lubrificantes	são	um	componente	essencial	nos	equipamentos	
com partes móveis, evitando atrito entre superfícies metálicas, sendo 
capazes de suportar cargas elevadas, oferecendo proteção contra o 
desgaste	e	corrosão.	A	condição	do	lubrificante	tem	uma	elevada	cor-
relação	com	o	estado	do	equipamento,	tornando	o	acompanhamento	

Manutenção pró-ativa através 
da modelação de análises 
de	lubrificantes	em	serviço
R. C. Lino1, 2, P. M. Ferreira1

1Assessoria	Técnica	e	Qualidade	de	Produtos,	Galp,	Lisboa,	Portugal
2Matemática	Aplicada	à	Tecnologia	e	à	Empresa,	ISEL,	Lisboa,	Portugal

de	 lubrificantes	 em	 serviço,	 através	 da	 recolha	 de	 amostras	 e	 envio	
para análise em laboratório, uma ferramenta fundamental para asse-
gurar	e	reforçar	a	vida	útil	dos	equipamentos.	[2]

De	notar	que	o	lubrificante	começa	a	degradar-se	logo	a	partir	do	
momento	que	é	adicionado	ao	equipamento,	porventura	até	antes	se	
não for bem acondicionado. O objetivo de se fazer o acompanhamento 
em	 serviço	 é	 determinar	 o	 seu	 tempo	 de	 vida	 útil	 remanescente.	 O	
lubrificante	 deve,	 portanto,	 ser	 parcial	 ou	 totalmente	 renovado	 antes	
de	se	tornar	prejudicial,	ou	seja,	quando	resultados	de	um	ou	mais	pa-
râmetros de análise violam os limites estabelecidos.

Um	acompanhamento	de	lubrificante	em	serviço	começa	com	um	
plano de amostragem, onde cada amostra é submetida a um progra-
ma	 de	 análise	 que	 consiste	 numa	 série	 de	 testes	 de	 acordo	 com	 os	
métodos padrão. Cada programa pode facilmente fornecer mais de 
vinte resultados numéricos diferentes. Esses resultados são compara-
dos com os alertas estabelecidos, pelo fabricante e/ou entidades es-
pecializadas	em	lubrificação,	e	resumidos	num	diagnóstico	qualitativo.

Existe	uma	infinidade	de	possíveis	diagnósticos	diferentes,	contu-
do	este	podem	ser	resumidos	em	três	categorias:
•	 Normal	 –	 Todas	 as	 variáveis	 controladas	 apresentam	 resultados	

dentro dos parâmetros considerados normais;
• Aviso – Quando uma ou algumas variáveis apresentam variação 

significativa	num	sentido	não	desejável,	contudo	sem	ultrapassar	
os limites estabelecidos, representado algum risco para o funcio-
namento	do	equipamento	a	médio	prazo;

• Perigo – Pelo menos uma das variáveis controladas viola o limite, 
colocando	em	risco	o	funcionamento	do	equipamento	no	imediato.

Principalmente	 quando	 nos	 situamos	 numa	 condição	 do	 lubrificante	
‘Vigiar’,	os	recetores	destes	diagnósticos,	tipicamente	equipas	de	ma-
nutenção,	questionam	o	tempo	que	se	estima	até	à	falha	que	o	diag-
nóstico	aponta	como	possível.	Frequentemente	não	é	possível	indicar	
essa	estimativa,	sem	recorrer	a	uma	maior	frequência	e/ou	ampliação	
das	 análises	 ao	 lubrificante	 em	 serviço.	 Situar	 no	 tempo	 o	 momento	
preciso	em	que	o	lubrificante	deixa	de	estar	em	condições	para	prote-
ger	o	equipamento	é	uma	limitação.

A modelação estatística e empírica, apresentada neste trabalho, 
consiste em contabilizar todas as análises laboratoriais realizadas, com 
resultados numéricos, e não somente uma, relacionando-as com uma 
única	variável	de	saída.	Estes	resultados	laboratoriais,	em	que	se	consi-
deram	as	variáveis	de	entrada	do	modelo,	foram	divididas	em	três	gru-
pos,	Estado	Físico-químico,	Desgaste	e	Contaminação,	o	que	também	
significa	que	estes	modelos	se	propõem	a	prever	todos	os	modos	de	
falha possíveis de medir.

No universo de dados, também podem ser adicionados valores ob-
servados	de	outras	ferramentas	de	manutenção	proactiva	(vibrações,	
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temperatura,	entre	outras)	e	até	valores	da	vertente	produtiva	do	equi-
pamento,	desde	que	se	acredite	que	as	mesmas	também	tenham	um	
impacto	significativo	na	condição	do	equipamento.	Um	equipamento	
com uma maior severidade na sua atividade, tipicamente necessita de 
uma	maior	intensidade	de	ações	de	lubrificação	e	manutenção,	como	
tal esta metodologia também se adapta a angariação de dados extra 
análise	de	lubrificantes.

A variável de saída numérica presente em todos os modelos tem 
de	ser	capaz	de	se	relacionar	com	ações	de	manutenção	e	de	se	situar	
no tempo.

Neste trabalho são considerados dois tipos diferentes de variáveis 
de saída:
•	 Ciclo	de	vida	útil	do	lubrificante,	quando	a	carga	é	renovada	com	

alguma	 frequência,	 na	 sua	 totalidade,	 tipicamente	 registado	 em	
horas	(por	ex.	horas	de	serviço	do	lubrificante);

•	 Acumulado	de	lubrificante	adicionado	ao	sistema,	quando	este	é	
renovado	quase	exclusivamente	por	pequenos	atestos	periódicos,	
informação	registada	em	massa	ou	em	volume	(por	exemplo	ates-
to	acumulado	de	litros/gramas	de	lubrificante).

Este	trabalho	apresenta	modelos	previsionais	para	três	casos	de	estu-
do,	dos	seguintes	equipamentos:
1. Motor estacionário, de cogeração, a gás natural;
2. Motor estacionário, de cogeração, a biogás;
3. Rolamento de uma prensa de pasta de papel.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS E PRESSUPOSTOS 
PRÉ-MODELAÇÃO
Como já foi referido anteriormente, resultados numéricos de análises 
laboratoriais	de	lubrificantes	em	serviço	são	considerados	variáveis	de	
entrada. Considera-se cada variável de entrada como independente, 
porque	têm	origem	em	métodos	diferentes,	não	obstante	a	sequente	
análise	 exploratória	 de	 dados	 poderá	 ser	 capaz	 de	 identificar	 corre-
lações	muito	significativas.	Cada	amostra	que	é	recolhida	do	equipa-
mento e, de seguida, enviada para laboratório consta como observa-
ção. O universo de dados utilizados são matrizes com uma coluna para 
cada	variável	de	entrada	(Xi)	e	uma	coluna	final	com	a	variável	de	saída	
(y),	com	cada	linha	a	representar	uma	observação.	O	rácio	do	núme-
ro	 de	 observações	 (n)	 dividido	 pelo	 número	 de	 variáveis	 de	 entrada	
(m)	é	um	importante	indicador	da	maturação	dos	modelos,	sendo	que	
apenas	 se	 considera	 um	 modelo	 totalmente	 maturado	 quando	 este	
é maior ou igual a 10. Quando o rácio é inferior a 1, não se considera 
qualquer	modelo	como	válido.	[4]
 

  (1)

Na análise exploratória dos dados, i.e. antes de formular o modelo, é 
necessário	estudar	as	correlações	entre	variáveis,	descrever,	organizar	
e resumir as características principais dos dados. 

Algumas	das	medidas	que	são	normalmente	usadas	para	descre-
ver	um	conjunto	de	dados,	são	as	medidas	de	tendência	central	que	
incluem média e mediana e as medidas de variabilidade ou dispersão 
que	incluem	o	desvio	padrão,	a	variância,	o	valor	máximo	e	o	mínimo.	
Entre	 o	 universo	 de	 variáveis,	 torna-se	 necessário	 identificar	 aquelas	
que	recolhem	melhores	condições	de	serem	promovidas	a	preditores	
para	integrar	o	modelo,	que	se	definiu	ser	de	regressão	linear	múltipla.

Os	principais	problemas	que	devem	ser	acautelados	em	exercícios	
de regressão são:
• Atipicidade – deve-se ao facto de uma variável independente não 

apresentar nenhum padrão nos seus valores; 
• Multicolinearidade – refere-se a uma correlação inaceitavelmente 

alta	entre	preditores	(dependência	entre	variáveis	independentes).	
Quando	a	multicolinearidade	aumenta,	os	coeficientes	mantêm-se	
centrados	mas	os	erros	padrões	aumentam	e	a	verosimilhança	do	
modelo diminui; 

•	 Heterocedasticidade	 –	 apresenta-se	 como	 uma	 forte	 dispersão	
dos resíduos em função de uma variável. O seu oposto é a ho-
mocedasticidade,	que	implica	que	a	variância	da	condicional	das	
variáveis independentes com o erro seja constante; 

•	 Autocorrelação	–	é	uma	medida	que	informa	o	quanto	uma	variáv-
el aleatória é correlacionada com ela mesma, ou seja, mede para 
cada variável independente a correlação entre uma observação e 
a observação seguinte; 

•	 Endogeneidade	–	ocorre	quando	um	dos	preditores	do	modelo	é	
correlacionado com o erro.

Após	 verificação	 de	 todos	 os	 pressupostos	 anteriores,	 os	 preditores	
são	adicionados	ao	modelo	com	base	na	sua	probabilidade	de	signifi-
cância	(valor	p).	[4]

MODELAÇÃO ESTATÍSTICA ATRAVÉS DE REGRESSÃO 
LINEAR MÚLTIPLA
Neste	 trabalho	 geramos	 relações	 de	 alguns	 preditores,	 com	 a	 variá-
vel	de	resposta	através	de	Regressão	Linear	Múltipla,	i.e.	a	variável	de	
saída	é	aproximada	por	algumas	das	variáveis	de	entrada,	que	são	pro-
movidas	preditores,	apenas	multiplicadas	por	uma	constante	à	qual	se	
soma uma outra, a interceção com o eixo das ordenadas.

A	equação	de	Regressão	Linear	Múltipla	define-se	como:	[4]	[5]

  (2)

Onde:
• β1, β2, β3 e βp são	constantes	multiplicadas	às	variáveis	(coeficientes	

de	regressão);
• β0 é	 uma	 constante	 que	 representa	 a	 interceção	 com	 o	 eixo	 das	

ordenadas	(outcome);
• X1, X2 e Xp são as variáveis preditoras;
• y é a variável de saída, neste trabalho será sempre uma de duas 

possíveis	 (horas	 –	 serviço	 acumulado	 do	 lubrificante	 medido	 em	
horas; atesto acumulado	 –	 quantidade	 de	 lubrificante	 adicionado	
ao	sistema	medido	em	gramas);

• p	são	o	número	de	preditores	selecionados	para	integrar	o	modelo.

Para a construção de um modelo, é necessário realizar uma seleção 
de variáveis, estimar os parâmetros e concluir acerca do ajuste do 
modelo, através de, por exemplo, testes de hipóteses e intervalos de 
confiança.

Se se conseguir obter um ajuste de determinação elevado, pode-
mos	simular	valores	dos	preditores	que	possam	representar	situações	
limite,	entenda-se	cenários	de	falha,	que	se	pretende	evitar.	A	variação	
da	 resposta	 do	 modelo	 indica	 as	 ações	 de	 manutenção	 necessárias	
para evitar esse evento. 

O modelo pode mudar e resultar numa aproximação diferente com 
a	introdução	de	uma	ou	mais	novas	observações/amostras.	O	modelo	
tende	 a	 estabilizar	 com	 a	 sua	 maturação,	 isto	 é	 o	 número	 de	 obser-
vações	dez	vezes	superior	ao	número	de	variáveis	de	entrada.	O	coe-
ficiente	 de	 determinação	 ajustado,	 R2

ajust, é uma medida de variação 
explicada,	 mas	 independente	 do	 aumento	 no	 número	 de	 variáveis,	
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1. MOTOR A GÁS NATURAL COM GALP POWER GAS NGB 40
Este	caso	de	estudo	contempla	28	observações	e	13	variáveis	diferen-
tes.	A	proporção	é	ligeiramente	maior	que	duas	observações	por	va-
riável, logo um modelo ainda por maturar. O modelo aproxima as horas 
ótimas	de	serviço	(horas)	utilizando	apenas	dois	preditores,	Oxidação	
(Oxid,	medido	em	Abs/cm),	indicador	da	degradação	por	oxidação	do	
lubrificante,	e	o	teor	em	Ferro	(Fe	em	ppm),	indicador	de	desgaste	me-
cânico.	[1]	[8]	[9]

  (3)

O	modelo,	da	equação	(3),	tem	um	coeficiente	de	ajuste:	R2
ajust	=	92%.	

Com este é possível fazer uma simulação criando um cenário com va-
lores limite aos dois preditores: Oxid=20 A/cm e Fe=7 ppm.

Assim	sendo,	fica	que	o	tempo	ótimo	de	serviço	é	de	1.948	horas,	
com	um	intervalo	de	confiança	de	95%	igual	a	[1800 ; 2096]	horas.

2. MOTOR A BIOGÁS COM GALP POWER GAS NGB 40
Neste	 caso	 de	 estudo,	 regista-se	 80	 observações/amostras	 com	 17	
variáveis	diferentes.	A	proporção	é	ligeiramente	menor	que	5	observa-
ções	por	variável,	o	que	ainda	não	permite	um	modelo	maduro,	apesar	
de os dados terem sido coletados ao longo de 3 anos. 

A	 equação	 estima	 as	 horas	 ótimas	 utilizando	 quatro	 preditores:	 o	
número	de	basicidade	(TBN	em	mgrKOH/gr),	indicador	da	reserva	dis-
ponível	de	aditivos	antioxidantes,	Teor	de	Cobre	(Cu	em	ppm),	indica-
dor	 de	 desgaste	 mecânico,	 Teor	 de	 Silício	 (Si	 em	 ppm),	 indicador	 de	
contaminação	 proveniente	 do	 biogás,	 e	 a	 Viscosidade	 a	 100ºC	 (cSt),	
indicador	do	estado	físico-químico	do	lubrificante.	[9]	[10]	[11]

O	modelo	é	apresentado	na	equação	(4),	com	um	R2
ajust	=	67%:

  (4)

No seu universo de dados, também se captou uma observação após 
uma	falha	mecânica,	que	revelou	um	teor	em	Cobre	(Cu)	acima	do	nor-
mal.	Tendo	isso	em	conta,	aproveitamos	o	modelo	para	gerar	diferen-
tes cenários para este preditor em particular.

Com este modelo é possível fazer uma simulação de cenário 
com	valores	limite	aos	preditores:	TBN=2,5	mgr	KOH/gr,	Si=150	ppm	e	
Visc100=13,42	cSt.	Sendo	que	para	o	Teor	de	Cobre	foram	estipulados	
três	 cenários	 diferentes,	 em	 função	 dos	 valores	 registados	 pelas	 su-
cessivas	observações:
• Cenário conservador: valor médio de 3 ppm;
•	 Cenário	intermédio:	valor	de	3.º	quartil	de	4	pmm;
•	 Cenário	de	risco,	valor	máximo	de	17	ppm,	que	foi	obtido	logo	após	

a uma falha mecânica.

A	Tabela	1	apresenta	as	horas	ótimas	de	serviço,	em	função	os	referi-
dos cenários de desgaste por teor de Cobre.

Tabela 1. Horas ótimas de serviço e respetivos intervalos de confiança, para o caso de 

estudo 2 MOTOR A BIOGÁS COM GALP POWER GAS NGB 40, em função do desgaste 

gerado em cobre (Cu).

Cenário
Conservador
(Cu=3 ppm)

Intermédio
(Cu=4ppm)

Risco
(Cu=17ppm)

Horas ótimas de serviço 860 878 1096

Intervalo de confiança [713;1008] [727;1028] [809;1383]

tornando-se	uma	medida	mais	útil	de	determinar	a	qualidade	do	mo-
delo,	sendo	a	métrica	utilizada	neste	trabalho	para	avaliar	a	qualidade	
de ajuste dos mesmos. [5]

CASOS DE ESTUDO
Neste	capítulo	são	apresentados	três	casos	de	estudo	que	traduzem	a	
metodologia apresentada nos capítulos anteriores. Diferentes tipos de 
lubrificantes	 preconizados	 a	 determinados	 equipamentos	 geram	 ne-
cessidades de análises diferentes. Os casos de estudo apresentados 
têm	rotinas	específicas	e	o	número	de	variáveis	de	entrada	varia.

Para dois dos casos de estudo são analisados dados provenientes 
de	 motores	 a	 gás.	 Um	 deles,	 caso	 de	 estudo	 número	 1,	 trata-se	 de	
um	motor	a	gás	natural	que	fornece	poder	calorífico	ao	processo	de	
produção	 de	 fibras	 têxteis	 e	 energia	 elétrica	 (cogeração).	 O	 caso	 de	
estudo	número	2,	trata-se	de	um	motor	de	biogás,	resultante	da	de-
composição orgânica de resíduos urbanos, por bactérias anaeróbias, 
numa	estação	de	tratamento	de	lixo.	Ambos	têm	em	comum	a	variável	
de saída, horas	–	serviço	acumulado	da	carga	de	lubrificante	medido	
em horas.

O	lubrificante	comum	aos	dois	primeiros	casos	de	estudo	é	o	GALP	
POWER	GAS	NGB	40,	indicado	para	motores	estacionários,	que	ope-
rem a gás natural ou biogás. Formulado com aditivos de com baixo teor 
de	cinzas	e	bases	hidrocraqueadas	que	garantem	elevados	períodos	
de	muda	e	asseguram	a	limpeza	e	a	proteção	do	motor.	[6]

O	terceiro,	e	último,	caso	de	estudo	refere-se	a	um	rolamento	de	
uma prensa de pasta de papel, cuja variável de saída é o acumu-
lado	de	massa	lubrificante	adicionado	ao	equipamento,	medido	em	
gramas.

Este	órgão	mecânico	é	lubrificado	pela	GALP	GEMINI	PLEX	0-1,	
massa	lubrificante	de	extrema	pressão	e	alto	desempenho,	que	ofe-
rece proteção ao desgaste, corrosão e à oxidação sem utilizar as 
formulações	asfálticas	convencionais.	O	produto	foi	concebido	com	
óleos	altamente	refinados	e	um	espessante	do	tipo	Alasca,	de	com-
plexo de Lítio-Cálcio, permitindo bom desempenho a temperaturas 
elevadas. A tecnologia de aditivação utilizada oferece uma elevada 
estabilidade	 mecânica	 bem	 como	 uma	 grande	 adesividade	 a	 qual	
garante	 o	 máximo	 de	 cobertura	 de	 filme	 por	 um	 longo	 período	 de	
tempo. [7]
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3. ROLAMENTO DE UMA PRENSA DE PASTA DE PAPEL COM 
GALP GEMINI PLEX 0-1 
Os	dados	do	lubrificante	para	este	caso	têm	20	observações/amostras	
e	22	variáveis	diferentes.	A	proporção	é	ligeiramente	menor	que	1	ob-
servação	por	variável,	o	que	não	permite	um	modelo	maduro,	apesar	
de	os	dados	terem	sido	coletados	nos	últimos	3	anos.	

O	modelo	aproxima	o	atesto	acumulado	(atesto_acum	em	gramas)	
utilizando	cinco	preditores	Teor	de	Alumínio	(Al	em	ppm),	Teor	de	Co-
bre	(Cu	em	ppm),	e	Teor	de	Manganês	(Mn	em	ppm),	três	indicadores	
de	 desgaste	 mecânico.	 Aos	 quais	 se	 juntam,	 Teor	 de	 Sódio	 (Na	 em	
ppm),	indicador	de	contaminação	externa	e	o	desvio	padrão	do	Binário	
aplicado	na	prensa	(Bin_dp	em	MPa),	indicador	de	produção	e	afinação	
da prensa. [9]

O	modelo	resultante	é	apresentado	na	equação	(5),	com	R2
ajust = 88%.

  (5)

Com este modelo é possível fazer uma simulação criando um cenário 
com valores limite aos preditores, Al=100 ppm, Cu=3 ppm, Mn=9,5 ppm 
e	 Na=16	 ppm.	 Contudo	 sendo	 o	 desvio	 padrão	 do	 Binário	 da	 prensa,	
uma	variável	associada	ao	processo	produtivo,	foram	gerados	três	ce-
nários	diferentes	dos	quais	resultam	diferentes	acumulados	de	atesto.	
A	Tabela	2	apresenta	esses	cenários.	
 
Tabela 2 . Atesto acumulado para o caso de estudo 3 rolamento de uma prensa de pasta 

de papel com GALP GEMINI PLEX 0-1, com diferentes cenários para o desvio padrão do 

binário.

Cenários de Desvio Padrão do Binário 
da Prensa da Pasta de Papel

1ºQ=0,6 MPa
Mediana=1,0 

MPa
3ºQ=2,3 MPa

Atesto Acumulado 7421 7216 6559

Intervalo de confiança [4807; 10 036] [4522; 9911] [3522; 9596]

COMENTÁRIOS FINAIS
No caso de estudo 1, motor a gás natural com GALP POWER GAS NGB 
40,	obteve-se	um	coeficiente	de	determinação	ajustado	muito	eleva-
do,	isto	é	com	apenas	dois	preditores	é	possível	explicar	92%	de	todo	
o universo dos dados.

O motor em causa é alimentado a gás natural, com recolha de 
amostras	 de	 lubrificante	 em	 serviço,	 religiosamente	 retiradas	 a	 cada	
250 horas de serviço do motor. Para além disso, é um motor muito bem 
acompanhado, onde se procura uma temperatura de operação sem-
pre	controlada,	um	número	de	arranques	mínimo	e	uma	produção	ca-
lorífica	e	energética	muito	estabilizada.

Trata-se	um	motor	que	representa	as	melhores	práticas	de	opera-
ção e manutenção e consideramos uma validação da nossa metodolo-
gia,	o	intervalo	de	confiança	para	as	horas	ótimas	de	serviço	captarem	
aquela	que	atualmente	é	a	média	de	horas	em	que	a	carga	de	lubrifi-
cante é integralmente substituída.

No caso de estudo 2, motor a biogás com GALP POWER GAS NGB 
40,	obtém-se	um	coeficiente	de	determinação	ajustado	consideravel-
mente	inferior	comparado	com	o	caso	1.	Cremos	que	o	mesmo	se	jus-
tifica	em	parte	pelo	combustível,	o	biogás	formado	no	tratamento	de	
resíduos urbanos, ao contrário do gás natural, tem uma elevada varia-
bilidade	na	sua	qualidade,	com	oscilações	no	teor	de	metano,	oxigénio	
e outros contaminantes. Uma oportunidade de melhoria do mesmo é 
incorporar	mais	variáveis	de	entrada	que	possam	representar	a	quali-
dade	do	gás	que	é	consumido.

Não obstante, este universo de dados capta uma falha mecânica 
com	 impacto	 num	 dos	 preditores	 selecionados,	 o	 que	 permite	 uma	
análise	 mais	 fina	 do	 tempo	 ótimo	 de	 serviço	 do	 lubrificante	 indica-
do	 para	 evitar	 nova	 ocorrência.	 Uma	 demonstração	 de	 como	 esta	
metodologia	 pode	 aprender	 com	 e	 adaptar-se	 ao	 equipamento	 que	
acompanha.

O	caso	de	estudo	3	(rolamento	de	uma	prensa	de	pasta	de	papel	
com	GALP	GEMINI	PLEX	0-1),	é	um	exemplo	prático	de	como	a	ope-
ração	de	um	equipamento	impacta	nas	suas	necessidades	de	lubrifi-
cação.	A	prensa	de	pasta	de	papel,	que	tem	como	objetivo	espremer	
água	e	fibras	menos	resistentes	do	fluxo	que	forma	o	produto	final,	se	
tiver	um	maior	desvio	padrão	no	seu	binário,	tipicamente	é	reflexo	de	
períodos de menor produtividade e/ou paragens. Nesse sentido, as 
suas	necessidades	de	renovação	de	lubrificante	são	menores,	e	o	mo-
delo representa o impacto dessa manutenção condicionada.

Não	obstante,	o	acumulado	de	atesto	de	lubrificante	real	é	superior	
aos	valores	recomendados,	isso	significa	que	o	equipamento	não	apre-
senta	escassez	de	lubrificação.	Se	por	outro	lado,	apontasse	a	um	valor	
de acumulado inferior ao real, a recomendação é gerar essa reposição 
extra	de	lubrificante,	para	oferecer	melhores	condições	de	lubricidade.

Estes	 casos	 de	 estudo	 representam	 o	 tratamento	 de	 2164	 resul-
tados	 numéricos,	 provenientes	 de	 128	 amostras	 de	 lubrificantes	 e	
cerca de 35 variáveis diferentes, não exclusivamente provenientes de 
lubrificantes.

Consideramos este estudo estatístico como o próximo passo na 
evolução de manutenção proativa, através da assessoria técnica de lu-
brificação	e	tribologia,	a	clientes	industriais,	com	equipamentos	críticos,	
de	qualquer	tipo,	bastando	que	o	lubrificante	seja	um	componente	im-
pactante no seu bom funcionamento. A Galp irá gradualmente introduzir 
este serviço no mercado, sob a designação de Galp MODe AIML.
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INTRODUÇÃO

Aquilo	 que	 para	 as	 equipas	 de	 manu-
tenção é essencial, nem sempre o é 
para os restantes setores das empre-

sas. Principalmente para a Direção e para o 
Departamento Financeiro é difícil entende-
rem e compreenderem os diversos tipos de 
lubrificação	e	as	 vantagens	 e	benefícios	das	
diferentes	 soluções	 e	 sistemas	 disponíveis	
no mercado. Investir em melhorias no setor 
da	 lubrificação	 é	 simplesmente	 outro	 custo	
adicional.	 Desse	 ponto	 de	 vista,	 a	 lubrifica-
ção,	 como	 qualquer	 outro	 custo,	 deve	 ser	
minimizada e/ou automatizada para ajudar a 
organização a sobreviver no mercado global 
ultracompetitivo de hoje. 

Como	convencer	e	justificar	à	administra-
ção	que	é	uma	boa	ideia	investir	em	lubrifica-
ção	e	outras	ações	de	melhoria	da	manuten-
ção	assentes	na	fiabilidade?	

Quem trabalha todos os dias em manu-
tenção	 entende	 que	 essas	 melhorias	 fazem	
a diferença. 

Certamente, os Diretores e os Gestores 
devem	ser	capazes	de	ver	o	valor	que	a	me-
lhoria	 da	 lubrificação	 pode	 ter	 nos	 equipa-
mentos, na produtividade e, em sentido lato, 
nos lucros da empresa. 

A importância de um Plano 
de	Lubrificação
Para qualquer equipa de manutenção uma lubrificação precisa e controlada é importante e fundamental, estando normalmente incluída 
nos planos gerais de manutenção. A excelência em lubrificação resulta num bom investimento. As máquinas e os equipamentos 
industriais funcionam melhor quando estão devidamente lubrificados. 
Mas será que a Direção tem essa noção?

O problema não está em compreender 
esta	relação,	mas	sim	na	ausência	de	conhe-
cimento	 técnico	 sobre	 como	 a	 lubrificação	
pode	 afetar	 a	 fiabilidade	 dos	 equipamentos	
–	 além	 da	 última	 catástrofe	 que	 interrom-
peu a produção – para tomar uma decisão 
informada. 

COMUNICAR INTERNAMENTE
Sendo	assim,	é	essencial	que	as	equipas	de	
manutenção sejam capazes de demonstrar, 
provando “por A + B”	 que	 o	 investimento	 em	
soluções	fiáveis	de	lubrificação	tem	retorno.	

A chave é falar na língua dos gestores: 
traduzir	 a	 linguagem	 da	 lubrificação,	 que	 é	
estranha para economistas, contabilistas e 
financeiros,	 para	 a	 linguagem	 universal	 de	
euros	e	cêntimos.	

A	 chave	 para	 uma	 tradução	 eficaz	 é	 de-
senvolver	um	modelo	sólido	que	elenque	os	
problemas	 (custos	 excessivos	 de	 manuten-
ção, custos de produção perdidos, redução 
da	 produção,	 baixa	 qualidade	 do	 produto,	
entre	 outros),	 defina	 uma	 solução	 proposta	
(incluindo	 os	 custos	 estimados)	 e	 finalmente	
e, mais importante, estime um retorno sobre 
esse investimento. 

Assim como todas as outras oportunida-
des	 de	 investimento,	 a	 administração	 quer	
saber se um euro investido, por exemplo, 
num	sistema	de	lubrificação	centralizada	pro-
duzirá	um	retorno	adequado.	Caso	contrário,	
esse euro provavelmente será investido nou-
tro lugar, e com razão.

METODOLOGIA

1. Identificar custos de oportunidade 
Custos	que	a	organização	suporta	atualmen-
te	 que	 poderiam	 ser	 eliminados	 através	 de	
melhorias planeadas, por exemplo, perdas 
significativas	de	tempo	de	inatividade	e	pro-
dução	 não	 programadas.	 Isto	 implica	 que	
sejam	 necessárias	 melhorias	 na	 fiabilidade	
do	 equipamento.	 Um	 programa	 de	 melho-
res	 práticas	 de	 lubrificação	 pode	 eliminar	
um	número	significativo	de	falhas	de	equipa-
mentos e ajudar a reduzir os custos totais de 
manutenção.

2. Identificar as oportunidades
A primeira e mais óbvia oportunidade, na 
maior parte dos processos produtivos, é ten-
tar reduzir o tempo de inatividade não pro-
gramado,	partindo	do	pressuposto	que	par-
te desses eventos não programados pode 
ser atribuída a um controlo de contamina-
ção	 ou	 práticas	 de	 lubrificação	 deficientes.	
Ao	 modificar	 o	 equipamento	 para	 controlar	
os contaminantes e, ao mesmo tempo, per-
mitir a implantação das melhores práticas 
de	 lubrificação,	 algumas	 ou	 todas	 as	 falhas	
relacionadas	 com	 a	 lubrificação	 podem	 ser	
eliminadas.

Outra área de oportunidade é o dimen-
sionamento	 correto	 dos	 Planos	 de	 Lubrifi-
cação: fazer mais com menos. Acredita-se 
que	 revendo	 cuidadosamente	 todas	 as	 ma-
nutenções	programadas	de	lubrificação	para	
frequência	e	detalhes	da	tarefa,	não	somente	
se	garante	que	o	equipamento	seja	adequa-
damente	lubrificado,	mas	a	carga	de	trabalho	
diminuirá eliminando atividades de manuten-
ção desnecessárias.
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3. Quantificar
A	questão	é:	como	podemos	estimar	os	custos	de	oportuni-
dade	a	partir	da	multiplicidade	de	custos	disponíveis?

Comece	por	estimar,	em	números	redondos,	o	custo	de	
manutenção anual. 

Em seguida, determine os custos totais de inatividade 
anuais. Neste ponto envolva a Produção e a Gestão.

O	 próximo	 passo	 é	 identificar,	 a	 partir	 dos	 números	 de	
manutenção	 e	 tempo	 de	 inatividade,	 quais	 desses	 custos	
podem	ser	eliminados	por	meio	de	um	Programa	de	Lubrifi-
cação manual e/ou automática bem projetado e bem execu-
tado.	 É	 vantajoso	 envolver	 pessoas	 com	 interesse	 em	 fazer	
essa avaliação. 

Com os custos da situação anterior, o investimento e 
os custos da situação futura, será possível determinar a 
poupança.

É	 neste	 ponto	 que	 a	 equipa	 de	 manutenção	 estará	 ca-
pacitada para, junto da Gestão, defender a nova solução de 
lubrificação.

4. A JUNCOR como parceiro do seu Programa 
de Lubrificação
Todo	 este	 processo	 poderá	 ser	 complexo	 e	 moroso	 e,	 na	
maior	parte	das	vezes,	os	técnicos	de	manutenção	não	têm	
disponibilidade	 para	 uma	 análise	 cuidada	 da	 eficiência	 dos	
seus	 Programas	 de	 Lubrificação.	 Por	 isso,	 a	 escolha	 de	 um	
parceiro especializado e dedicado é determinante.

A JUNCOR trabalha com diversos fornecedores de solu-
ções	de	lubrificação	que	cobrem,	praticamente,	a	totalidade	
das	necessidades	da	indústria.

A	nossa	equipa	de	engenheiros,	em	parceria	com	os	téc-
nicos	das	marcas	que	representamos,	está	capacitada	para,	
em	conjunto	com	as	equipas	de	manutenção,	estudar	solu-
ções	 manuais	 e	 automáticas	 de	 lubrificação	 que	 melhorem	
a	eficiência	dos	processos	atuais	de	lubrificação,	contribuam	
para a redução de custos e sejam uma mais-valia real para os 
processos produtivos. M

JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Um programa de melhores práticas 
de lubrificação pode eliminar um 
número significativo de falhas de 
equipamentos e ajudar a reduzir os 
custos totais de manutenção.



60    MANUTENÇÃO 141

ESPECIAL › LUBRIFICANTES

De forma a colmatar uma lacuna na sua 
gama industrial, a Mobil lançou uma 
gama de aerossóis desenvolvidos 

com os mais recentes avanços tecnológicos 
podendo assim ser recomendados por mui-
tos	 fabricantes	 de	 equipamentos	 originais	
(OEM).	 Estes	 aerossóis	 destinam-se,	 essen-
cialmente,	a	aplicações	de	manutenção	quer	
na	 indústria	 em	 geral	 quer	 na	 indústria	 ali-
mentar em particular.

Relativamente ao setor alimentar é sa-
bido	 que	 esta	 indústria	 coloca	 no	 mercado	
produtos	que	dão	resposta	às	necessidades	
alimentares, em constante mudança, dos 
500	 milhões	 de	 consumidores	 europeus	
e	 considera	 cada	 vez	 mais	 as	 questões	 de	
segurança e ambientais no cerne das suas 
práticas	comerciais.	A	indústria	de	alimentos	
e bebidas europeia é mundialmente reco-
nhecida por combinar a tradição com a di-
versidade para fornecer bebidas e produtos 

Sprays: a solução 
de um especialista
A Mobil lançou duas novas gamas de aerossóis, uma específica para a aplicação na indústria alimentar e outra para aplicação na 
indústria em geral. 

alimentares	 que	 sejam	 seguros,	 de	 elevada	
qualidade,	saborosos	e	acessíveis.	É	um	pilar	
fundamental da economia europeia e conti-
nua a ser um motor de crescimento apesar 
da atual situação económica, sendo atual-
mente a maior empregadora no ramo do 
fabrico em metade dos Estados Membros 
da União Europeia, sendo em Portugal a in-
dústria	 que	 mais	 contribui	 para	 a	 economia	
nacional, empregando cerca de 100 mil pes-
soas e representando em valor acrescenta-
do	bruto	(VAB)	9%	de	tudo	o	que	é	exportado	
de Portugal.

Com a crescente procura dos consumi-
dores por alimentos processados, assiste-se 
ao aumento do seu fabrico e embalamento, 
sendo	 que	 a	 crescente	 preocupação	 com	
a segurança alimentar levou ao estabele-
cimento de regulamentos mais restritivos 
para a redução do risco de contaminação. A 
segurança alimentar tornou-se, assim, uma 

questão	 pública	 crucial	 devido	 à	 possível	
contaminação	alimentar,	que	poderá	ocorrer	
com	três	fatores:

Produtos Químicos

Microorganismos

Lubrificantes

Além	dos	riscos	para	a	saúde	humana,	a	con-
taminação alimentar é uma preocupação 
importante	para	a	indústria	alimentar	pois	os	
alimentos contaminados podem conduzir a 
recolhas,	 reclamações	 dos	 clientes	 e	 danos	
para a reputação da marca com todas as im-
plicações	negativas	que	daí	advêm,	quer	de	
imagem	quer	financeiras.

Para reduzir os riscos de contaminação 
com	produtos	químicos	e	lubrificantes	foram	
criadas	 certificações,	 neste	 caso	 a	 Natio-
nal Science Foundation	 (NSF	 International)	 é	
uma	 fundação	 dos	 Estados	 Unidos	 que	 visa	
facilitar	 o	 desenvolvimento	 das	 certifica-
ções	e	dos	padrões	de	saúde	pública	com	o	
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objetivo de proteger os alimentos, a água, os 
produtos para o consumidor e o ambiente. A 
NSF	é	a	referência	em	termos	de	processos	
de registo aceite a nível mundial e tem uma 
grande	 importância	 para	 a	 indústria	 alimen-
tar,	uma	vez	que	tem	políticas	de	registo	para	
lubrificantes	 e	 outros	 produtos.	 A	 aprovação	
e	registo	por	parte	da	NSF	INTERNATIONAL	
(National Sanitation Foundation)	 de	 um	 novo	
lubrificante	 numa	 destas	 categorias	 depen-
dem dos ingredientes utilizados na sua fór-
mula: a certificação de lubrificantes NSF H1 
assegura	 que	 os	 lubrificantes	 de	 qualidade	
alimentar	 de	 Classe	 H1	 são	 formulados	 com	
matérias-primas	 de	 acordo	 com	 as	 especifi-
cações	 da	 Food Drug Administration	 (EUA)	 e	
com substâncias permitidas para contacto 
com alimentos até 10 ppm. 

NSF H1: esta	 aprovação	 diz-nos	 que	 o	
produto	 é	 aceitável	 enquanto	 lubrificante	
com um contacto acidental com alimentos 
(H1)	para	uso	em	áreas	de	processamento	de	
alimentos.	 Tais	 compostos	 poderão	 ser	 utili-
zados	 em	 equipamento	 de	 processamento	
de	 alimentos	 enquanto	 película	 protetora	
antiferrugem, como agente desmoldante em 
juntas ou vedantes de fechos de depósitos, e 
como	lubrificante	para	peças	e	equipamento	
de	maquinaria	em	locais	onde	existe	uma	po-
tencial	 exposição	 de	 peças	 lubrificadas	 aos	
alimentos.	A	quantidade	utilizada	deverá	ser	a	
mínima necessária para cumprir com o efeito 
técnico	desejado	no	equipamento.	Caso	seja	
utilizado como película antiferrugem, o com-
posto deverá ser removido da superfície do 
equipamento	através	de	lavagem	ou	limpeza,	
conforme necessário para deixar a superfície 
efetivamente	 livre	 de	 qualquer	 substância	

capaz de ser transferida para os alimentos a 
serem processados.

NSF H2:	 esta	 aprovação	 diz-nos	 que	 o	
produto	 é	 aceitável	 enquanto	 lubrificante	
para uso em áreas de processamento de ali-
mentos quando	Não existe possibilidade de 
contacto	com	alimentos	(H2).	Tais	compostos	
poderão	 ser	 utilizados	 como	 lubrificantes,	
agentes desmoldantes ou películas antiferru-
gem	em	peças	e	equipamento	de	maquinaria	
em	locais	nos	quais	não existe qualquer pos‑
sibilidade de contacto	entre	o	lubrificante	ou	
peças	lubrificadas	com	produtos	alimentares.

NSF HT1: esta	 aprovação	 identifica	 os	
lubrificantes	 de	 qualidade	 alimentar	 especí-
ficos	para	sistemas	de	transferência	de	calor.	
Caso	o	lubrificante	entre	em	contacto	aciden-
tal com alimentos, o limite tolerável vai até 
os 10 ppm.

NSF 3H:	 esta	 aprovação	 diz-nos	 que	 o	
produto é aceitável para uma utilização como 
agente	desmoldante	(3H)	em	grelhas,	fornos,	
amassadoras de pão, bancadas de desossar, 
tábuas de corte ou outras superfícies rígidas 
em contacto com carne ou outros produtos 
alimentares, como produto para impedir a 
aderência	 dos	 alimentos	 durante	 o	 seu	 pro-
cessamento	e	também	na	limpeza	do	equipa-
mento. O limite tolerável vai até aos 30 ppm.

A gama de aerossóis da Mobil engloba 
6 aerossóis registados NSF H1,	 especifica-
mente concebidos para o setor alimentar e 
de bebidas. As embalagens e o desempenho 
dos produtos foram concebidos para com-
plementar	 a	 linha	 de	 produtos	 lubrificantes	
industriais de aplicação geral da Mobil e a 
linha	 Mobil	 SHC	 Cibus	 para	 aplicação	 na	 in-
dústria	alimentar,	acrescentando	assim	valor	

para os clientes ao oferecer uma gama com-
pleta de produtos.

As embalagens foram concebidas para 
melhorar	a	experiência	do	cliente,	com	o	bo-
cal do Aerossol Mobil oferecendo 2 diferen-
tes tipos de sprays	 para	 as	 suas	 aplicações	
específicas	e	com	cada	produto	dispondo	de	
um código de cores exclusivo para melhorar 
a seleção do mesmo e reduzir a hipótese de 
contaminação. Assim a embalagem exibe a 
cor azul ligada ao registo NSF no nebulizador 
e	 na	 área	 onde	 está	 a	 identificação	 do	 pro-
duto,	tendo	ainda	cada	produto	um	grafismo	
e	uma	cor	específica	que	permite	a	sua	fácil	
identificação	pelos	operadores.

Todos	os	produtos	cumprem	com	os	re-
quisitos	FDA	para	lubrificantes	com	contacto	
incidental	 com	 alimentos,	 21	 CFR	 178.3570	 e	
certificação	NSF	H1	e	não	contêm	derivados	
de animais e alergénios listados no Anexo II 
da	Diretiva	2011/1169/EC	relativa	a	ingredien-
tes alimentares. 

Os produtos agora disponibilizados são:

Lube Degreaser Spray: de-
sengordurante	 lubrificante	
de rápida evaporação sem 
odor, sem cor e sem cloro 
para	a	indústria	alimentar.	

O Lube Degreaser Spray 
permite uma limpeza e remo-
ção de manchas rápida em 
todas as superfícies metálicas.

O Lube Degreaser Spray 
seca rapidamente à tempe-
ratura ambiente sem deixar 
vestígios ou resíduos.
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O Lube Degreaser Spray é incolor e pra-
ticamente sem odor. Sem risco de corrosão 
em metais.

O Lube Degreaser Spray é formulado 
sem	cloro,	flúor,	n-hexano,	ciclohexano	e	sem	
compostos	aromáticos	(benzeno).	

Com um poderoso spray unidirecional 
e	com	Baixa	Tensão	superficial,	o	Lube	De-
greaser Spray pode alcançar e limpar peças 
em áreas de difícil acesso. O Lube Degreaser 
Spray destina-se à limpeza e desengordura-
mento das peças mecânicas e estruturas da 
máquina	 que	 apresentam	 óleo,	 massa	 lu-
brificante,	 produtos	 anticorrosão	 ou	 outras	
sujidades. O Lube Degreaser Spray não é 
recomendado	para	uma	limpeza	de	equipa-
mento elétrico sob tensão. O Lube Degrea-
ser Spray pode ser utilizado como um agen-
te	lubrificante	e	óleo	penetrante	evaporante	
para	 peças	 metálicas	 ligadas	 (porcas,	 pa-
rafusos,	 pernos)	 devido	 à	 sua	 Baixa	 Tensão	
superficial.

PTFE Spray : aerossol lu-
brificante	sintético	para	to-
dos	 os	 tipos	 de	 indústria	
que	 deixa	 uma	 película	
seca e antiaderente po-
dendo ser aplicado entre 
-40°C	a	+150°C.

O	 PTFE	 Spray é formu-
lado com um óleo base 
100%	 sintético	 e	 aditivos	
específicos	 garantido	 um	
desempenho elevado ao 
nível	 da	 lubrificação	 e	 pro-
teção contra o desgaste 

num	 vasto	 intervalo	 de	 temperatura	 (-40°C	 a	
+150/180°C,	após	evaporação).

A	 presença	 de	 PTFE	 (teflon)	 permite	 a	
resistência	 aos	 químicos	 (alcalinos,	 lavagem	
com	água,	poeira)	e	promove	a	lubrificação	a	
longo	prazo.	Após	secar,	o	PTFE	Spray deixa 
uma película seca, antiaderente e não gordu-
rosa,	que	limita	o	risco	de	gripagem	dos	com-
ponentes	lubrificados	ao	reduzir	a	fricção.

O	 PTFE	 Spray elimina a água nas peças 
lubrificadas	 e	 protege	 contra	 ferrugem	 e	
corrosão.

O	 PTFE	 Spray é recomendado para a 
lubrificação	 de	 maquinaria	 utilizada	 em	 to-
dos	 os	 tipos	 de	 indústria,	 incluindo	 a	 pro-
dução de alimentos, bebidas e embalagem. 
O	 PTFE	 Spray é particularmente recomen-
dado	 para	 a	 lubrificação	 de	 corrediças,	
eixos, correntes, cames, colunas, guias, 
patins, carris, transportadores e outros 
mecanismos.

O	 PTFE	 Spray é particularmente reco-
mendado	para	lubrificação	em	ambientes	hú-
midos	ou	poeirentos	(farinhas,	pós	de	cartão	
ou	papel,	entre	outros).

Silicone Spray: ideal para 
lubrificação	 de	 peças	 de	
plástico e elastómeros. O Si-
licone Spray foi concebido 
para	 lubrificar	 equipamento	
da	 indústria	 alimentar	 onde	
existe a possibilidade de 
contacto incidental com 
alimentos.

O Silicone Spray é for-
mulado com um óleo base 
de silicone totalmente 
sintético, possuindo uma 
excelente estabilidade tér-

mica e à oxidação. O Silicone Spray repele a 
humidade, é resistente à água e anti estático.

O Silicone Spray	é	um	lubrificante	incolor	
para	todo	o	tipo	de	lubrificação,	exceto	quan-
do se trate de metal contra metal. O Silicone 
Spray possui excelente compatibilidade com 
a maioria dos plásticos e elastómeros.

O Silicone Spray é recomendado para lu-
brificação	de	maquinaria	utilizada	na	indústria	
de embalagem e processamento de alimen-
tos e bebidas. O Silicone Spray é particular-
mente	 recomendado	 para	 a	 lubrificação	 de	
cilindros, corrediças, guias, eixos, colunas, ro-
letes, transportadores, correias, entre outros. 
O Silicone Spray também é recomendado 
para libertação de moldes para plásticos e 
borrachas	e	como	lubrificante	geral	para	pe-
ças de plástico e elastómeros.

Chain Oil Spray: produto 
lubrificante	 com	 uma	 fór-
mula altamente resistente à 
água.	 Lubrificante	 de	 cor-
rentes altamente aderente 
e	não	solúvel	em	água	con-
cebido	 para	 equipamento	
da	indústria	alimentar	onde	
existe a possibilidade de 
contacto incidental com 
alimentos.

O Chain Oil Spray foi 
concebido para proporcio-
nar	 lubrificação	 de	 longa	

duração e a altas temperaturas sem for-
mação de depósitos. O Chain Oil Spray é 
extremamente aderente e limita o risco de 
salpicos. O Chain Oil Spray é extremamente 
resistente à água e vapor. O Chain Oil Spray 
protege contra a ferrugem e corrosão, pro-
longando	a	vida	útil	das	correntes.	O	Chain	Oil	
Spray é utilizável no intervalo de temperatura 
entre	-15°C	e	+190°C.

O Chain Oil Spray é recomendado para 
lubrificação	 de	 maquinaria	 utilizada	 na	 in-
dústria	 de	 embalagem	 e	 processamento	
de alimentos e bebidas. O Chain Oil Spray é 
particularmente	 recomendado	 para	 lubrifi-
cação	 de	 correntes,	 cabos,	 cames,	 pinhões,	

engrenagens	 que	 estão	 expostas	 a	 água	 ou	
vapor. O Chain Oil Spray também é recomen-
dado para diversos mecanismos expostos a 
sumos ácidos ou licores alcalinos.

Grease PTFE Spray: mas-
sa resistente à lavagem 
com	 água	 em	 aplicações	
de	-35°C	a	+170°C.		O	Grea-
se	PTFE	Spray é uma mas-
sa	 lubrificante	 sintética	 e	
antidesgaste concebida 
para	 equipamento	 da	 in-
dústria	 alimentar	 onde	
existe a possibilidade de 
contacto incidental com 
alimentos.

O	 Grease	 PTFE	 Spray 
contém	teflon	(PTFE)	e	adi-

tivos	específicos,	o	que	resulta	num	aumento	
da	resistência	à	lavagem	com	água	e	quími-
cos	(detergentes	alcalinos	e	outros	produtos	
de	limpeza).

O	 Grease	 PTFE	 Spray é formulado com 
uma	 base	 de	 óleo	 100%	 sintética	 com	 baixa	
volatilidade	e	elevada	resistência	à	oxidação	
e	temperatura.	O	Grease	PTFE	Spray tem um 
baixo	coeficiente	de	fricção	para	reduzir	o	ris-
co	de	gripagem	do	equipamento.

O	 Grease	 PTFE	 Spray é recomendado 
para	 lubrificação	 de	 maquinaria	 utilizada	 na	
indústria	 de	 embalagem	 e	 processamento	
de	alimentos	e	bebidas.	O	Grease	PTFE	Spray 
é	particularmente	recomendado	para	lubrifi-
cação	de		correntes,	cames,	pinhões,	engre-
nagens abertas e diversos mecanismos na 
presença de água ou vapor.

O	Grease	PTFE	Spray possui aditivos an-
tidesgaste	 específicos	 que	 proporcionam	
excelentes propriedades contra pressão ex-
trema.	 O	 Grease	 PTFE	 Spray é utilizável no 
intervalo	entre	-35°C	e	+170°C.

Penetrating Oil Spray: lu-
brificante	 penetrante,	 des-
bloqueador	de	alto	desem-
penho e anticorrosivo, 
concebido	 para	 equipa-
mento	 da	 indústria	 alimen-
tar onde existe a possibili-
dade de contacto incidental 
com alimentos.

O Penetrating Oil Spray 
é formulado com agen-
tes	 lubrificantes,	 desblo-
queadores	 e	 protetores	 da	
corrosão.

O Penetrating Oil Spray repele a água e 
protege contra corrosão. O Penetrating Oil 
Spray proporciona um elevado desempenho 
a	nível	de	lubrificação	e	desempenho.
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O Penetrating Oil Spray é recomendado 
para	a	indústria	de	embalagem	e	de	proces-
samento de alimentos e bebidas como um 
lubrificante	 desbloqueador	 para	 maquinaria	
bloqueada	devido	a	corrosão.

O Penetrating Oil Spray	 é	 um	 lubrifican-
te	 especial	 antiaderente	 para	 as	 indústrias	
agroalimentares.

Para além dos produtos especialmente 
concebidos	 para	 a	 indústria	 alimentar	 foram	
desenvolvidos produtos destinados à manu-
tenção da Industria em geral:

High Temperature Spray: aerossol de 
óleo	 sintético	 com	 uma	 resistência	 excecio-
nalmente elevada a temperaturas elevadas, 
destinado	a	lubrificar	correntes	até	280°C.

O	 High	 Temperature	 Spray é composto 
por óleo sintético com elevada estabilidade 
térmica	e	aditivos	específicos.

O	 High	 Temperature	 Spray possui uma 
excelente	 lubricidade.	 High	 Temperatu-
re Spray	 não	 produz	 cinzas	 quando	 sujeito	
a	 altas	 temperaturas.	 O	 High	 Temperature	
Spray	mantém	a	corrente	limpa.	O	High	Tem-
perature Spray repele a água e protege os 
elementos	 lubrificados	 livres	 de	 ferrugem	 e	
corrosão.	O	High	Temperature	Spray penetra 
profundamente nas correntes devido ao seu 
poder	de	formação	de	espuma	e	Baixa	Ten-
são	superficial.

O	 High	 Temperature	 Spray aumenta a 
vida	útil	das	correntes	devido	à	presença	de	
aditivos antidesgaste.

O	High	Temperature	Spray pode ser utili-
zado	até	aos	280°C	sem	formação	de	carvão.

O	 High	 Temperature	 Spray é especial-
mente	 recomendado	 para	 lubrificação	 de	
correntes	 a	 temperatura	 elevada	 (até	 280°C)	
ou	na	presença	de	água.	O	High	Temperature	
Spray também é particularmente recomen-
dado	 para	 a	 lubrificação	 de	 rolamentos	 e	
transportadores de roletes a alta temperatura.

Anti‑Friction Spray: reduz a fricção e o 
calor nas ferramentas, até nos metais mais 
duros. O Anti-Friction Spray é um aerossol 
lubrificante	 de	 alto	 desempenho	 formulado	
com agentes untosos, aditivos de extrema 
pressão e antidesgaste sem cloro.

O Anti-Friction Spray possui excelentes 
propriedades contra o desgaste e extrema 
pressão	 para	 assim	 melhorar	 significativa-
mente a estabilidade da ferramenta mes-
mo nos materiais mais duros. O Anti-Friction 
Spray reduz a fricção e mantém a película de 
lubrificação.	O	Anti-Friction	Spray possui pro-
priedades antidesgaste muito elevadas.

O Anti-Friction Spray proporciona exce-
lente	molhabilidade	e	uma	lubrificação	ideal	
para perfuração e escoamento devido à sua 
baixa	tensão	superficial.	O	Anti-Friction	Spray 
aumenta	 e	 eficiência	 ao	 reduzir	 a	 perda	 de	
energia pelo calor. O Anti-Friction Spray au-
menta	a	vida	útil	das	ferramentas.

O Anti-Friction Spray é embalado como 
um aerossol com um gás propulsor não 
inflamável.

O Anti-Friction Spray é particularmente 
recomendado para trabalhos de perfuração 
dos materiais mais duros como aço inoxidá-
vel,	aço	de	liga	e	aço	de	alta	liga	(não	utilizar	
em	cobre	ou	ligas	do	mesmo).

Multipurpose Spray: elevado desempe-
nho	de	lubrificação	e	penetração.	O	Multipur-
pose Spray	é	um	óleo	lubrificante	penetrante	
de alto desempenho formulado a partir de 
hidrocarbonetos	e	aditivos	específicos.

O Multipurpose Spray	 é	 um	 lubrificante	
composto por aditivos de impermeabilização, 
anticorrosão	e	desbloqueadores.

O Multipurpose Spray possui um excelen-
te poder de penetração e humedecimento 
graças	à	sua	Baixa	Tensão	superficial.

O Multipurpose Spray solta, remove hu-
midade,	lubrifica	e	protege	contra	a	corrosão.

O Multipurpose Spray é embalado como 
um aerossol com um gás propulsor compri-
mido	não-inflamável.

O Multipurpose Spray é especialmente 
recomendado para soltar mecanismos pre-
sos pela corrosão.

O Multipurpose Spray rapidamente hu-
medece	as	superfícies	bloqueadas	e	penetra	
nos mecanismos para facilitar a libertação 
dos mesmos. O Multipurpose Spray tem mui-
tas	aplicações,	como	por	exemplo	a	elimina-
ção	 de	 ruídos	 de	 mecanismos,	 lubrificação	
de correntes, proteção temporária contra 
corrosão, entre outros.

Penetrating Spray:	 lubrificante	 formulado	
com	 grafite	 para	 lubrificar	 mecanismos	 blo-
queados	pela	corrosão. O Penetrating Oil Spray 
é	um	lubrificante	penetrante	e	de	ação	rápida	
que	contém	um	lubrificante	sólido	(grafite).

O Penetrating Spray é composto por 
agentes	lubrificantes,	resistentes	à	humidade	
e corrosão.

O Penetrating Spray	 contém	 grafite;	 esta	
penetra,	lubrifica	e	repele	humidade,	protege	

contra	 a	 corrosão	 e	 evita	 a	 aderência.	 O	 Pe-
netrating Spray	 é	 um	 aerossol	 que	 pode	 ser	
utilizado	em	qualquer	posição.

O Penetrating Spray é particularmente re-
comendado para soltar mecanismos enferru-
jados	(parafuso,	pernos...).

O Penetrating Spray	 lubrifica	 as	 super-
fícies e penetra rapidamente até nas peças 
metálicas	 mais	 enferrujadas	 ou	 bloqueadas	
para as podermos desmontar mais facilmen-
te. O Penetrating Spray	tem	mais	utilizações,	
como por exemplo, eliminar ruídos desagra-
dáveis,	 lubrificar	 correntes,	 proteção	 tempo-
rária contra a ferrugem, entre outros. 

Solvent Cleaner Spray: fórmula de seca-
gem rápida para limpeza de peças metálicas. 
O Solvent Cleaner Spray é um solvente de-
sengordurante com a característica de eva-
porar muito rapidamente.

O Solvent Cleaner Spray não contém clo-
ro,	 flúor,	 nem	 compostos	 aromáticos,	 como	
por exemplo, benzeno, tolueno, xileno ou es-
tireno. O Solvent Cleaner Spray é um solvente 
excelente para limpar gorduras e óleos e não 
deixa resíduos após a evaporação. O Solvent 
Cleaner Spray permite uma aplicação precisa 
em locais de difícil acesso. 

O Solvent Cleaner Spray é particularmen-
te recomendado para limpeza e desengordu-
ramento de metais e da maioria dos plásticos 
antes do tratamento de superfície, pintura ou 
colagem. O Solvent Cleaner Spray é também 
um bom solvente para libertar adesivos e um 
excelente produto de limpeza para discos e 
pastilhas de travão.

O Solvent Cleaner Spray também pode 
ser	 utilizado	 para	 limpeza	 de	 equipamento	
elétrico. O Solvent Cleaner Spray possui uma 
elevada taxa de evaporação para evitar a 
acumulação	de	vapores	inflamáveis. M
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Não	 é	 nenhum	 segredo	 que	 os	 danos	
nos rolamentos podem provocar a 
paragem	 imprevista	 das	 máquinas	 e	

equipamentos,	 originando	 importantes	 custos	
por perdas de produção. No entanto, muitas 
pessoas	 desconhecem	 que	 a	 monitorização	
contínua	 do	 estado	 da	 massa	 lubrificante	 nos	
rolamentos previne, muitas vezes, estas avarias. 

De	 facto,	 95%	 dos	 rolamentos	 são	 lubri-
ficados	 com	 massa	 lubrificante.	 E	 35%	 das	
falhas	dos	rolamentos	lubrificados	com	mas-
sa	 são	 provocadas	 por	 lubrificantes	 inade-
quados.	Uma	quantidade	incorreta	de	massa	
lubrificante	 também	 pode	 danificar	 grave-
mente os rolamentos. A contaminação e o 
envelhecimento são outras causas de falha 
dos	rolamentos.	Em	qualquer	caso,	os	danos	
podem acarretar custos consideráveis, espe-
cialmente no caso dos rolamentos de gran-
des	 dimensões.	 O	 dispositivo	 GreaseCheck	
da	 Schaeffler	 monitoriza	 o	 estado	 da	 massa	
lubrificante	dos	rolamentos	durante	o	funcio-
namento	e,	consequentemente,	ajuda	a	pre-
venir	eficazmente	estes	danos.

Evite danos nos rolamentos 
através da monitorização 
da	massa	lubrificante
Schaeffler GreaseCheck monitoriza a massa lubrificante dos rolamentos durante o funcionamento.

GREASECHECK ENTRA EM AÇÃO 
ANTES QUE SE PRODUZAM DANOS 
NOS ROLAMENTOS 
Enquanto	os	sistemas	de	Condition Monitoring 
com	 base	 nas	 vibrações	 detetam	 e	 identifi-
cam os danos incipientes dos rolamentos, em 
muitos	casos	o	GreaseCheck	pode	até	mes-
mo	 evitar	 que	 estes	 danos	 ocorram.	 Analisa	
o	 estado	 da	 massa	 lubrificante	 e	 não	 o	 do	
rolamento.	O	GreaseCheck	deteta,	durante	o	
funcionamento,	se	a	massa	lubrificante	apre-
senta uma contaminação ou um desgaste crí-
ticos devido à carga ou ao envelhecimento e 
já não tem as propriedades necessárias para 
a	lubrificação.	

ENORME POTENCIAL NAS 
APLICAÇÕES COM GRANDES 
ROLAMENTOS 
O	 GreaseCheck	 é	 uma	 solução	 especial-
mente interessante para os fabricantes de 
aplicações	 com	 rolamentos	 de	 grandes	 di-
mensões,	 como	 turbinas	 eólicas,	 máquinas	
para	o	setor	da	mineração	ou	da	indústria	do	
papel, mas também para os fornecedores de 
serviços nestes segmentos. A longo prazo, 
o	 GreaseCheck	 garante	 uma	 maior	 disponi-
bilidade	 dos	 equipamentos,	 quantidades	 de	
massa	lubrificante	e	intervalos	de	lubrificação	
otimizados, bem como menores custos de 
manutenção	 e	 lubrificantes.	 Apresenta	 tam-
bém muitas vantagens em termos de prote-
ção ambiental. 

FUNCIONAMENTO E REQUISITOS 
DA APLICAÇÃO 
O	 GreaseCheck	 analisa	 o	 estado	 da	 massa	
lubrificante	com	um	método	de	medição	óti-
ca por infravermelhos. A cabeça do sensor 
está	 submersa	 no	 lubrificante	 e	 mede,	 para	
além	da	temperatura,	o	conteúdo	de	água	e	
a	deterioração	da	massa	lubrificante.	É	ligado	
por	cabo	à	unidade	de	análise	do	sistema	que	
gera, automaticamente, uma análise do esta-
do	da	massa	lubrificante	com	base	nas	altera-
ções	das	suas	caraterísticas.	As	informações	
podem ser transmitidas de forma analógica, 
digital ou via interface bus CAN para os sis-
temas do cliente. O local de montagem do 
sensor é de suma importância durante a ins-
talação. Depende de cada aplicação especí-
fica	 e	 requer	 os	 conhecimentos	 dos	 nossos	
especialistas. Além disso é necessário efe-
tuar	 sempre	 uma	 seleção	 individual	 e	 quali-
ficada	do	tipo	de	massa	lubrificante	que	será	
utilizado,	um	serviço	que	a	Schaeffler	realiza	
para os clientes. 

CONCLUSÃO 
A	monitorização	da	massa	lubrificante	durante	
o	funcionamento	com	o	GreaseCheck	permi-
te	a	relubrificação	controlada	dos	rolamentos	
de	 grandes	 dimensões,	 consoante	 as	 suas	
necessidades e ajuda a evitar danos nos ro-
lamentos. Além disso reduzem-se os custos 
e aumenta a segurança de funcionamento. M

Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt
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1. INTRODUÇÃO

A paragem de uma turbina pode custar centenas de milhares de 
euros por hora sendo, por isso, crítico garantir uma operação 
contínua sem problemas.

Na procura de outputs	e	eficiências	cada	vez	maior,	as	turbinas	têm	
vindo	a	funcionar	em	condições	cada	vez	mais	severas,	sofrendo	cada	
vez maior stress	durante	a	sua	vida	útil.	São	equipamentos	cada	vez	me-
nores	com	razões	potência/peso	cada	vez	maiores	que	operam	a	tem-
peraturas	 cada	 vez	 mais	 altas,	 com	 pressões	 extremas	 nas	 caixas	 de	
engrenagens e com intervalos de manutenção cada vez mais dilatados. 

Ao	mesmo	tempo,	a	tendência	dos	fabricantes	para	produzir	turbinas	
que,	rapidamente,	aumentam	ou	diminuem	a	sua	atividade	para	permi-
tir	aos	operadores	uma	reação	imediata	a	uma	procura	com	flutuações	
para conseguir, assim, importantes vantagens comerciais. Estes funcio-
namentos	de	operação	cíclica	em	arranque-paragem	colocam	maiores	
exigências	do	que	o	normal	funcionamento	em	contínuo.	Estes	fatores,	
associados	à	cada	vez	menor	quantidade	de	óleo	no	sistema,	colocam	
desafios	cada	vez	mais	exigentes	aos	lubrificantes	para	turbinas.

O	lubrificante	e	a	forma	como	o	seu	desempenho	é	controlado	e	
monitorizado são fundamentais para evitar problemas no funciona-
mento das turbinas.

2. NECESSIDADES DE LUBRIFICAÇÃO E CARATERÍSTICAS 
DOS LUBRIFICANTES PARA TURBINAS
Numa	1.ª	análise,	as	necessidades	de	lubrificação	de	uma	turbina	pa-
recem	não	ser	complicadas;	tudo	o	que	é	necessário	é	a	lubrificação	
das	chumaceiras	planas	e	dos	rolamentos	de	impulso	que	funcionam	
a velocidade constante e com cargas estáveis.

Uma	análise	mais	cuidada	dos	desafios	colocados	ao	lubrificante	
em cada um dos tipos de turbinas revela a necessidade de um desem-
penho	significativamente	mais	exigente.	É	importante	compreender	as	
caraterísticas	físicas	e	químicas	dos	lubrificantes	para	turbinas	quando	
os comparamos com outros tipos de óleos para garantir uma seleção 
correta	do	lubrificante.	

Para	lubrificar	corretamente	uma	turbina,	um	lubrificante	deve:	
•	 Ter	uma	viscosidade	que	garanta	um	filme	nas	chumaceiras	que	evi-

te o contacto metal-metal na gama de temperaturas de trabalho; 
• Resistir à oxidação e ao stress térmico para evitar a formação de 

verniz, lamas e durar mais tempo em serviço;
• Evitar a formação de depósitos;
•	 Garantir	uma	rápida	libertação	do	ar	para	evitar	a	quebra	do	filme	

de óleo nas chumaceiras;
•	 Ter	uma	excelente	capacidade	de	libertação	da	água	para	evitar	a	

corrosão dos componentes e a oxidação do óleo;
•	 Ter	caraterísticas	de	baixa	produção	de	espuma	para	evitar	a	oxi-

dação	do	óleo	e	uma	lubrificação	deficiente;
•	 Ter	uma	excelente	capacidade	de	evitar	a	corrosão	para	garantir	a	

proteção de todos os componentes do sistema;
•	 Funcionar	como	fluido	de	arrefecimento	para	absorver	o	calor	das	

superfícies internas das turbinas e transferi-lo sem se oxidar ou de-
gradar termicamente;

•	 Ter	propriedades	antidesgaste	(se	requeridas).

Todas	estas	caraterísticas	devem	ser	mantidas	por	períodos	muito	lon-
gos, tipicamente durante vários anos. Um menor desempenho destas 
caraterísticas pode originar problemas no funcionamento das turbinas, 

Lubrificantes	para	turbinas
devido à corrosão dos componentes e destruição dos rolamentos de 
impulso e das chumaceiras planas.

As	novas	condições	de	operação	das	turbinas	modernas	implicam	
maiores	 temperaturas	 de	 operação,	 que	 podem	 originar	 a	 formação	
de depósitos e acelerar a degradação do óleo.

3. FORMULAÇÃO DE LUBRIFICANTES
Todos	os	parâmetros	indicados	no	ponto	anterior	são	caraterísticos	do	
óleo	base	que	compõe	o	lubrificante.	Assim,	embora	podendo	ser	me-
lhorados pela inclusão dos aditivos, a utilização de um bom óleo base 
é	crucial	na	produção	de	um	bom	lubrificante.

A	influência	dos	componentes	de	um	lubrificante	para	turbinas	no	
seu	desempenho	está	na	Tabela	1.

Tabela 1

Turbina
Desempenho do 

lubrificante
Caraterística do 

lubrificante
Tecnologia na formulação 

do lubrificante

Chumaceiras
Lubrificação 

hidrodinâmica
Viscosidade, IV Óleo base

Vapor/Água
Resistência à corrosão

Desemulsibilidade
Anti-corrosão

Separação de Água 
Inibidores de corrosão

Óleo base

Calor Arrefecimento Estabilidade à oxidação Óleo base & Anti-oxidantes

Engrenagens Antidesgaste Desempenho EP Aditivos EP/AW

Design
Libertação do ar

Baixa produção de 
espuma

Valores de libertação do 
ar e de espuma

Óleo base
Aditivo antiespuma

Hidráulica
Compatibilidade com 

os filtros
Filtrabilidade

Interações Óleo base/
Aditivos

Os	 óleos	 base	 são	 classificados	 em	 5	 grupos	 conforme	 indicado	 na	
Tabela	2.

Tabela 2. Óleos base.

API Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V

Saturados

Enxofre 

Índice 
de 

viscosidade

< 90% 

e/ou

> 0,03% 

e 

>80<120

≥ 90% 

e

≤ 0,03% 

e 

>80<120

≥ 90% 

e

≤ 0,03% 

e 

≥ 120

PAO

Todos 

os não 

referidos 

nos grupos 

anteriores

Os óleo de Grupo I e Grupo II são minerais, embora apresentem di-
ferenças	na	sua	composição	que	determinam	melhores	resultados	e	
claras vantagens para os produtos de Grupo II. 

Saturados: moléculas	 de	 maior	 estabilidade.	 Têm	 menos	 proba-
bilidades	 de	 reagir	 com	 o	 oxigénio	 atmosférico	 e	 enxofre	 que	 exis-
te nestas bases. Óleos com bases de Grupo II, por terem maior teor 
de saturados, resistem melhor à oxidação tendo, normalmente, uma 
maior durabilidade.
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Enxofre: contribui	para	a	acidificação	e	oxidação	do	óleo,	reduzin-
do a sua durabilidade e podendo potenciar a corrosão no sistema.

Índice de Viscosidade: variação	da	viscosidade	de	um	óleo	quan-
do sujeito a uma variação de temperatura. Os óleos com um maior índi-
ce	de	viscosidade	têm	uma	menor	variação	da	viscosidade	sendo,	por	
isso,	mais	estáveis	quando	sujeitos	a	temperaturas	de	trabalho	muito	
diversas.

A Shell, através da sua tecnologia Gas to Liquid	(GtL),	consegue	ob-
ter uma base com muito maior estabilidade – PAO com moléculas ain-
da	mais	estáveis	do	que	as	obtidas	nos	óleos	sintéticos	convencionais	
–	e	que	é	isenta	de	enxofre	e	azoto.	 Isto	permite	que	os	lubrificantes	
formulados	com	este	tipo	de	bases	tenham	uma	resistência	à	oxidação	
muito superior aos óleos sintéticos convencionais, aumentando o seu 
tempo em serviço e permitindo maiores períodos de mudança de óleo.

Shell Turbo S4 
Tecnologia GtL

Óleos com tecnologia convencional

TOST segundo ASTM D7873 (mais escuro menor resistência à oxidação)

Figura 1. Comparação do teste de oxidação – Shell Turbo S4 versus óleos convencionais.

4. COMO EVITAR OS PROBLEMAS MAIS ENCONTRADOS 
NOS ÓLEOS EM SERVIÇO

a) Formação de verniz e depósitos
A oxidação do óleo é a forma mais comum de formação de verniz no 
sistema.	O	verniz	é	um	depósito	fino	que	forma	um	filme	de	depósitos	
laranja,	castanhos	ou	pretos	e	que	aparece	no	interior	dos	sistemas	de	
lubrificação.

É	um	contaminante	composto	tipicamente	por	subprodutos	da	de-
gradação	do	óleo	com	um	alto	peso	molecular	que	têm	uma	solubili-
dade	limitada	no	óleo.	É	difícil	de	remover	através	da	limpeza,	embora	
se consiga com solventes industriais ou determinados aditivos com 
caraterísticas	químicas	específicas.	

A presença de verniz no sistema não se consegue aferir através 
de	 uma	 análise	 de	 rotina	 ao	 óleo.	 É	 necessário	 um	 teste	 específico	
(MPC	–	Membrane Patch Colorimetry)	para	confirmar	a	presença	deste	
contaminante.

Alguns dos problemas associados à presença de verniz são a cola-
gem de servo-válvulas, maior temperatura nas chumaceiras, a separa-
ção	dos	aditivos	do	óleo,	a	dificuldade	de	trocas	de	calor	nos	permuta-
dores, as falhas nos vedantes e o-rings.

Uma	resistência	durável	contra	a	formação	de	depósitos	de	verniz	
ou	lamas	é	essencial	para	a	proteção	e	fiabilidade	do	sistema,	reduzin-
do o risco de problemas nas chumaceiras e de operação das válvulas 
que	podem	condicionar	a	estabilidade	de	funcionamento	e	causar	da-
nos na turbina. Este fator é de primordial importância para o operador 
da	turbina	já	que	uma	formação	significativa	de	depósitos	pode	origi-
nar	um	ciclo	de	baixo	caudal	de	óleo,	com	a	geração	de	pontos	quen-
tes	que	aumentam	a	possibilidade	de	depósitos	e	que,	em	último	caso,	
podem	originar	um	bloqueio	da	passagem	do	óleo.

Uma	 excelente	 estabilidade	 térmica	 e	 resistência	 contra	 a	 oxida-
ção	são	caraterísticas	muito	importantes	nos	lubrificantes	para	as	tur-
binas mais recentes, sejam de gás, vapor, ciclo combinado ou água.

Estas	propriedades	são	muito	influenciadas	pelo	tipo	de	óleo	base	
que	 é	 utilizado	 tendo,	 também,	 influência	 a	 combinação	 de	 aditivos	
anti-oxidação	que	fazem	parte	da	formulação	do	lubrificante.

Uma	 das	 evidências	 deste	 facto	 é	 dado	 pelo	 resultado	 de	 TOST	
Life	 realizado	 a	 óleos	 com	 base	 mineral	 convencional	 quando	 com-
parados	 com	 o	 novo	 Shell	 Turbo	 S4	 que	 tem	 por	 base	 a	 tecnologia	
exclusiva da Shell de Gas to Liquid	(GtL).

b) Formação de espuma e libertação do ar
Problemas de desempenho associados com demasiada produção e 
manutenção	de	espuma	no	óleo	e	dificuldade	na	libertação	do	ar	in-
cluem	uma	menor	filtrabilidade	e	redução	do	caudal	de	óleo	que	origi-
na os seguintes problemas:

i)	 menor	espessura	do	filme	de	lubrificação	que	origina,	poten-
cialmente,	uma	maior	oxidação	do	lubrificante;

ii)	 condições	para	ocorrer	cavitação	que	pode	formar	lamas	e	de-
pósitos	 como	 consequência	 do	 aumento	 de	 viscosidade	 que	
tem como resultado danos nas bombas e nas chumaceiras;

iii)	 perda	de	eficiência	em	sistemas	de	controlo	hidráulico.

Um nível baixo de óleo ou um retorno demasiado alto em relação à 
superfície	do	óleo	no	reservatório	podem	contribuir	para	a	ocorrência	
deste problema e pode causar problemas de depleção dos aditivos, 
contaminação e degradação acelerada do óleo.

A capacidade anti-espuma de um óleo base para utilização em 
turbinas pode ser melhorada pela incorporação dos aditivos. A capaci-
dade de libertação do ar é caraterística do tipo de óleo base utilizado e 
não pode ser melhorada pela incorporação de aditivos, embora alguns 
aditivos	utilizados	noutras	funções	possam	reduzir	as	propriedades	de	
libertação de ar do óleo base.

Um	maior	tempo	de	residência	do	ar	no	sistema	está	diretamente	
relacionado com uma maior probabilidade de ocorrer cavitação.

c) Partículas e poeiras
A	 presença	 de	 altos	 teores	 de	 insolúveis	 pode	 resultar	 na	 depleção	
(separação)	 dos	 aditivos,	 formação	 de	 lamas,	 maior	 tendência	 para	
a	 formação	 e	 permanência	 da	 espuma	 no	 sistema,	 menor	 capaci-
dade de separação de água, menor capacidade de libertação do ar, 
colmatação	 de	 filtros	 e	 aumento	 do	 desgaste	 dos	 componentes	 do	
equipamento.

Estas partículas podem ser fruto da oxidação do óleo, por reação 
química	de	contaminantes	líquidos	sólidos	ou	gasosos	com	os	aditivos	
do óleo e contaminantes como a ferrugem, resíduos carbonosos, poei-
ras	e	partículas	de	desgaste.	É,	por	isso,	muito	importante	conhecer	o	
nível de contaminação de um óleo de turbinas.

A	 limpeza	 de	 um	 lubrificante	 é	 medida	 através	 dos	 métodos	
ISO	 4406:1999	 ou	 NAS	 1638.	 A	 maioria	 dos	 fabricantes	 especifica,	
como	mínimo,	um	óleo	NAS	9	(-/18/15)	embora	o	valor	alvo	dos	óleos	
em	serviço	seja,	normalmente,	da	ordem	de	NAS	7	(-/16/13).

Por	isso,	quando	se	faz	um	enchimento	de	uma	turbina	deve	fazer-
-se	 a	 filtragem	 do	 óleo	 no	 momento	 do	 enchimento	 para	 garantir	 os	
valores	de	limpeza	especificados	pelo	fabricante.	

d) Desgaste nos componentes
Os	lubrificantes	para	turbinas	com	caixas	de	engrenagens	têm	na	sua	
constituição	aditivos	antidesgaste	para	garantir	que	cumprem	as	exi-
gências	de	carga	da	caixa	de	engrenagens.

Os fabricantes de turbinas referem apenas o nível mínimo de pro-
teção	 segundo	 os	 testes	 FZG,	 nos	 estágios	 8	 ou	 9	 para	 este	 tipo	 de	
óleo.	 Óleos	 de	 viscosidade	 ISO	 32	 e	 ISO	 46	 que	 não	 tenham	 aditivos	
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de extrema pressão ou antidesgaste dão origem a falhas de proteção 
quando	a	pressão	atinge	estágios	mais	baixos,	tipicamente	6	ou	7.

A	tecnologia	GtL	do	Shell	Turbo	S4	associada	aos	aditivos	de	ex-
trema pressão e antidesgaste protegem, superiormente, os dentes das 
engrenagens contra a degradação por cargas elevadas.

e) Corrosão e ferrugem
A corrosão e a ferrugem podem reduzir o grau de limpeza do óleo, 
promover	 a	 existência	 de	 desgaste	 abrasivo	 e	 a	 formação	 de	 lamas,	
aumentar a oxidação do óleo e reduzir a capacidade antiespuma, col-
matar	os	filtros	e	originar	a	falha	de	componentes	como	as	chumacei-
ras,	além	de	danificar	ou	bloquear	as	válvulas.

A	 maioria	 dos	 óleos	 para	 turbina	 têm	 aditivos	 do	 tipo	 R&O	 (Rust 
and Oxidation),	alguns	dos	quais	são	solúveis	em	água	e	que,	por	isso,	
podem ser retirados do óleo se houver uma grande presença de água, 
o	que	pode	originar	os	problemas	descritos	acima.	A	solução	é	a	utili-
zação	de	aditivos	de	resistência	à	corrosão	que	não	são	lavados	pela	
presença de água.

Os	lubrificantes	com	este	tipo	de	aditivos	passam	no	teste	de	ini-
bição	de	ferrugem	ASTM	D665-03	A/B,	A	–	lavagem	com	água	des-
tilada;	 B	 –	 lavagem	 com	 água	 salgada.	 Os	 óleos	 de	 maior	 qualidade	
passam	os	2	testes	enquanto	óleos	de	menor	capacidade	falham	num,	
noutro ou em ambos os testes.

f) Separação de água
A	separação	de	água	(desemulsibilidade)	é	mais	relevante	para	turbi-
nas de vapor ou de ciclo combinado com um sistema de óleo comum, 
onde a água resultante de fugas no sistema pode entrar em contacto 
com o óleo. Se o óleo não se separar, de imediato, desta água pode ori-
ginar	a	formação	de	emulsões	estáveis	que	podem	restringir	a	circu-
lação	na	turbina,	reduzir	a	eficiência	da	filtração	e	baixar	a	viscosidade	
e	as	propriedades	de	formação	do	filme	lubrificante.	Estas	emulsões	
podem formar lamas aumentando a oxidação, ferrugem, corrosão, for-
mação de espuma e dissolução do ar no óleo. A presença de água au-
menta também o risco de formação e desenvolvimento de bactérias. 

A baixa desemulsibilidade de um óleo pode também ser resultado 
de	contaminações	por	partículas.	Estes	problemas	podem	ser	reduzi-
dos	através	da	filtração	do	óleo	para	retirar	as	partículas	e	por	centrifu-
gação ou desidratação sobre vácuo para retirar a água. A contamina-
ção com outros óleos, nomeadamente óleos de motor e degradação 
do óleo devido a demasiado tempo em serviço, também podem con-
tribuir	 para	 uma	 menor	 capacidade	 de	 desemulsibilidade	 do	 lubrifi-
cante para as turbinas.

5. PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS 
COM A PRESENÇA DE VERNIZ
Um dos maiores problemas com turbinas de combustão é a deposição 
de verniz. Embora a formação do verniz possa ser causada por uma 
variedade	de	razões,	a	maioria	dos	problemas	de	formação	de	verniz	
resultam da degradação do óleo.

Muitas	turbinas	operam	em	condições	severas	em	ciclos	de	pro-
dução	 com	 picos	 de	 funcionamento.	 O	 lubrificante	 está	 submetido	 a	
altas temperaturas durante o funcionamento e depois arrefecido du-
rante os períodos de vazio. Este tipo de funcionamento submete o óleo 
a	condições	extremas	de	temperatura	e	potenciam	a	sua	degradação	
termicamente	e	por	oxidação.	Em	última	análise,	a	deposição	de	verniz	
pode	aumentar	significativamente	os	custos	de	manutenção	e	resultar	
em paragens não programadas.

Alguns dos efeitos negativos potenciais da deposição de verniz no 
sistema incluem:
•	 Menor	fiabilidade	das	válvulas	de	controlo;
•	 Desempenho	menos	eficiente	dos	permutadores	de	calor;

•	 Colmatação	prematura	dos	filtros;
• Maiores níveis de desgaste em válvulas e chumaceiras;
•	 Menor	transferência	de	calor,	devido	à	incapacidade	do	lubrificante	

em	arrefecer	as	chumaceiras	dado	que	o	verniz	atua	como	isolante;
• Efeitos catalisadores da deterioração do óleo de turbinas.

Figura 2. Formação de verniz.

O	verniz	forma-se	por	oxidação	do	óleo	–	quebra,	por	reação	química,	
das	ligações	entre	os	átomos	que	constituem	as	moléculas	do	óleo,	na	
presença	de	oxigénio	(e	enxofre),	por	degradação	térmica	–	processo	
de	destruição	das	ligações	entre	átomos,	a	nível	molecular,	por	efeito	
da	 temperatura	 (formação	 de	 arco	 voltaico,	 pontos	 de	 sobreaqueci-
mento)	–	e	por	outros	fatores	que	incluem	a	contaminação	do	produto,	
hidrólise,	desalinhamento	do	veio,	rutura	eletrostática,	utilização	de	fil-
tros	incorretos,	baixo	caudal	de	óleo,	viscosidade	do	óleo	inadequada	
para as tolerâncias nas chumaceiras. 

A	oxidação	ocorre	quando	o	oxigénio	reage	com	os	componentes	
do óleo base sob temperaturas elevadas. Este processo é catalisado 
pela presença de água e de partículas metálicas. Quanto maior a es-
tabilidade do óleo base, menor é a possibilidade de ocorrer este pro-
cesso com facilidade. 

Óleos com base GtL, como o Shell Turbo S4, garantem uma maior 
estabilidade devido à maior dificuldade em se oxidarem nestas condi-
ções. Por isso, reduzem a probabilidade de formação de verniz e aumen-
tam o tempo de vida útil do lubrificante e da turbina.

Não é possível controlar a degradação térmica e por oxidação 
ao	nível	molecular	mas,	através	dos	produtos	formados	(como	áci-
dos	 e	 suspensões	 insolúveis	 semelhantes	 a	 lamas)	 que	 aparecem	
no	 final	 dos	 mecanismos	 de	 degradação	 do	 lubrificante,	 podemos	
ter uma ideia do nível de envelhecimento do óleo e contaminação 
do sistema.

Figura 3. Verniz.
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Sob	 determinadas	 condições	 de	 stress	 do	 lubrificante	 e	 se	 ocorrer	 a	
depleção dos aditivos antioxidantes pode ocorrer, em simultâneo e 
continuamente,	 a	 degradação	 térmica	 e	 oxidativa	 do	 lubrificante.	 In-
dependentemente do mecanismo de formação originam-se óxidos 
insolúveis	de	alto	peso	molecular	que	precipitam	no	fluido,	originando	
lamas e/ou verniz.

6. SINTOMAS QUE PODEM INDICAR UM DESEMPENHO 
INSUFICIENTE DO LUBRIFICANTE
Não devem ser ignorados os seguintes sinais pois podem estar na 
base de um problema mais grave, mais caro e difícil de resolver.

Problema O que significa Impacto potencial

Temperatura 
excessiva (em picos 
ou em contínuo) nas 

chumaceiras.

Pode haver verniz ou depósitos nas 
chumaceiras.

Menor eficiência 
da turbina e 

envelhecimento rápido 
do óleo.

Corrosão.
Água ou vapor podem estar a entrar no 

sistema de lubrificação.
Lubrificação menos 

eficiente.

Espuma no depósito 
do óleo.

O óleo leva demasiado tempo a libertar 
todo o ar que entra no sistema durante 

o funcionamento do equipamento, 
comprometendo o desempenho da 

lubrificação.

Desgaste excessivo 
nas chumaceiras.

Valores de MPC 
elevados nos testes 

laboratoriais.

Altos níveis de verniz podem estar 
a formar-se nas chumaceiras e nas 

válvulas auxiliares.
Desgaste prematuro.

Aumento do TAN ou 
redução da resistência 
à oxidação nos testes 

laboratoriais.

O óleo está a envelhecer.
O óleo tem de ser 

substituído.

Colagem das servo-
válvulas.

Houve formação de verniz devido a uma 
degradação térmica e por oxidação.

Arranques falhados 
ou não continuados. 
Alarme do sistema.

 

7. ANÁLISES LABORATORIAIS PARA CONTROLO 
DE CONDIÇÃO
As	análises	realizadas	para	controlar	o	estado	do	lubrificante	em	ser-
viço são as seguintes:
a) Aspeto: procura-se, visualmente, ter uma ideia inicial da possível 

degradação do produto;
b) Cor: por comparação com o produto novo, indica uma possí-

vel presença de verniz ou uma degradação do lubrificante por 
oxidação;

c)	 Viscosidade	 a	 40°C:	 comparação	 com	 o	 óleo	 novo.	 O	 seu	 valor	
pode indicar oxidação ou presença de contaminantes;

d)	 TAN	–	Número	ácido	total:	indica	a	quantidade	de	ácidos	presentes	
no	 óleo	 que	 estão	 diretamente	 relacionados	 com	 o	 processo	 de	
oxidação	química;

e)	 Teor	em	água:	valor	importante	para	garantir	que	não	ocorre	a	for-
mação	de	emulsões;

f) Contagem de partículas: permite aferir se o grau de limpeza do 
óleo	está	dentro	dos	valores	definidos	pelos	fabricantes.	Um	valor	
elevado	deve	ser	rapidamente	corrigido	através	de	uma	filtragem	
do óleo;

g) MPC – Membrane Patch Colorimetry:	teste	que	permite	aferir	a	pre-
sença de verniz. Os valores mais elevados indicam a presença des-
te tipo de contaminante;

A escala é a seguinte:

Bom MPC < 15

Monitorizar 15 < MPC < 25

Anormal 25 < MPC < 35

Crítico MPC > 35

Good 
<15

Abnormal 
25 – 35

Monitor 
15 – 25

Critical 
>35

Figura 4. MPC.

h) RULER®:	teste	que,	pela	análise	do	espetro	do	óleo	em	utilização	
e por comparação com o óleo novo nos indica um período de vida 
útil	previsto	para	o	lubrificante.	

8. ENCHIMENTO DE UMA TURBINA – FATORES A TER 
EM CONSIDERAÇÃO
a) Procedimentos de limpeza e enchimento: é crítico remover partí-

culas de desgaste, contaminantes além dos vernizes e lacas. No 
caso	de	uma	turbina	nova,	é	necessário	garantir	que	os	produtos	
de preservação são retirados antes de ser introduzido o novo óleo;

b)	 O	óleo	de	limpeza	(flushing)	não	deve	ser	usado	como	primeiro	en-
chimento;

c)	 Mistura	do	lubrificante	para	turbinas	com	outros	óleos	podem	dar	
origem a um baixo desempenho;

d) Usar o óleo correto para flushing:	aquele	com	que	iremos	encher	a	
turbina;

e)	 O	óleo	novo,	ao	ser	colocado	na	turbina	deve	ser	filtrado	para	ga-
rantir	o	nível	de	limpeza	especificado	pelo	fabricante.

9. CONCLUSÃO
As	turbinas	mais	recentes	devido	às	condições	de	operação	de	grande	
severidade, maiores outputs	de	potência	em	sistemas	de	menores	di-
mensões	e	com	quantidades	de	óleo	cada	vez	menores,	exigem	óleos	
lubrificantes	de	melhor	desempenho.

Este desempenho consegue-se através de bases obtidas por pro-
cessos inovadores como é o caso do Gas to Liquid. Óleos com base 
GtL,	como	o	Shell	Turbo	S4,	garantem	uma	maior	estabilidade	devido	à	
maior	dificuldade	em	se	oxidarem	nestas	condições.	Por	isso	reduzem	
a probabilidade de formação de verniz e aumentam o tempo de vida 
útil	do	lubrificante	e	da	turbina.

Estes	lubrificantes	estão	aprovados	pelos	principais	fabricantes	de	
turbinas, como a Siemens, a GE, a Alstom e a MAN, entre outras. M

Spinerg – Soluções para Energia, S.A.
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Por norma os fabricantes recomendam, 
de forma cautelosa, a substituição do 
óleo entre 3 e 5 anos, no entanto os 

óleos sintéticos já demonstraram poder atin-
gir os 7 anos.

	 A	 vida	 útil	 máxima	 do	 óleo	 numa	 caixa	
de engrenagens resulta da combinação da 
otimização	 das	 propriedades	 do	 fluido,	 do	
acompanhamento analítico da condição do 
mesmo,	da	filtragem	o	mais	fina	possível	e	da	
manutenção	rigorosa	do	equipamento.

O	 próprio	 fluido	 pode	 ajudar	 a	 prolongar	
os intervalos de mudança, reduzindo o des-
gaste das engrenagens e a formação de im-
purezas prejudiciais às mesmas. 

Neste setor é também muito impor-
tante	 procurar	 reduzir	 o	 número	 de	 inter-
venções	 associadas	 ao	 lubrificante	 dos	
multi  pli cadores.

A	 TOTAL	 trabalha,	 ativamente,	 no	 seg-
mento de energia eólica. Sendo uma alter-
nativa aos combustíveis fósseis, a energia 
eólica tornou-se global: as turbinas eólicas 
terrestres foram instaladas em mais de 90 
países, de acordo com o Global Wind Energy 
Council. Vários projetos eólicos offshore estão, 
atualmente, a expandir-se para fora do Mar 
do Norte, o berço da energia eólica offshore.

Tendo	em	conta	que	o	cenário	energéti-
co está a evoluir muito rapidamente, o custo 
do Quilowatt/hora tornou-se um fator-chave 
para o desenvolvimento das energias reno-
váveis. Vão aumentar os projetos de ener-
gia eólica livres de subsídios, incentivando 
assim todo o setor eólico a tornar-se mais 
competitivo. 

Neste	 contexto,	 a	 TOTAL	 desenvolveu	
uma	nova	abordagem	na	lubrificação	de	tur-
binas eólicas e elaborou uma solução inova-
dora	para	empresas	do	setor	eólico	que	de-
sejam aumentar os ciclos de manutenção e 
reduzir os custos de manutenção.

Assim	 sendo,	 foi	 definido	 o	 conceito	 de	
lubrificação	 WIND	 +,	 com	 base	 na	 utilização	
de	um	lubrificante	de	longa	duração	para	as	
caixas	 de	 velocidades,	 o	 CARTER	 WT	 320	 e	

Um vento de mudança 
na manutenção 
de turbinas eólicas
Vítor Fernandes

A mudança de óleo numa turbina eólica é uma fonte de preocupação devido aos custos envolvidos nesta operação, devido à possível 
contaminação do óleo, bem como de possíveis erros que podem afetar a fiabilidade das turbinas eólicas.

um	acompanhamento	analítico	do	lubrifican-
te	 específico	 para	 o	 óleo	 da	 caixa,	 o	 ANAC	
WIND.

O	CARTER	WT	320	foi	testado	em	serviço	
num conjunto de eólicas situadas no mar de 
França durante, aproximadamente, 10 anos. 
Os resultados obtidos permitem garantir um 
tempo	de	vida	útil	do	lubrificante	que	aponta	
para	a	mudança	ao	fim	de	10	anos.	Este	largo	
período permite reduzir, de forma considerá-
vel, os custos de manutenção. Este resultado 
é conseguido com um serviço de monitori-
zação, o ANAC WIND, resultante de muitos 
anos de observação da evolução do óleo em 
serviço.

O	CARTER	WT	320	possui	excelentes	per-
formances	 no	 que	 respeita	 à	 sua	 resistência	
ao envelhecimento e excecionais proprieda-
des contra o desgaste.

Poderemos observar em baixo a evo-
lução das principais caraterísticas do CAR-
TER	WT	320	desde	novo	até	aos	10	anos	de	
utilização.

O	CARTER	WT	320	demonstrou	uma	boa	
resistência	à	degradação	ao	longo	do	tempo.	
Por outro lado, o excecional controlo da oxi-
dação ajuda a minimizar o depósito de lamas.

No	que	diz	respeito	ao	acompanhamento	
analítico, o ANAC WIND integra as análises 
específicas	destinadas	a	compreender	a	evo-
lução	 do	 estado	 do	 lubrificante	 e	 antecipar	
possíveis anomalias de funcionamento. Para 
além de:
•	 Medição	 de	 partículas	 de	 Ferro	 (Fe)	 >5	

microns,	as	quais	representam	um	perigo	
imediato	 para	 o	 multiplicador	 (arranque	
de	metal)	e	que	não	são	medidas	através	
do	 método	 ICP	 (mede	 as	 partículas	 de	

Figura 1. Resistência às cargas.

  CARTER WT 320 após 7 anos

  CARTER WT 320 óleo novo

  Limite do óleo para muda ( Aprox. 10  anos serviço)

Conteúdo Aditivos

Resistência cargas

Água % (Max 0%)

Oxidação 
(Max = sem)

Desgaste 
(Max = 0 ppm)
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desgaste	 <5	 microns)	 utilizado	 normal-
mente para a medição dos elementos de 
desgaste. 

•	 Espetro	 infravermelho	 que	 permite	 com-
preender o diagnóstico de envelhecimen-
to do óleo em serviço e análise descritiva 
das partículas de desgaste observadas. 

Trazendo	 uma	 visão	 inovadora	 neste	 seg-
mento,	a	TOTAL	está	também	a	desenvolver	
o	LIFE	EXTENDER	WT.	Num	meio	em	que	a	
programação da manutenção ocupa um pon-
to fulcral, este novo conceito vem otimizar a 
gestão	 da	 manutenção.	 O	 LIFE	 EXTENDER	
WT	 permite	 regenerar	 o	 óleo	 em	 serviço,	
depois	de	muitos	anos	de	utilização	em	equi-
pamentos	 que	 operam	 em	 condições	 muito	
severas e necessitam, eventualmente, de 
uma	antecipação	da	mudança	do	lubrificante	
devido	a	uma	quebra	de	aditivação.	O	objeti-
vo é ajustar o período de muda em 1 ou 2 anos 
e de permitir integrar o processo de muda do 
lubrificante	no	plano	de	mudas	previstas	para	
outros	 equipamentos	 que	 funcionam	 em	
condições	normais	sem	um	consumo	prema-
turo de aditivos.

No	 quadro	 seguinte	 poderemos	 verificar	
a evolução da viscosidade ao longo de 10 
anos.

A	viscosidade	do	CARTER	WT	320	apresenta-se	
estável	por	mais	de	7	anos	em	condições	reais	
de operação, assegurando uma estabilidade da 
película	de	óleo	e,	em	consequência,	uma	efi-
ciência	do	lubrificante	ao	longo	do	tempo.

Em conclusão, esta etapa importante no 
aumento	 de	 vida	 útil	 do	 lubrificante	 de	 um	
multiplicador	 com	 o	 CARTER	 WT,	 com	 10	
anos	 de	 vida	 útil	 do	 fluido	 significa	 apenas	
uma muda de óleo na vida de uma turbina 
eólica, sendo altamente atraente para os 

parques	 no	 mar	 (offshore)	 e	 operadores	 de	
parques	eólicos	em	terra	(onshore).	A	próxima	
etapa	para	a	TOTAL	é	trabalhar	em	óleos	de	
alta	eficácia	que	permitam	melhorar	o	rendi-
mento dos multiplicadores e de produzir mais 
eletricidade. M

TOTAL Portugal Petróleos Unipessoal Lda.

Tel.: +351 211 957 847

atencao.clientes@total.com ∙ www.total.pt

Figura 2. Variação da viscosidade a 40ºC.
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Otimização contínua e processos cada 
vez mais automatizados estão a es-
miuçar a história da automação do 

processo bem como da própria industriali-
zação. Na digitalização, estes esforços cul-
minaram recentemente. A força motriz do 
progresso levou a novos princípios de medi-
ção – como referido na história do conceito 
da garra vibratória, também denominada vi-
bração,	descrito	aqui	–	mas	até	mesmo	essa	
força está agora sujeita à transformação digi-
tal.	Em	última	análise	o	objetivo	de	tudo	isto	
é tornar o trabalho mais fácil para as pessoas 
e	dar	aos	humanos	a	liberdade	de	dar	aquilo	
que	nos	diferencia:	utilizar	o	nosso	cérebro.

Porque	é	que	os	fabricantes	de	dispositi-
vos de campo estão continuamente a desen-
volver	novas	tecnologias?	Por	um	lado,	essas	
tecnologias facilitam o trabalho fora do cam-
po, são necessários menos trabalhadores 
qualificados	 e	 as	 tecnologias	 impulsionam	 o	
processo de automação e expandem o âmbi-
to	de	aplicações	para	os	dispositivos	de	me-
dição. Isto foi verdade no passado e continua 
a	ser	verdade	no	futuro.	A	diferença	é	que	a	
velocidade de mudança e os novos produtos 
estão a aumentar. Por outro lado, os utilizado-
res	querem	pagar	apenas	pelo	que	realmen-
te	 necessitam,	 e	 por	 isso	 é	 que	 a	 NAMUR,	
uma associação internacional de utilizadores 
de	 tecnologia	 de	 automação	 nas	 indústrias	
de processo, elaborou a sua recomendação 
NE131 para incluir as expetativas de como 
80%	 dos	 casos	 de	 aplicação	 convencional	

Tecnologia tem de servir 
o utilizador
Avaliar as inovações digitais utilizando o princípio da medição da vibração como exemplo.

devem ser cobertos para minimizar os custos. 
O princípio por detrás dos dispositivos de me-
dição	é	que	eles	devem	tratar	com	segurança	
de	qualquer	problema	que	os	utilizadores	es-
tejam a tentar resolver.

PROCURA POR UM SENSOR TODO 
EM METAL
Muito antes da NAMUR divulgar esta re-
comendação,	 no	 final	 dos	 anos	 70,	 Geor-
ge	 H.	 Endress	 previu	 o	 desenvolvimento	 de	
um	 novo	 sensor.	 Ele	 queria	 fazer	 um	 sensor	
que	fosse	todo	em	metal	e,	assim,	estivesse	
permanentemente selado. A ideia passava 
por	 usar	 uma	 haste	 em	 todas	 as	 aplicações	
convencionais	 para	 verificar	 com	 segurança	
se	 havia	 líquido	 num	 tanque	 ou	 recipiente.	
Quando os investigadores receberam estas 
especificações,	 essas	 facilitaram-lhes	 o	 tra-
balho. Os princípios de medição capacitiva e 
condutiva	 estavam	 fora	 de	 questão	 porque	
não podiam ser implementados numa con-
ceção totalmente em metal. E por isso os 
investigadores tiveram de pensar em algo 
completamente novo. Acabaram por apre-
sentar ao seu chefe uma solução simétrica de 
haste	dupla	ao	invés	da	solução	de	haste	úni-
ca solicitada. Um acionamento piezoelétrico 
faz	com	que	as	duas	hastes,	organizadas	em	
forma	de	garra,	vibrem.	Assim	que	houver	um	
suporte	a	cobrir	a	garra	em	metal,	a	frequên-
cia de vibração muda e o sensor converte a 
informação num sinal de saída.

No	 início,	 a	 Endress+Hauser	 ficou	 muito	 de-
cecionada	 ao	 saber	 que	 a	 solução	 de	 has-
te	 única	 não	 podia	 ser	 implementada,	 mas	
mesmo assim arriscou com a “experiência” da 
haste	 dupla.	 Porque	 no	 final,	 o	 que	 era	 mais	
importante	 era	 que	 o	 sensor	 todo	 em	 metal	
se tornasse uma realidade. Essa inovação au-
mentou	o	alcance	da	tecnologia	uma	vez	que	
poderia	ser	utilizada	em	qualquer	suporte.	E	
já	para	não	falar	que	um	sensor	todo	em	me-
tal é, incomparavelmente, mais duradouro do 
que	os	materiais	plásticos	–	e	não	apenas	em	
condições	quentes.	Se	o	instrumento	estiver	
danificado	 não	 conseguirá	 encontrar	 as	 par-
tes plásticas no suporte, mas todas as peças 
de metal podem ser encontradas.

Assim nasceu um novo princípio de me-
dição	que	detetou	o	limite	do	nível,	indepen-
dentemente do suporte onde estivesse a ser 
utilizado. Chamaram-no de “Vibronics”. Em 
1983,	 o	 instrumento	 de	 medição	 com	 garra	
vibratória	 chegou	 finalmente	 ao	 mercado.	
Houve	 uma	 competição	 entre	 os	 funcioná-
rios para chegar a um nome para o produto. 
A Endress escolheu o nome entre várias su-
gestões:	 “Liquiphant”. O nome baseia-se na 
imagem de um elefante com duas presas 
(segundos	 incisivos	 superiores	 do	 elefante)	
em	 líquido.	 Apostar	 na	 nova	 tecnologia	 va-
leu a pena. Para o início das vendas durante 
o primeiro ano, os responsáveis pelo proje-
to	 da	 Endress+Hauser	 esperam	 vender	 500	
unidades. Na realidade, 5000 unidades da 
Liquiphant	 foram	 vendidas	 em	 apenas	 um	

Figura 1. O princípio de medição Vibronics.

Figura 2. Esboços iniciais da conceção do Liquiphant nos 

finais dos anos 70.

Figura 3. Georg H. Endress com os investigadores.
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ano. Os investigadores deram ao projeto uma rápida revisão para 
o	tornar	mais	fiel	aos	requisitos	reais	e	mais	favorável	para	produzir	
–	e	para	que	estivesse	segundo	os	standards de um vendedor de 
primeira linha.

NOVAS APLICAÇÕES 
Atualmente,	 a	 Endress+Hauser	 produz	 330  000	 unidades	 de	 Liqui-
phant por ano. O dispositivo de medição está a ser utilizado em mais 
de	6	milhões	de	aplicações	em	todo	o	mundo.	O	sucesso	do	dispo-
sitivo	deve-se	ao	facto	de	que	ele	fornece	exatamente	aquilo	que	os	
utilizadores realmente necessitam nos seus aplicativos convencionais 
e	estão	dispostos	a	pagar.	Ao	mesmo	tempo,	o	Liquiphant	lidou	com	
novas tarefas de medição de nível de preenchimento e facilitou a vida 
das	 pessoas.	 No	 setor	 de	 petróleo	 e	 gás,	 as	 refinarias	 descrevem	 o	
Liquiphant	como	o	instrumento	de	medição	mais	seguro	e	fiável	que	
eles	têm	nas	suas	aplicações.	O	dispositivo	muda	a	tempo	para	pre-
venir o enchimento excessivo e protege as bombas contra o funcio-
namento a seco.

Em	 comparação	 com	 os	 interruptores	 de	 boia,	 o	 Liquiphant	 é	
bastante simples nas fábricas. Os dispositivos de medição Vibronics 
não	requerem	manutenção	e	têm	uma	longa	vida	útil.	O	Liquiphant	
também	foi	desenvolvido	segundo	a	IEC	61508,	o	que	significa	que	
foi projetado para utilização em SIL2 e SIL3. Além disso é resistente 
à corrosão.

CAPACIDADE/POTÊNCIA DIGITAL 
Qualquer	pessoa	que	esteja	atualmente	a	preparar	a	sua	empresa	
para a era digital terá de otimizar tanto a tecnologia da informação 
como	o	nível	de	campo.	Isso	requer	sensores	que	forneçam	os	da-
dos	 relevantes	 para	 iniciar	 as	 otimizações	 de	 processos	 e	 os	 au-
mentos	de	eficiência.	No	roteiro	da	tecnologia	“Process sensors 4.0”, 
NAMUR pediu a abertura de uma segunda forma de comunicação 

móvel	 com	 o	 sensor.	 Desta	 forma	 é	 necessário	 fornecer	 informações	
do	sensor	para	a	manutenção	preventiva.	A	NAMUR	também	exige	que	
as	informações	do	produto,	como	manuais	ou	certificados,	estejam	dis-
poníveis	no	formato	móvel	a	qualquer	momento.	E	é	aqui	que	entram	
as	 inovações	 tecnológicas	 mais	 recentes	 da	 última	 geração	 de	 Liqui-
phant,	a	FTL51B.	Como	um	recurso	adicional,	todas	as	informações	de	
produto	 e	 diagnóstico	 são	 legíveis	 digitalmente,	 o	 que	 elimina	 consi-
deravelmente o esforço envolvido em alcançar o dispositivo em locais 
difíceis.	O	dispositivo	mostra	em	que	estado	está	a	utilizar	um	LED	ou	
em	diagnósticos	utilizando	a	tecnologia	Heartbeat.	O	conceito	da	tec-
nologia	Heartbeat	também	verifica	o	dispositivo	e	fornece	toda	a	docu-
mentação	necessária	para	as	instituições.	Os	utilizadores	obtêm	daqui	
otimizações	de	processo	e	descobrem	aquilo	que	é	necessário	ser	feito	
para a manutenção preventiva. Os testes concorrentes segundo o SIL 
e o German Water Management Act	(WHG)	são	fáceis	e	diretos	no	novo	
Liquiphant.	Os	utilizadores	simplesmente	pressionam	um	botão	e	per-
correm um assistente.

No	final,	qualquer	inovação	tecnológica	é	julgada	em	mais	do	que	o	
seu	potencial.	Também	é	avaliado	com	base	nos	efeitos	tangíveis	que	ele	
tem em facilitar a vida dos utilizadores e dar-lhes a liberdade de otimizar 
ainda	mais	os	processos	e	é	aqui	que	reside	a	vantagem	dos	humanos	
sobre	as	máquinas.	Nós	utilizamos	o	senso	comum	para	distinguir	o	valor	
agregado	real	de	meros	truques	e	deixar	a	tecnologia	cuidar	dos	proces-
sos árduos e propensos a erros. M

Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com

Figura 4. Trabalho duro do Liquiphant.
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Estes permitem uma proteção efetiva 
dos cabos e/ou mangueiras pneumá-
ticas	 ou	 hidráulicas	 que	 é	 necessário	

encaminhar	 do	 eixo	 1	 ao	 eixo	 6.	 Com	 uma	
alargada gama de acessórios de proteção, 
os	 desafios	 colocados	 pelas	 elevadas	 velo-
cidades de trabalho e pelos movimentos de 
repetição, não serão problema.

Os sistemas de proteção de cabos da 
Murrplastik	 dedicados	 aos	 robots estão tes-
tados e validados nos ambientes mais adver-
sos,	incluindo	na	indústria	automóvel.

Bastará	a	referência	do	robot e a relação 
de	 cabos	 e/ou	 mangueiras	 que	 se	 preten-
dem passar para, de forma rápida e simples, 
se	 fazer	 a	 especificação	 de	 todo	 o	 material	
necessário de proteção.

Caraterísticas
• Disponível desde a métrica 25 à 95;
•	 Caixa	 de	 compensação	 R-TEC	 Box	 de	

elevada capacidade;
•	 Acessórios	do	eixo	1	ao	eixo	6.

Vantagens
• Solução universal para todas as marcas 

de robots;
• Personalizável à medida da aplicação;
•	 Testado	nos	ambientes	mais	adversos.

Indústrias
•	 Indústria	da	robótica;
•	 Qualquer	 indústria	 independentemente	

do setor de atividade. M

... os desafios colocados 
pelas elevadas 
velocidades de trabalho 
e pelos movimentos de 
repetição, não serão 
problema.

F.Fonseca, S.A. 

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

ffonseca@ffonseca.com ∙ www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

Proteção de cabos para robots
A Murrplastik, enquanto especialista em sistemas de proteção de cabos para robots, disponibiliza uma diversidade de componentes 
de qualidade comprovada para aplicar em todas as marcas de robots. 

R‑Tec Box – Caixa de compensação

Caixa de compensação com mola de retorno para fazer interface no eixo 3 e 
compensar movimentos até ao eixo 6.

SH – Abraçadeira

Abraçadeira de fácil fixação no robot, desde o eixo 1 ao 6, que funciona como 
suporte ao encaminhamento do tubo. 

KEG-ZL – Rótula fixa com pentes

Rótula com pentes de amarração de cabos para aplicar na abraçadeira SH. 
Especialmente concebida para os eixos 1 e 6.

KMG-G e KMG-F – Rótula deslizante ou fixa

Rótulas deslizantes ou fixas para aplicar na abraçadeira SH no percurso de 
encaminhamento do tubo robótico.

R‑SSR – Raqueta

Raqueta para o eixo 6, para a zona do gripper e onde pode ser aplicada a 
abraçadeira SH com KEG-ZL para simplificar a saída dos cabos.

PR/SV – Protetor de tubo

Donut de proteção extra para ser aplicado em torno do tubo robótico nas 
zonas de maior impacto com a carcaça do robot. Desde o eixo 1 ao 6.

EWX‑PAE – Tubo robótico

Tubo robótico de corrugação alta para ser utilizado nas aplicações mais 
exigentes e assegurar a proteção dos cabos e mangueiras no seu interior, 
desde o eixo 1 ao 6.
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 “A fábrica deve estar totalmente alinhada com 
os princípios altamente eficientes da Indústria 
4.0”,	 afirma	 o	 Professor	 Friedhelm	 Loh,	 pro-
prietário e Diretor Executivo do Friedhelm Loh 
Group. “O novo local de fabrico também salva-
guardará a competitividade futura dos nossos 
clientes e dos nossos próprios negócios. O in-
vestimento total de 250 milhões de euros é uma 
declaração positiva em termos da economia 
regional e dos 290 postos de trabalho da nossa 
fábrica de Haiger. Decidimos conscientemente 
moldar proativamente o futuro com as pessoas 
locais que nos fizeram o que somos hoje”.

As	 novas	 instalações	 da	 fábrica,	 com	
24	 000	 metros	 quadrados	 de	 área	 útil,	 em	
breve	 abrigarão	 mais	 de	 100	 máquinas	 de	
alta	 tecnologia,	 que	 produzirão	 cerca	 de	
9000	caixas,	AX	compactas	e	KX	pequenas,	
diariamente, processando aproximadamente 
35 000 toneladas de aço por ano.

O	equipamento	em	Haiger	será	altamente	
automatizado, produzindo peças de trabalho 
individuais	 e	 conjuntos	 com	 uma	 eficiência	
excecional. No passado, as etapas individuais, 
como	corte	em	tamanho,	fixação,	soldagem	e	
pintura,	eram	transacionais,	sequenciais	e	in-
dependentes umas das outras. Na nova era, 
todos	 os	 trabalhadores,	 máquinas	 e	 mate-
riais serão cada vez mais integrados ao sis-
tema	 de	 produção.	 No	 final	 do	 processo,	 as	
instalações	individuais	são	automaticamente	
mescladas e um código QR é aplicado. Isto 
permite	a	identificação,	bem	como	o	proces-
samento posterior pelo cliente.

Produção e Indústria 4.0 
A Rittal está a colocar em prática a teoria da Indústria 4.0: o fornecedor de soluções para caixas e armários, distribuição de energia, 
climatização e infraestruturas de TI, bem como software e serviços correspondentes, está a criar uma fábrica inteligente – a planta de 
produção mais avançada do mundo para caixas pequenas e compactas.

As	 máquinas	 e	 os	 sistemas	 de	 produção	
manual comunicam entre si e ainda com os 
sistemas de controlo de nível superior por meio 
de redes de comunicação modernas compatí-
veis	com	o	a	Indústria	4.0.	Materiais	e	compo-
nentes serão movidos por meio de 20 veículos 
conduzidos automaticamente. Embalagem, 
marcação	e	transferência	para	o	centro	de	dis-
tribuição também são processos realizados au-
tomaticamente. Os sistemas de “aprendizagem” 
baseados em conhecimento permitirão a ma-
nutenção	 preditiva,	 evitando	 a	 ocorrência	 de	
falhas e minimizando o tempo de inatividade.

A gestão e o atendimento automatizado de 
pedidos garantirão a disponibilidade contínua 
de produtos e acessórios standard no centro 
de distribuição global mais próximo, criando 
uma cadeia de processo digital de ponta a 
ponta,	desde	a	configuração	e	engenharia	por	
parte	do	cliente	até	ao	envio	do	produto	final.

A nova era da produção industrial tam-
bém trará grandes mudanças para os tra-
balhadores	 humanos.	 Haverá	 menos	 tarefas	
manuais extenuantes, como levantar e carre-
gar. Em vez disso, o foco mudará para proces-
sos	 de	 controlo,	 monitorização	 e	 ajuste	 fino.	
“A experiência e os recursos de funcionários 
experientes são uma das chaves para o su-
cesso das fábricas inteligentes: os sistemas só 
podem aprender e obter inteligência se forem 
ensinados sistematicamente por humanos”, 
explica o Professor Loh. A Rittal desenvolve 
proativamente as habilidades digitais na força 
de trabalho por meio de cursos de formação 

realizados na sua academia:  Loh Academy. 
As novas tecnologias trarão melhorias para o 
ambiente de trabalho como um todo. A instala-
ção	de	Haiger	será	silenciosa,	limpa	e	eficiente	
em termos energéticos. Por exemplo, o calor 
desperdiçado	 na	 nova	 oficina	 de	 pintura	 será	
recuperado e reutilizado para componentes 
desengordurantes	ou	para	o	aquecimento	dos	
pavilhões	 da	 fábrica.	 O	 uso	 eficiente	 da	 água	
também é uma grande prioridade. A água de 
processo é gerida dentro de um sistema de cir-
cuito fechado, onde é limpa e reutilizada.

A Rittal irá produzir as novas caixas pe-
quenas	e	compactas	AX	e	KX	na	nova	fábrica.	
A	 transformação	 digital	 criou	 novos	 desafios	
em termos dos produtos em si, do ambiente 
operacional e de sua disponibilidade. A Rittal 
repensou e redesenhou a sua oferta de acor-
do	com	os	princípios	da	Indústria	4.0.	A	Rittal	
fornece suporte efetivo para toda a cadeia de 
valor desde a produção de painéis, à enge-
nharia até ao pedido e instalação. O seu gé-
meo	digital	oferece	dados	de	alta	qualidade	
para	 todo	 o	 processo	 de	 projeto,	 configura-
ção e fabrico. Após o lançamento bem-suce-
dido das unidades de climatização Blue e+ e 
dos	armários	de	grandes	dimensões	VX25,	os	
produtos AX e KX são agora também parte 
integrante desta abordagem.

A	instalação	de	Haiger	é	um	piloto	para	a	
implementação	 real	 da	 Indústria	 4.0	 e	 atuará	
como	um	modelo	para	as	operações	interna-
cionais	da	Rittal.	Também	será	pioneira	e	refe-
rência	para	os	produtos	e	serviços	da	Rittal	em	
termos	 da	 Internet	 das	 Coisas	 Industrial	 (IIoT).	
As unidades de climatização Blue e+ incre-
mentam	o	aumento	da	eficiência	energética	e	
são integradas aos sistemas de monitorização 
e	gestão	de	energia	por	meio	da	interface	IIoT.	
Todo	 o	 parque	 de	 máquinas	 fornece	 perma-
nentemente dados do sistema de controlo e 
dos estados operacionais atuais. Os sistemas 
de produção na nova fábrica são uma fon-
te contínua de dados acionáveis sobre o seu 
estado operacional. No futuro, essas informa-
ções	serão	coletadas	num	datacenter no local 
e analisadas usando aplicativos poderosos de-
senvolvidos pela empresa do grupo, Innovo. M

Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt
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A Schaeffler	irá	equipar	sucessivamente	
com novos elementos rolantes todos 
os rolamentos autocompensadores 

de	rolos	da	série	241	com	diâmetros	interiores	
de 500 mm e superiores. Os novos rolos em 
forma de barril são caraterizados pelas suas 
extremidades	 perfiladas,	 uma	 microgeome-
tria otimizada nas extremidades dos rolos. 
Esta	 melhoria	 confere-lhes	 uma	 resistência	
consideravelmente maior. 

Enquanto	os	rolamentos	autocompensa-
dores	de	rolos	com	extremidades	não	perfila-
das apresentam desgaste do material devido 
ao atrito após um curto período de funciona-
mento,	a	concentração	de	tensões	provoca-
da pelo desgaste do material abrasivo é re-
duzida	 em	 cerca	 de	 20%	 nos	 rolamentos	 de	
rolos	perfilados.	

A	 segurança	 operacional	 e	 a	 vida	 útil	
dos rolamentos aumentam consideravel-
mente,	 especialmente	 nas	 aplicações	 para	
mineração e processamento de materiais. 
A	 Schaeffler	 estabelece	 um	 novo	 padrão	
para os rolamentos de grande tamanho do 
catálogo com rolamentos de extremidades 
perfiladas.

O PERFILADO DOS ELEMENTOS 
ROLANTES REPRESENTA 
IMPORTANTES BENEFÍCIOS
Os	 rolos	 perfilados	 oferecem	 vantagens	 de-
cisivas de design em comparação com os 
rolos	 não	 perfilados.	 Nos	 rolos	 perfilados	 foi	
reduzido	 logaritmicamente	 a	 quantidade	 de	
material na superfície exterior do raio do rolo. 
Neste	 novo	 estado,	 os	 rolos	 perfilados	 não	
estão sujeitos ao risco de serem produzidas 
concentrações	 de	 tensão	 nas	 suas	 extremi-
dades	quando	se	encontram	sob	cargas	ele-
vadas.	 Em	 condições	 normais	 de	 funciona-
mento, a concentração de tensão ocasionada 
pelo desgaste do material abrasivo ocorre 
muito	mais	tarde	e	é	reduzida	cerca	de	20%,	
em	 comparação	 com	 rolos	 não	 perfilados.	
A	 duração	 de	 vida	 útil	 aumenta	 até	 15%.	 Os	

Rolamentos autocompensadores 
de	rolos	Schaeffler	duram	
muito mais
Os rolos de extremidades perfiladas serão implementados sucessivamente em todos os rolamentos autocompensadores de rolos da 
série 241 com diâmetros interiores de 500 mm e superiores. A concentração de tensões ocasionada pelo desgaste do material abrasivo 
foi reduzida cerca de 20%. A sua utilização nas prensas de rolos, usadas principalmente como moinhos trituradores para cimento e 
matérias-primas, assim como na indústria de mineira, oferece um grande potencial.

clientes	beneficiam	de	uma	maior	segurança	
de	funcionamento	e	disponibilidade	do	equi-
pamento	 como	 resultado	 da	 maior	 resistên-
cia ao desgaste. 

MERCADOS DE DESTINO: OS SETORES 
DO CIMENTO E DAS MINAS
A sua utilização nas prensas de rolos, usa-
das principalmente como moinhos tritura-
dores para cimento e matérias-primas, assim 
como	 na	 indústria	 de	 mineira,	 oferece	 um	
grande	 potencial.	 Estas	 aplicações	 compor-
tam	cargas	elevadas	e	condições	ambientais	
extremas.	 Além	 disso,	 existe	 o	 risco	 de	 que	

penetrem partículas contaminantes nos rola-
mentos durante o funcionamento e as tarefas 
de serviço, por exemplo, durante as substitui-
ções	 de	 rolamentos.	 Estas	 partículas	 estra-
nhas	 aumentam	 o	 desgaste	 e,	 consequen-
temente, comportam a concentração de 
tensões	na	área	de	contacto.	A	consequência	
é	uma	fadiga	prematura	do	material,	o	que	re-
duz	consideravelmente	a	vida	útil.	

SÃO MANTIDAS AS CARATERÍSTICAS 
COMPROVADAS: QUALIDADE X-LIFE E 
VEDANTE OPCIONAL 
Os novos rolamentos com rolos de extremi-
dades	perfiladas	continuam	a	contar	com	to-
das as propriedades X-life da execução an-
terior. Entre elas, cabe destacar a execução 
otimizada do interior, com maior capacidade 
de	 carga,	 a	 melhor	 qualidade	 da	 superfície	
e do rebordo central móvel para reduzir de 
forma	 eficiente	 o	 atrito.	 Também	 não	 alte-
rou	 a	 opção	 de	 equipar	 os	 rolamentos	 com	
vedantes neutros em relação ao espaço 
construtivo. M

Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt
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Dubai está prestes a criar uma das ex-
posições	mundiais	mais	conectadas	e	
sustentáveis da história, a Expo Dubai 

2020.	E	é	aqui	que	a	Siemens	vai	levar	a	cabo	
uma	 das	 maiores	 instalações	 do	 mundo	 das	
suas tecnologias de gestão de edifícios. Estas 
soluções	digitais	vão	permitir	conectar,	moni-
torizar e comandar edifícios em todo o recinto 
da Expo através da plataforma MindSphere, 
que	 vai	 também	 recolher	 e	 analisar	 dados	
para auxiliar a tomada inteligente de deci-
sões.	 As	 tecnologias	 que	 a	 Siemens	 vai	 ins-
talar vão ajudar a Expo Dubai 2020 a cumprir 
as suas metas de sustentabilidade, conforto 
e segurança.

Enquanto	 parceira	 de	 digitalização	 de	
infraestruturas da Expo 2020, a Siemens vai 
instalar a plataforma digital de gestão de edi-
fícios	Desigo	CC	em	todos	os	parques	temá-
ticos	do	evento	(Mobilidade,	Oportunidade	e	
Sustentabilidade),	nos	respetivos	pavilhões	e	
no	Centro	de	Exposições	do	Dubai.	O	sistema	
vai utilizar sensores e análise de dados para 
monitorizar e comandar diferentes vertentes 
dos	 edifícios	 nos	 3	 parques,	 tais	 como	 o	 ar	

Siemens e Expo Dubai 2020 
criam	modelo	de	referência	
para as cidades inteligentes 
do futuro
Tecnologias Siemens para a gestão de edifícios em todo o complexo, comandadas e integradas pela plataforma MindSphere. 137 edi-
fícios passam a estar conectados através de uma plataforma de análise energética baseada na nuvem. E uma infraestrutura digital irá 
apoiar a Expo Dubai 2020 a alcançar objetivos de sustentabilidade, conforto, proteção e segurança.

condicionado, consumos de energia, siste-
mas de comando de iluminação, de elevado-
res,	de	qualidade	do	ar	e	alarmes	de	incêndio.

Os centros de comando e monitorização, 
um	 por	 cada	 parque	 temático,	 vão	 fazer	 a	
gestão dos dados recolhidos nestes sistemas 
no sentido de reduzir os consumos de ener-
gia, assegurando o conforto dos visitantes 
e dos utilizadores dos edifícios e garantin-
do níveis máximos de segurança. Os dados 
também serão enviados para o Navigator, 
uma plataforma de gestão centralizada ba-
seada na nuvem da Siemens. A ligação dos 
137 edifícios do recinto vai resultar numa das 
maiores	 instalações	mundiais	deste	sistema,	
proporcionando aos operadores a supervi-
são completa do recinto e a análise de dados 
para a monitorização do consumo de energia 
durante a Expo.

“A Siemens participa ativamente em todas 
as exposições mundiais desde a invenção do 
primeiro telégrafo de ponteiro na Expo 1851 em 
Londres, que revolucionou as telecomunicações 
na altura. Já na realização da Expo 98 em Lis-
boa foi uma importante parceira tecnológica”, 

disse Pedro Pires de Miranda, Presidente 
Executivo da Siemens Portugal, acrescenta-
do	 que,	 “no Dubai, como em todas as outras 
cidades Expos que a antecederam, queremos 
deixar um legado tecnológico sustentável, con-
tribuindo para revitalizar e modernizar as suas 
infraestruturas de forma inteligente”.

PLATAFORMAS DE SEGURANÇA 
E DE LOGÍSTICA
Com a infraestrutura digital comandada pela 
plataforma MindSphere, os dados provenien-
tes	 de	 múltiplos	 sensores,	 portas,	 sistemas	
e	 aplicações	 serão	 integrados,	 correlacio-
nados, analisados e visualizados de forma a 
permitir a execução de medidas inteligentes. 
Os sistemas chave de proteção e segurança 
também vão ser integrados na infraestrutura 
digital da Expo, através de uma instalação 
recordista, a nível mundial, do sistema de 
gestão de vídeo da Siemens, o Siveillance 
VMS300, e do poderoso sistema de controlo 
de acesso SiPass Integrated. 

Mais de 20 subsistemas, incluindo segu-
rança, controlo de acesso, gestão de edifícios 
e	sistemas	de	proteção	contra	incêndios,	vão	
estar integrados na plataforma de comando 
e monitorização centralizada – o Siveillance 
Vantage – para permitir uma avaliação holís-
tica	de	todas	as	situações,	bem	como	a	toma-
da	inteligente	de	decisões.	

A Siemens vai instalar uma sede global de 
logística	no	recinto	que	funcionará	como	um	
elemento-chave do legado da Expo. A em-
presa	 vai	 ter	 uma	 ampla	 gama	 de	 soluções,	
tecnologias e produtos inovadores para aju-
dar a planear, implementar e gerir o evento. M

Siemens, S.A.

Tel.: +351 214 178 000 · Fax: +351 214 178 044

www.siemens.pt



P
U

B



82    MANUTENÇÃO 141

CASE STUDY

Em 2017, ao trabalhar em colaboração 
com as autoridades policiais, a SKF 
destruiu 15 toneladas de rolamentos 

falsificados	que	foram	identificados	e	apreen-
didos	 durante	 os	 últimos	 anos.	 O	 lote,	 com-
posto por 17 000 itens individuais, destinava-
-se	 a	 clientes	 e	 operadores	 de	 confiança	 na	
cadeia de fornecimento naval.

Isto resultou em algo extraordinariamente 
grande,	 mas	 que	 por	 outro	 lado	 estava	 lon-
ge	de	ser	único.	Segundo	a	análise	efetuada	
concluiu-se	 que	 cerca	 de	 50%	 dos	 coman-
dantes	dos	navios	possam	ter	adquirido,	inad-
vertidamente,	 peças	 falsificadas	 nos	 últimos	
anos. Estas estatísticas baseiam-se no facto 
dos proprietários de navios gregos terem a 
maior	 frota	 global,	 que	 representa	 cerca	 de	
20%	da	frota	mundial.	Atenas	continua	a	ser	o	
maior cluster marinho do mundo.

Quando partilhamos os dados obtidos 
com os nossos clientes, a sua primeira reação 
é geralmente de incredulidade. Poucos pro-
fissionais	de	manutenção	ou	compras	do	se-
tor	naval	e/ou	marítimo	têm	a	ideia	de	como	a	
falsificação	é	um	problema	no	setor	dos	rola-
mentos.	Ainda	menos	profissionais	percebem	
que	esta	é	uma	atividade	com	uma	escala	e	
uma dimensão enorme, e este é, assim, um 
problema comum para a maioria dos fabri-
cantes de rolamentos de marcas globais.

Responder	aos	falsificadores
Os componentes mais críticos instalados nos navios podem não ser o que parecem, e isso definitivamente importa, avisa Rania 
Patsiopoulos da SKF.

Este	é	um	dos	motivos	pelos	quais	o	se-
tor naval provou ser um mercado lucrativo 
para	 os	 falsificadores,	 mas	 há	 outros	 fatores	
importantes a ter em conta. Primeiro há a 
natureza do produto. Os rolamentos variam 
muito nos detalhes da sua conceção e cons-
trução, com diferentes produtos construídos 
com diferentes materiais e projetados para 
diferentes	 condições	 de	 funcionamento.	 No	
entanto, a maioria dos rolamentos é fabrica-
do em tamanhos standard	ISO,	o	que	facilita	a	
vida	aos	falsificadores.	Estes	podem	comprar	
lotes de produtos baratos no mercado livre, e 
de	seguida	adicionar	marcas	falsificadas,	tais	
como	marcas	de	identificação	e	embalagens.	
Assim, um rolamento básico de baixo custo 
surge	 diante	 de	 qualquer	 olho,	 como	 uma	
unidade da SKF ou de outro fabricante de pri-
meira linha.

Depois há a natureza da cadeia de forne-
cimento. Os navios são ativos móveis e a ma-
nutenção ou atividades de reparação podem 
ocorrer	 em	 qualquer	 porto,	 em	 qualquer	 lu-
gar no mundo. Quando os operadores neces-
sitam de peças novas, geralmente precisam 
delas	 com	 alguma	 urgência,	 para	 que	 pos-
sam	 arranjar	 o	 equipamento	 sem	 afetar	 ne-
gativamente os compromissos. As peças de 
reposição	 são,	 muitas	 vezes,	 adquiridas	 nos	
fornecedores locais, e estes normalmente 

não	 são	 especialistas	 nem	 têm	 relaciona-
mentos diretos com os grandes fabricantes 
industriais.

Reunidas	 estas	 condições	 proporcionam	
aos	 falsificadores	 um	 acesso	 direto	 a	 um	
grande mercado, embora todos os outros 
participantes na cadeia de fornecimento es-
tejam a fazer as suas compras de boa-fé.

ISSO IMPORTA?
É	 óbvio	 que	 a	 falsificação	 é	 um	 problema	
para os principais fornecedores de rolamen-
tos. São as nossas caraterísticas diferencia-
doras	e	a	nossa	reputação	que	estão	em	cau-
sa.	 Mas	 os	 rolamentos	 falsificados	 também	
apresentam riscos reais para os utilizadores. 
Quando instalam um produto de origem des-
conhecida	 num	 equipamento	 crítico,	 não	 há	
forma de saber se essa peça irá responder 
aos	requisitos	de	fiabilidade,	longevidade	ou	
o mais importante, de segurança. 

Alguns rolamentos até são componen-
tes	 relativamente	 pequenos,	 mas	 quando	
falham, podem provocar um período de 
inatividade	 não	 planeado	 num	 equipamen-
to.	 Em	 inúmeros	 casos,	 as	 falhas	 dos	 rola-
mentos podem levar a danos dispendiosos 
nas engrenagens, veios e/ou outros compo-
nentes, já para não falar dos possíveis cus-
tos associados com os atrasos e perda de 
produtividade.

Estes problemas são reais. Uma das ra-
zões	pelas	quais	a	SKF	descobriu	a	prevalên-
cia	 de	 rolamentos	 falsificados	 na	 cadeia	 de	
fornecimento	 naval	 foi	 porque	 nos	 pediram	
para investigar uma série de falhas inespe-
radas nos rolamentos em funcionamento. 
Quando	 analisámos,	 descobrimos	 que	 eram	
falsificados.

DEIXE AS FALSIFICAÇÕES EM TERRA
Como	 pode	 garantir	 que	 os	 rolamentos	 que	
compra	 são	 genuínos?	 Infelizmente	 nem	
sempre é fácil. Por muitas campanhas de 
alerta	sobre	falsificação	que	se	possam	fazer,	
por	vezes	os	avisos	não	são	suficientes	nem	
óbvios	para	todos.	Uma	das	coisas	que	torna	
os	rolamentos	tão	atraentes	para	os	falsifica-
dores	são	as	margens	elevadas	que	eles	po-
dem	obter	ao	vender	aos	clientes	aquilo	que	
eles	pensam	pagar	pela	qualidade.



PUB

CASE STUDY

Quando	 os	 clientes	 têm	 dúvidas	 sobre	
a origem de um determinado rolamento, 
somente os fabricantes poderão fornecer 
aconselhamento e opinião sobre o mesmo, 
por exemplo através de imagens. A SKF for-
nece um aplicativo, “SKF Authenticate” para os 
clientes	 fazerem	 eles	 próprios	 a	 verificação	
de autenticidade através do upload de foto-
grafias	 e/ou	 outros	 detalhes	 da	 peça	 ou	 do	
componente	em	questão.

DE ESPECÍFICO A UM VALOR AGREGADO
A	melhor	abordagem	é	garantir	que	as	peças	
compradas	tenham	origem	numa	fonte	fide-
digna e aprovada. Os websites dos fabrican-
tes e os departamentos de atendimento ao 
cliente podem direcionar os utilizadores para 
os	fornecedores	locais	de	confiança	em	qual-
quer	local	do	mundo.

Outra	 abordagem	 que	 está	 a	 favorecer	
um	 número	 crescente	 de	 operadores	 marí-
timos é o afastamento de uma determinada 
compra de componentes críticos como os ro-
lamentos. Por exemplo, a SKF tem contratos 
de fornecimento global com várias empresas 
do	 setor.	 Esses	 acordos	 garantem	 que	 os	
operadores navais tenham acesso aos com-
ponentes	de	que	necessitam,	quando	e	onde	

necessitarem, diretamente da SKF ou através 
de distribuidores autorizados.

Um relacionamento direto também per-
mite	 que	 os	 operadores	 navais	 tenham	 um	
maior suporte e conhecimento. A SKF tem 
décadas	 de	 experiência	 no	 desempenho	
de	 equipamentos	 rotativos	 e	 trabalhamos	
com empresas de várias áreas industriais, 
ajudando-as a obter o máximo rendimento 

dos seus ativos. Esse suporte pode englobar 
conselhos sobre a seleção de rolamentos, 
a instalação e manutenção ou a análise das 
causas das falhas para resolver os problemas 
persistentes	 e	 de	 fiabilidade.	 Cada	 vez	 mais,	
os operadores navais também estão a apro-
veitar os nossos serviços avançados de moni-
torização remota do estado de condição. 

Para os operadores navais, a escolha deve 
ser	óbvia.	Porquê	arriscar	comprometer	equi-
pamentos	críticos	com	produto	falsificado?	

SOBRE A SKF
O objetivo da SKF é ser o líder indiscutível na 
área	dos	rolamentos.	A	SKF	oferece	soluções	
em torno do eixo rotativo, incluindo rolamen-
tos,	vedações,	lubrificação,	monitorização	de	
condições	e	serviços	de	manutenção.	A	SKF	
está representada em mais de 130 países e 
possui cerca de 17 000 distribuidores em 
todo	o	mundo.	As	vendas	anuais	em	2018	so-
maram	85	713	milhões	de	coroas	suecas	e	o	
número	de	funcionários	foi	de	44	428.	 M

SKF Portugal – Rolamentos, Lda.

Tel.: +351 214 247 000 · Fax: +351 214 173 650

skf.portugal@skf.com · www.skf.pt 
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1. PRODUÇÃO DE VIGAS EM I 

1.1. Gama de produtos

Os	produtos	longos	incluem	barras	e	fio-máquina,	perfis	em	aço	
perfilado	 e	 perfis	 em	 aço	 especiais.	 Os	 produtos	 longos	 dis-
põem	de	uma	área	de	secção	transversal	constante	em	todo	

o seu comprimento, mas possuem uma espessura variável sobre a 
secção transversal. “Perfis estruturais”	é	o	termo	geral	aplicado	a	perfis	
laminados	com	flanges	nos	quais,	pelo	menos,	uma	dimensão	da	sec-
ção	transversal	tem	76	mm	(3	polegadas)	ou	mais.	Os	perfis	estruturais	
podem	ser	projetados	como	perfis	de	flange	larga,	vigas	em	I	padrão,	
perfis	em	U,	cantoneiras,	perfis	em	T	e	Z.	Outros	perfis	incluem	estacas	
em	H,	estacas-pranchas,	placas	de	ligação,	dormentes	e	os	concebi-
dos	para	fins	específicos.	Estes	produtos	são	utilizados	na	construção	
de pontes, edifícios, navios e material circulante ferroviário e para di-
versos	outros	fins	de	construção.

As	 vigas	 em	 I	 (também	 conhecidas	 como	 vigas	 em	 H)	 são	 con-
sideradas	 perfis	 estruturais	 e	 possuem	 uma	 secção	 transversal	 em	 I	
ou	H.	Os	elementos	horizontais	do	“I” são conhecidos como “flanges”, 
enquanto	o	elemento	vertical	se	designa	por	“estrutura”. 

Os	 perfis	 europeus	 padrão	 de	 vigas	 em	 I	 incluem	 o	 IPE (viga	 em	
I	 europeia),	 IPN	 (viga	 padrão	 europeia),	 HD	 (coluna	 de	 aba	 larga),	 HE 
(viga	 de	 aba	 larga	 europeia),	 HL	 (viga	 de	 aba	 extra	 larga	 europeia)	 e	
HP	 (estaca	 portante	 de	 flange	 larga).	 Estes perfis	 são	 apresentados,	
para	fins	informativos,	na	Figura	1.	Consulte	as	normas	sobre	vigas	em	I	
adequadas	para	saber	quais	as	dimensões	efetivas.

Figura 1. Perfis europeus de vigas em I.

As	vigas	em	I	padrão	para	os	EUA	incluem	perfis	W	(vigas	de	aba	larga	
americanas),	perfis	WT	e	perfis	HP	(estacas	portantes	de	flange	larga	
americanas).	Estas	são	apresentadas	na	Figura	2.	

Figura 2. Perfis de vigas em I para os EUA.

Timken apresenta solução 
inovadora para estações 
de laminadores verticais 
PRODUTOS LONGOS – PERFIS ESTRUTURAIS – VIGAS EM I LAMINADAS.

 
Sorin Tudor

Engenheiro-Chefe	de	Aplicações,	Suporte	técnico	de	vendas	

Timken Europe

1.2. Equipamento de laminação
A	produção	de	vigas	em	I	envolve	vários	processos	que	incluem	aque-
cimento	dos	blocos,	 laminação	para	os	contornos	e	dimensões	ade-
quados,	 corte	 enquanto	 quente	 nos	 comprimentos	 que	 podem	 ser	
manuseados, arrefecimento à temperatura atmosférica, alisamento, 
corte nos comprimentos encomendados, inspeção e expedição. 

A operação de laminação é normalmente distribuída entre várias 
estações:
•	 Estações	de	desdobramento,	onde	é	conseguido	o	perfil	inicial	da	

viga em I;
•	 Dois	ou	três	grupos	de	estações	de	REF	(desbaste,	remate	e	aca-

bamento),	cada	uma	delas	com	mais	do	que	uma	estação	de	la-
minação.	O	grupo	de	estações	REF	é	disposto	em	série,	como	se	
apresenta	esquematicamente	na	Figura	3.	

Figura 3. Grupo REF (desbaste, remate e acabamento).

A estação de desbaste, como	apresentado	na	Figura	4, é composta por 
2	laminadores	horizontais	acionados	que	influenciam	a	secção	transver-
sal	e	dois	laminadores	verticais	que	atuam	sobre	a	aba	da	viga	em	I.	Os	4	
laminadores estão posicionados num plano vertical e são ajustáveis. Os 
laminadores verticais nesta estação são arredondados, criando a forma 
caraterística de “osso de cão” da viga em I na secção. O desbastador é 
responsável pela maioria da deformação do material, por isso, as maio-
res	reduções	na	área	de	secção	transversal	ocorrem	aqui.

A estação de remate é composta por 2 laminadores horizontais 
elevados. Ocorre pouca redução na área do material nesta estação, 
que	é	responsável	por	controlar	o	perfil	da	viga	em	I	–	em	particular,	
a	flange.	

A estação de acabamento, também	apresentada	na	Figura	4,	é	
composta	 por	 2	 laminadores	 horizontais	 acionados	 que	 influenciam	
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a	secção	transversal	da	lâmina	e	2	laminadores	verticais	que	atuam	
sobre	 a	 flange	 da	 viga	 em	 I.	 Os	 4	 laminadores	 estão	 posicionados	
num	plano	vertical	e	são	ajustáveis	(a	configuração	é	semelhante	à	da	
estação	 de	 desbaste).	 Os	 laminadores	 nesta	 estação	 são	 cilíndricos	
e	são	responsáveis	por	controlar	as	dimensões	finais	da	viga	em	I.	A	
estação	de	acabamento	é	utilizada	apenas	na	passagem	final	pelas	
estações	REF.

Figura 4. Estação de desbaste e acabamento.

2. LAMINADORES VERTICAIS 

2.1. Descrição geral da aplicação
As	 aplicações	 modernas	 de	 laminação	 de	 vigas	 em	 I	 exigem	 uma	
maior	 vida	 útil	 e	 fiabilidade	 para	 os	 rolamentos	 do	 que	 antes.	 Os	 re-
quisitos	do	produto	têm	sido	essenciais	no	desenvolvimento	de	novos	
laminadores	de	alta	velocidade.	Em	particular,	as	aplicações	de	lami-
nadores	verticais	têm	sido	as	mais	cruciais.	

A seleção de rolamentos para a posição dos laminadores verticais 
baseia-se no espaço disponível entre os laminadores horizontais. O 
rolamento é montado no interior do laminador e opera num pino ou 
encaixe	sem	apoio	com	rotação	no	anel	exterior	(Figura	5).	A	carga	pri-
mária	é	radial;	a	carga	axial	é	relativamente	pequena.	O	laminador	ver-
tical é acionado por fricção pelo contacto com a viga em I. São geradas 
cargas	de	choque	quando	a	viga	em	I	entra	no	meio	dos	laminadores.	
Como	 consequência,	 o	 laminador	 tem	 de	 ter	 um	 exterior	 rígido	 para	
reduzir	o	desgaste	e	um	núcleo	resiliente	para	absorver	as	cargas	de	
choque	sem	quebrar.	

Figura 5. Laminador vertical.

2.2. Montagem
Estas	aplicações	utilizam	o	rolamento	de	rolos	cónicos,	com	diâmetros	
exteriores	que	vão	dos	200	aos	600	mm	(aproximadamente	8–24’’).	Os	
modelos	de	rolamentos	incluem	o	TDO	(exterior	duplo	cónico),	2TS-IM	
(duas	fixações	cónicas	indiretas),	TQO	(exterior	quádruplo	cónico)	e	TQI	
(interior	quádruplo	cónico).	Os	principais	componentes	dos	rolamentos	
são	apresentados	na	Figura	6.

Figura 6. Componentes do rolamento de rolos cónicos (tipo TDO).

O	laminador	vertical	é	uma	aplicação	de	rotação	no	anel	exterior,	que	
exige	 que	 o	 cone	 esteja	 montado	 com	 ajuste	 firme	 para	 evitar	 a	 ro-
tação	 relativa	 contra	 o	 laminador.	 Uma	 vez	 que	 são	 estacionários,	 as	
capas são montadas com um ajuste folgado no eixo. 

2.3. Vedação
Um retentor de labirinto está situado por cima da superfície do lami-
nador, do lado superior, de modo a prevenir a entrada direta de água e 
detritos no rolamento. Pode ser utilizada uma disposição semelhante 
no lado inferior. Pode também ser fornecido um anel de vedação adi-
cional, consoante o design da estrutura.

2.4. Lubrificação
No	 centro	 do	 rolamento	 é	 aplicada	 graxa	 ou	 lubrificante	 por	 ar/óleo	
através de orifícios no espaçador do cone. Devido ao ambiente de fun-
cionamento bastante agressivo, o rolamento está normalmente ligado 
a	um	sistema	de	lubrificação	contínua.	

2.5. Considerações sobre a aplicação
Deve	 ser	 dada	 especial	 atenção	 ao	 cálculo	 da	 vida	 útil	 à	 fadiga	 dos	
rolamentos,	 à	 avaliação	 da	 lubrificação	 e	 à	 verificação	 da	 tensão	 de	
contacto rolo/capa/cone de um rolamento montado numa aplicação 
de laminadores verticais. Os danos nos rolamentos desenvolvem-se 
rapidamente	em	casos	de	sobrecarga	ou	falta	de	lubrificação	devido	
à	 dificuldade	 de	 lubrificação	 da	 carreira	 superior.	 A	 Figura	 7	 mostra	
exemplos de danos nos rolamentos de laminação causados por estes 
fatores. 
 

a) Efeito de sobrecarga b) Efeito de fraca lubrificação

Figura 7. Danos de um rolamento montado num laminador vertical.

3. A EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO

3.1. Seleção do rolamento TQO
Historicamente,	estas	aplicações	utilizavam	o	rolamento	TQO,	um	rola-
mento	de	4	carreiras	de	rolos	cónicos	projetado	conforme	apresentado	
na	Figura	8.	É	composto	por	2	cones	duplos	montados	com	rolos	cóni-
cos e porta-rolos, 1 espaçador de cone, 2 capas simples, 2 espaçado-
res de capa simples e capa dupla. 
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Figura 8. Design do rolamento TQO.

O	rolamento	TQO	foi	projetado	com	base	no	conceito	de	“montagem 
direta”.	O	conceito	de	montagem	direta	é	esquematicamente	apresen-
tado	na	Figura	9	para	um	rolamento	de	2	carreiras.	As	capas	são	fixadas	
para	suportar	a	carga	axial	(Fai)	 induzida	pela	carga	radial	(Fr)	no	rola-
mento	e	para	manter	a	fixação	lateral	incorporada	fornecida	pelo	es-
paçador de capa. O design	de	montagem	direta	permite	que	os	cones	
duplos permaneçam soltos. 

Figura 9. Conceito de montagem direta.

A	Figura	10	mostra	um	esquema	de	laminador	vertical	utilizando	um	
rolamento	TQO.

Figura 10. Esquema do laminador vertical com rolamento TQO.

O espaço vertical disponível entre os laminadores horizontais superior 
e	inferior	e	os	laminadores	verticais	é	limitado,	como	vimos	na	Figura	4.	
A limitação de espaço resulta num espaço restrito para a largura e es-
pessura	da	tampa	do	rolamento.	Consequentemente,	desenvolveram-
-se	 problemas	 relacionados	 com	 a	 fixação	 final	 das	 capas.	 Sob	 uma	
carga	radial,	que	induz	uma	carga	axial,	as	capas	exteriores	separam-
-se, como resultado da deformação da tampa causada pela secção 
reduzida.	Tal	montagem	resulta	numa	sobrecarga	das	duas	pistas	cen-
trais,	o	que	reduz	a	capacidade	de	suporte	de	carga	do	rolamento.	A	
estabilidade da unidade também é reduzida devido à limitada distri-
buição efetiva das 2 pistas centrais. A vedação, proporcionada pelas 
tampas,	está	limitada	pelas	mesmas	considerações	de	espaço	e	reduz	
ainda	mais	a	vida	útil	do	rolamento.	

Durante o procedimento de montagem pode desenvolver-se uma 
folga excessiva na unidade do rolamento se os cones não rodarem 

corretamente para o assentamento dos rolos. Isto, em conjunto com 
a	separação	das	capas,	reduz	fortemente	a	vida	útil	dos	rolamentos.

3.2. Solução de rolamentos TDO
Para corrigir estes problemas, os engenheiros tentaram utilizar, em se-
guida,	rolamentos	de	2	carreiras	de	rolos	TDO	cónicos.	O	design	TDO	é	
apresentado	na	Figura	11.	É	composto	por	2	cones	simples	montados	com	
rolos cónicos e porta-rolos, uma capa dupla e um espaçador de cone.

Figura 11. Design do rolamento TDO.

O	rolamento	TDO	foi	projetado	com	base	no	conceito	de	“montagem 
indireta”,	 apresentado	 esquematicamente	 na	 Figura	 12.	 Os	 cones	 são	
fixados	 axialmente	 de	 modo	 a	 fixar	 o	 rolamento	 e	 a	 suportar	 a	 carga	
axial	(Fai)	induzida	pela	carga	radial	(Fr).	Esta	configuração	torna	desne-
cessária	a	fixação	das	capas,	exceto	no	local	do	laminador	axial.	

Figura 12. Design de montagem indireta.

Um	 esquema	 do	 laminador	 vertical	 com	 um	 rolamento	 TDO	 é	 apre-
sentado na Figura 13. A capa do rolamento é montada com um ajuste 
firme	no	orifício	do	cilindro.	A	carga	axial	induzida	é	suportada	pelo	res-
salto mais pesado do pino e a contraporca. A estabilidade da unidade 
é aumentada devido à maior distribuição efetiva das 2 pistas centrais.

Figura 13. Esquema do laminador vertical com rolamento TDO.

Embora a capacidade do rolamento de 2 carreiras possa ser inferior 
ao	 de	 4	 carreira,	 resulta	 numa	 capacidade	 de	 suporte	 de	 carga	 mais	
real	do	que	as	2	carreiras	centrais	de	um	TQO.	Os	rolamentos	de	duas	
carreiras oferecem também outras vantagens, tal como uma melhor 
distribuição	da	carga	(duas	carreiras	versus	4	carreiras),	menos	peças	
para montar, mais espaço para vedação e uma desmontagem mais 
fácil. As tampas devem acomodar o sistema de fecho em labirinto.
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3.3. Solução de rolamentos 2TS-IM
Para facilitar a montagem do rolamento no laminador, os engenhei-
ros iniciaram a prática de adicionar um encosto central no orifício do 
laminador.	O	rolamento	TDO	foi,	assim,	substituído	por	um	rolamento	
2TS-IM.	O	design	2TS-IM	é	apresentado	na	Figura	14.	É	composto	por	
2 cones simples montados com rolos cónicos e porta-rolos, 2 capas 
simples e um espaçador de cone.

Figura 14. Design do rolamento 2TS-IM.

A	 Figura	 15	 mostra	 um	esquema	 de	 laminador	 vertical	 utilizando	 um	
rolamento	2TS-IM.	As	capas	do	rolamento	são	montadas	com	um	ajus-
te	firme	no	orifício	do	cilindro.

Figura 15. Design do laminador vertical com rolamento 2TS-IM.

A	fixação	das	capas	é	desnecessária,	uma	vez	que	o	design de monta-
gem	indireta	não	induz	uma	carga	axial	que	poderia	separar	as	capas.	O	
rolamento é centrado no laminador através de um encosto central, por 
isso, a necessidade de uma tampa exterior pesada também é eliminada. 
O espaço vertical para acomodar um rolamento mais pesado foi con-
seguido desta forma. Este é o design mais comum atualmente utilizado.

A folga axial do rolamento é controlada e ajustada no local, onde o 
rolamento	do	espaçador	é	fabricado	com	uma	largura	específica	durante	
o procedimento de montagem do rolamento, de modo a atingir uma rigi-
dez	do	sistema	superior.		O	laminador	deve	ser	aquecido	para	permitir	um	
ajuste	muito	firme	das	capas	do	rolamento.	A	prática	de	fixação	adequada	
é	definida	no	Manual	de	Engenharia	da	The	Timken	Company.	O	diâme-
tro interior e exterior do rolamento, o diâmetro do orifício do cilindro e o 
diâmetro	do	encaixe	do	eixo	têm	de	ser	medidos	e	comparados	com	as	
tolerâncias	dos	esquemas	antes	da	montagem	do	rolamento.	

4. A SOLUÇÃO INOVADORA PROPOSTA PELA TIMKEN: 
ROLAMENTOS TDOH NOS LAMINADORES VERTICAIS
A	solução	inovadora	proposta	pela	The	Timken	Company	para	aplica-
ções	 de	 laminadores	 verticais	 chega	 como	 uma	 extensão	 natural	 da	
evolução do desenvolvimento acima descrito. Mas em vez dos tipos de 
rolamentos	tradicionalmente	utilizados	nestas	aplicações,	tira	proveito	
do	rolamento	TDOH	(exterior	duplo	cónico	pesado),	que	integra	o	rolo	
na capa do rolamento. 

O design	do	rolamento	TDOH	é	apresentado	na	Figura	16.	É	com-
posto por 2 cones simples montados com rolos cónicos e porta-rolos, 
uma capa dupla de secção pesada e um espaçador de cone. Podem 
ser incluídas tampas adicionais.

Figura 16. Design do rolamento TDOH.

Um	esquema	do	laminador	vertical	com	um	rolamento	TDOH	é	apre-
sentado na Figura 17.

Figura 17. Design do laminador vertical com rolamento TDOH.

As	vantagens	da	construção	com	rolamentos	TDOH	incluem:
1.	 Uma	capa	de	secção	pesada	atua	como	rolo,	integrando	2	funções	

num	único	componente;
2. Elimina a montagem de uma capa separada no laminador/roda e o 

potencial para atrito do diâmetro exterior da capa;
3. O diâmetro do rolamento pode ser aumentado, fornecendo uma 

melhor	classificação	e	maior	robustez;
4.	 A	folga	axial	do	rolamento	é	predefinida	para	um	valor	específico	

personalizado para a aplicação, calculado pelos engenheiros de 
aplicação	da	Timken	e	mantido	sob	um	controlo	rigoroso	pela	pro-
dução	da	Timken;

5. O rolamento é expedido como uma unidade embalada, pré-mon-
tada,	 reduzindo	 assim	 o	 tempo	e	 os	 custos	de	 montagem	(não	é	
necessário	montar	o	rolamento	no	laminador);

6.	 Soluções	personalizadas	para	satisfazer	as	necessidades	específicas	–	
por	exemplo,	entrega	dos	restantes	componentes	(pino,	flanges,	reten-
tores,	entre	outros)	do	laminador	vertical	–	estão	também	disponíveis.	

5. CASO DE ESTUDO – SOLUÇÃO EXISTENTE E DESCRIÇÃO 
DO PROBLEMA
Neste caso de estudo, a aplicação foi efetuada numa linha de lamina-
ção de produtos longos, nos laminadores verticais de um conjunto de 
laminação	universal.	O	fabricante	original	do	equipamento	(OEM)	e	o	
utilizador	final	do	laminador	selecionaram	o	rolamento	sem	o	suporte	
da	Timken.	As	vistas	seccional	e	isométricas	do	laminador	vertical	são	
apresentadas	na	Figura	18.

Figura 18. Laminadores verticais – vista seccional e isométrica.
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Atributos do design do laminador vertical 
Tipo	de	laminação:	laminador	vertical;	diâmetro	nominal	do	laminador:	
550	mm;	comprimento	do	laminador:	280	mm.

Condições operacionais
Carga radial máxima: 1800	kN;	velocidade	máxima	de	linha:	270	m/
min	(=	156	rpm	de	velocidade	máxima	do	laminador).

Lubrificação: sistema ar/óleo. 
Vedação: o sistema de vedação existente é composto por um re-

tentor	 de	 labirinto	 e	 um	 retentor	 radial.	 O	 cliente	 queixou-se	 de	 uma	
vedação	deficiente	depois	de	ter	encontrado	óleo	contaminado	com	a	
solução de arrefecimento de laminação.

Rolamento da Timken	 (seleção	 do	 cliente):	 TDOCD H242649‑
‑H242610CD	(Figura	19)

Pack:	206,375	x	336,660	x	211,138	x	169,862	mm
Classificação	Timken:	C90(2)	=	612	kN,	C1(2)	=	2360	kN	
Folga	axial	da	bancada	=	0,610	mm,	perfil	de	rolo	padrão	

Figura 19. Esquema do rolamento TDOCD H242649-H242610CD.

Modelo de computador
A aplicação modelada no computador é apresentada na Figura 20.
 

Figura 20. Aplicação modelada no computador.

Pressupostos
• O	modelo	de	computador	é	equivalente	às	condições	limite	do	la-

minador anteriormente descritas;
• Os	cálculos	de	vida	útil	L10	são	efetuados	para	condições	de	fun-

cionamento	de	75%	de	carga	máxima	e	75%	de	velocidade	máxima;
• Carga	radial:	0,75	x	1800	kN	=	1350	kN	por	rolamento;	velocidade	do	

laminador:	0,75	x	156	rpm	=	117	rpm;	
•	 A	vida	útil	à	fadiga	do	rolamento	ajustada	L10a	é	de	700	horas	por	

linha. A pressão de contacto máxima do anel interior do rolo é de 
3951	 MPa	 (extremidade	 do	 rolo)	 e	 a	 pressão	 de	 contacto	 central	
máxima	do	anel	interior	do	rolo	é	de	2547	MPa	(Figura	21);	

• A seleção do rolamento foi efetuada pelo cliente sem o suporte da 
Timken.

Figura 21. Zona de carga e pressão de contacto máximo rolo/pista para o rolo com mais carga.

Descrição do problema 
O	 cliente	 queixou-se	 que	 os	 laminadores	 verticais	 ficam	 danificados	
prematuramente, geralmente por um encravamento ou rutura no ci-
lindro	(Figura	22).

Figura 22. Danos no laminador vertical.

O	cliente	solicitou	suporte	técnico	à	Timken.	Não	foram	comunicados	
outros problemas relacionados com o desempenho de rolamentos 
existentes.

6. CASO DE ESTUDO – SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS 
LAMINADORES VERTICAIS DA TIMKEN

Análise da aplicação
Foi	observada	uma	proteção	do	anel	exterior	com	um	anel	de	bloqueio,	
o	que	não	é	aceitável,	e	o	diâmetro	da	proteção	da	capa	do	rolamento	
estava	incorreta	em	ambos	os	lados	(consulte	as	marcas	vermelhas	na	
Figura	18).	Estas	condições	podem	conduzir	ao	alinhamento	indevido	
do rolamento e à sobrecarga do rolo. De modo a eliminar o problema 
da proteção, foi incorporado um novo design	de	rolamento	TDOH	no	
seguimento	da	solução	inovadora	da	Timken	(rolo	integrado	no	copo	
do	rolamento,	conforme	descrito	na	Parte	4).	

Vedação: o retentor radial existente foi substituído por um retentor 
melhorado. Um retentor radial adicional foi integrado no novo rolamento. 

Novo design do rolamento TDOH
O	esquema	do	novo	rolamento	integrado	TDOH	NP880812-NP862889	
é apresentado na Figura 23. 

Figura 23. Esquema do rolamento TDOCD NP880812-NP862889.
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Classificações	Timken:	C90(2)	=	662	kN,	C1(2)	=	2560	kN	
Nota:	Ainda	é	possível	uma	outra	melhoria	da	solução	na	qual	o	diâ-
metro do passo do rolamento é aumentado para maximizar a classi-
ficação	do	rolamento	(conforme	explicado	na	página	9,	vantagem	da	
construção	do	TDOH	#3).

A	 Figura	 24	 é	 uma	 vista	 3D	 do	 rolamento	 integrado	 TDOH	
NP880812-NP862889.

Figura 24. Vista 3D do TDOH NP880812-NP862889.

Um	esquema	do	laminador	vertical	com	o	rolamento	TDOH	NP880812-
-NP862889	é	apresentado	na	Figura	25.

Figura 25. Esquema do laminador vertical com o novo rolamento TDOH NP880812-NP862889.

Modelo de computador
A	aplicação	modelada	no	computador	é	apresentada	na	Figura	26. 

Figura 26. Aplicação modelada no computador.

Resultados da atualização dos laminadores verticais
A	 vida	 útil	 à	 fadiga	 do	 rolamento	 ajustada	 L10a	 aumentou	 para	 1900	
horas	por	linha,	um	aumento	de	63%.	A	tensão	de	contacto	máxima	di-
minuiu	de	3951	MPa	para	2613	MPa	e	a	tensão	central	máxima	de	2547	
para	2501	MPa	(Figura	27).

Figura 27. Zona de carga e pressão de contacto máximo rolo/pista para o rolo com mais carga.

7. RESUMO E CONCLUSÕES
1.	 A	 produção	 de	 vigas	 em	 I	 envolve	 vários	 processos	 que	 incluem	

aquecimento	 dos	 blocos,	 laminação	 para	 os	 contornos	 e	 dimen-
sões	 adequados,	 corte	 enquanto	 quente	 nos	 comprimentos	 que	
podem ser manuseados, arrefecimento à temperatura atmosféri-
ca, alisamento, corte nos comprimentos encomendados, inspeção 
e expedição. 

2. A operação de laminação é normalmente distribuída entre várias 
estações.	 A	 viga	 em	 I	 inicial	 é	 moldada	 em	 estações	 de	 desdo-
bramento.	O	perfil	final	é	alcançado	com	estações	REF	(desbaste,	
remate	e	acabamento).	Cada	estação	REF	é	composta	por	lamina-
dores horizontais e verticais.

3.	 Historicamente	foram	usados	vários	tipos	de	rolamentos	nos	lami-
nadores	verticais,	começando	com	o	TQO	e	evoluindo	para	o	TDO	
e	2TS-IM.	O	2TS-IM	é	atualmente	o	design mais utilizado.

4.	 A	proposta	inovadora	da	Timken	para	aplicações	de	laminadores	
verticais chega como o seguimento lógico da evolução histórica 
da	aplicação;	utiliza	o	TDOH	(rolamento	exterior	duplo	cónico	pe-
sado),	que	integra	o	rolo	e	a	capa	do	rolamento.	

5.	 O	 rolamento	 TDOH	 proporciona	 importantes	 vantagens.	 O	
diâmetro do passo do rolamento pode ser aumentado, for-
necendo uma melhor classificação e maior robustez. A mon-
tagem de capas separadas no laminador e o potencial para 
atrito do diâmetro exterior da capa são eliminadas. As confi-
gurações,	 predefinidas	 para	 valores	 específicos,	 são	 manti-
das	sob	o	controle	rigoroso	da	produção	da	Timken.	De	igual	
modo, o rolamento é expedido como uma unidade embalada, 
pré-montada, reduzindo assim o tempo e os custos de mon-
tagem. 

6.	 De	modo	a	aumentar	a	resistência	contra	contaminantes,	o	TDOH	
permite	 acomodar	 retentores	 adicionais	 que	 os	 rolamentos	 da	
construção padrão não permitem. 

7.	 A	 solução	 de	 rolamentos	 TDOH	 pode	 ser	 personalizada	 para	 sa-
tisfazer	necessidades	específicas;	por	exemplo,	os	restantes	com-
ponentes	do	laminador	vertical	(pino,	flanges,	retentores,	entre	ou-
tros)	também	podem	ser	entregues.	
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Ageing Congress: 
Coimbra recebeu o maior 
evento sobre a temática 
do envelhecimento em Portugal
texto e fotos por André Manuel Mendes

Considerado como o maior evento sobre a temática do envelhecimento em Portugal, o Ageing Congress reuniu entre os dias 25 e 28 
de maio de 2019 no ISEC – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra um conjunto de 35 oradores oriundos de 4 países – Portugal, 
Espanha, Brasil e Inglaterra – bem como um total de 60 comunicações livres.

Dedicado à temática do envelhecimen-
to e às novas problemáticas transver-
sais	 que	 estão	 envolvidas	 nesta	 reali-

dade, o Ageing Congress incluiu o I Encontro 
Luso-Brasileiro de Educação Social, a I Feira 
Nacional	 de	 Envelhecimento,	 Saúde	 e	 Tec-
nologias e o II Congresso Internacional sobre 
Envelhecimento.

Durante	 4	 dias	 foram	 cerca	 de	 500	 pes-
soas	 que	 passaram	 pelo	 Ageing Congress 
para	participar	nas	atividades,	adquirir	conhe-
cimentos	nas	conferências	realizadas	e	ainda	
fazer networking com outros participantes.

I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO 
DE EDUCAÇÃO SOCIAL
O Ageing Congress arrancou no dia 25 de 
maio com o I Encontro Luso-Brasileiro de 
Educação Social. Mário Velindro, Presiden-
te do ISEC, João Pedro Gaspar, docente da 

Universidade	de	Coimbra	(UC)	e	membro	do	
CIESXX,	Lisa	Valéria	Tôrres,	docente	da	Ponti-
fícia Universidade Católica de Goiás e Ricardo 
Pocinho, Presidente da ANGES – Associação 
Nacional de Gerontologia Social deram as 
boas-vindas a todos os participantes deste 
encontro	 que	 se	 centrou	 na	 importância	 da	
educação das crianças para o percurso futuro 
enquanto	adulto	e	idoso.

Foi	 pela	 voz	 de	 João	 Pedro	 Gaspar	 que	
se	 deu	 a	 conferência	 de	 abertura	 deste	 en-
contro	e	consequentemente	a	abertura	do	1.º	
painel do dia com a temática “Intervenção em 
crianças e jovens em risco”. O investigador da 
Universidade de Coimbra incidiu a sua apre-
sentação na importância da educação nos 
jovens, a importância dos seus educadores 
que	devem	apostar	em	“educar por exemplo” 
e na compreensão. Foi sob a frase “Errare hu-
manum est”	(Errar	é	humano)	que	muito	inci-
diu	esta	apresentação,	sublinhando	que	este	

“errare”	não	significa	errar,	mas	sim	ser	erran-
te, fazer caminho na educação e nos valores 
ao longo da nossa vida.

Ainda no 1.º painel do dia intervieram Fili-
pe Mouzinho Serrote da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Portalegre com a temática “A im-
portância da vinculação de crianças e jovens 
em acolhimento residencial, no sucesso da 
intervenção com intencionalidade reparadora” 
e	Débora	Marques	da	Santa	Casa	da	Miseri-
córdia de Lisboa com a intervenção “Trauma 
na infância e implicações futuras”.

O 2.º painel da manhã iniciou-se com a in-
tervenção de Vanessa Póvoa da ESECS do IP 
Leiria	que	se	debruçou	sobre	o	papel	dos	di-
retores	técnicos	nas	organizações	de	respos-
ta à pessoa idosa com base num estudo rea-
lizado	por	4	profissionais	da	área.	De	seguida	
Bibiana Pedrosa do CICS do IP Leiria demos-
trou os resultados de uma investigação sobre 
empregabilidade dos estudantes no setor 
social	obtidos	através	de	uma	amostra	de	166	
diplomados	nos	últimos	3	anos	letivos.	Laura	
Santos	da	Faculdade	de	Psicologia	e	Ciências	
da Educação da UC fechou o 2.º painel com 

Ricardo Pocinho.
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a temática “A mentalidade afiliativa no acolhi-
mento residencial: proposta de um programa 
para a promoção da regulação emocional dos 
cuidadores e dos jovens”.

O 3.º painel do 1.º dia do Ageing Congress, 
que	 teve	 como	 tema	 “Adultos em contextos 
educativos” esteve a cargo de Lisa Valéria 
Tôrres,	Bruno	Trindade	(Professor	Investiga-
dor)	e	Ricardo	Pocinho.	A	docente	da	Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás começou 
por dar a conhecer a realidade do Brasil no 
que	 respeita	 à	 forma	 como	 é	 tratada	 a	 ve-
lhice,	bem	como	a	realidade	das	instituições	
e das Universidades Seniores. Segundo Lisa 
Valéria	Tôrres	há	uma	necessidade	clara	de	
evolução de mentalidades no Brasil e a im-
portância da Gerontologia Educativa é pre-
mente. Ricardo Pocinho interveio de seguida 
para dar a conhecer a realidade das Univer-
sidades Seniores em Portugal e também a 
qualidade	do	envelhecimento	no	nosso	país.	
Bruno	Trindade	tomou	a	palavra	na	sua	vez	
para falar da temática do seu projeto de in-
vestigação no âmbito do seu Doutoramento 
em	Ciências	da	Educação,	sobre	o	papel	da	
animação sociocultural em contexto esco-
lar. Para o professor investigador assiste-
-se a uma mudança de paradigma graças 
à intervenção de técnicos especializados 
na área. O papel destes técnicos passa por 
melhorar	 a	 qualidade	 da	 aprendizagem,	
promover o sucesso educativo, combater a 
exclusão	social	e	trabalhar	para	que,	no	futu-
ro, as crianças sejam melhores adultos. Para 
isto há também a necessidade e importân-
cia	do	brincar,	um	fator	que	é	a	essência	da	
aprendizagem.

A terminar os painéis deu-se a apresen-
tação do livro “Animada(Mente) – Estimular 
através do jogo”, coordenado por Ricardo Po-
cinho,	 Bruno	 Trindade	 e	 Pedro	 Carrana	 que	
teve como autores Adriana Limeira do Nas-
cimento,	 Anderson	 Amara,	 Bruno	 Trindade,	

Bruno Soares, Domingos Santos, Nuno Quei-
rós e Ricardo Pocinho.

A	 conferência	 de	 encerramento	 do	 I	 En-
contro Luso-Brasileiro de Educação Social es-
teve a cargo de Vera Damázio da Universida-
de	Católica	do	Rio	de	Janeiro	que	teve	como	
tema da sua apresentação o “Design, memória 
e emoção: contribuições para a longevidade 
com qualidade”. Na sua intervenção falou so-
bre a importância do design	nas	emoções	das	
pessoas, sobre a criação de peças de design 
como forma de responder a uma necessidade 
do indivíduo mas, ao mesmo tempo, despole-
tando uma reação positiva no destinatário.

I FEIRA NACIONAL 
DE ENVELHECIMENTO, 
SAÚDE E TECNOLOGIAS
No segundo dia do Ageing Congress 2019 
teve lugar a I Feira Nacional de Envelhe-
cimento,	 Saúde	 e	 Tecnologias,	 um	 evento	
que	 reuniu	 durante	 a	 tarde	 do	 dia	 26	 de	
maio mais de uma dezena de expositores. 
Entre	soluções	de	software, jogos didáticos, 
livros	 técnicos,	 soluções	 de	 equipamentos	
para	 instituições,	 imprensa	 técnica,	 entre	
outros,	 foram	 dezenas	 os	 visitantes	 que	 se	
deslocaram ao ISEC para conhecer as mais 
recentes	novidades	e	inovações	neste	setor	
de atividade.

“O CONGRESSO DESTE ANO É 
DEDICADO A TODOS OS CUIDADORES”
Com	 um	 total	 de	 35	 oradores	 oriundos	 de	 4	
países – Portugal, Espanha, Brasil e Inglaterra 
–	bem	como	um	total	de	60	intervenções	li-
vres, Ricardo Pocinho considerou este Ageing 
Congress como o “maior evento sobre envelhe-
cimento em Portugal”.

O Presidente da ANGES recebeu todos 
os participantes do II Congresso Internacio-
nal	 sobre	 Envelhecimento	 sublinhando	 que	
“o congresso deste ano é dedicado a todos 
os cuidadores”. Na cerimónia de abertura do 
evento,	 Ricardo	 Pocinho	 salientou	 que	 so-
mos dos países mais envelhecidos da Europa 
e com menos respostas sociais disponíveis 
e criadas para combater esta adversidade 
originada	 por	 um	 problema	 de	 desequilíbrio	
demográfico.

Ricardo Pocinho apresentou ainda o MBA 
em	 Direção	 Técnica/Serviços	 nas	 Organiza-
ções	Sociais	da	ANGES,	um	MBA	que	nasce	
da	 necessidade	 premente	 dos	 técnicos	 que	
assumem	 as	 direções	 técnicas	 e	 direções	
de	 serviços	 em	 organizações	 sociais,	 com	 e	
sem	fins	lucrativos,	de	formação	especializa-
da	nas	diferentes	áreas	que	o	cargo	exige.	O	
Presidente da ANGES deu ainda a conhecer 
o Estatuto de Associado Coletivo da asso-
ciação e as vantagens deste estatuto para os 

associados como, por exemplo, a possibilida-
de de usufruírem dos serviços da nova Web 
Social da associação para criar websites para 
os seus associados.

De seguida Marta Pessoa, professora 
aposentada da Universidade Federal de Pa-
raíba e fundadora da Longevos tomou a pa-
lavra	 para	 a	 Conferência	 de	 Abertura	 deste	
II Congresso Internacional sobre Envelheci-
mento com a temática “A tecnologia e as re-
des de cuidado”. Nesta sua intervenção, Marta 
Pessoa	 sublinhou	 que	 ferramentas	 como	 a	
Internet das Coisas ou como a monitorização 
remota podem potenciar consideravelmente 
a	 qualidade	 dos	 serviços	 e	 tratamentos	 nas	
redes de cuidado.

REVISTA DIGNUS É APRESENTADA 
OFICIALMENTE
Foi	 após	 a	 Conferência	 de	 Abertura	 do	 con-
gresso	que	se	deu	a	apresentação	oficial	da	
Dignus - revista técnica de geriatria e geron-
tologia. Este é o novo projeto editorial da CIE 
– Comunicação e Imprensa Especializada 
(Grupo	 Publindústria)	 que	 pretende	 afirmar-
-se como um espaço de discussão aberto 
a todos os interlocutores, sejam eles os cui-
dadores, idosos, pessoal médico, técnicos, 
psicólogos,	 instituições	 e	 empresas	 que	 se	
inserem nesta realidade cada vez mais atual.

Júlio Almeida.

Perante	 um	 auditório	 completo,	 Júlio	 Almei-
da, Diretor-Executivo e editor da revista Dig-
nus,	sublinhou	que	o	objetivo	desta	publica-
ção é “preencher algumas lacunas e mitos que 
existem em torno do envelhecimento saudável 
e ativo, dando voz aos Cuidadores Formais e 
Informais, assim como a um conjunto alarga-
do de especialidades médicas, que interagem 
com esta realidade. A Dignus é um projeto in-
clusivo, 360º graus, transversal desde os cui-
dadores até ao idoso e vice-versa.”

Lisa Valéria e Bruno Trindade.
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AGEING CONGRESS: COIMBRA RECEBEU O MAIOR EVENTO SOBRE A TEMÁTICA DO ENVELHECIMENTO EM PORTUGAL

II CONGRESSO INTERNACIONAL 
SOBRE ENVELHECIMENTO
Após a apresentação da revista Dignus deu-se 
a continuidade dos trabalhos com a abertura 
do	primeiro	painel	do	dia	que	teve	como	pri-
meira interveniente Margarita Cigarán Mén-
dez, docente da Universidad Rey Juan Carlos 
em	 Madrid,	 Espanha,	 que	 teve	 como	 tema	
da sua intervenção “Envelhecimento e saúde: 
múltiplas inteligências em idosos”. Da mesma 
universidade veio a intervenção seguinte por 
Cristina	 Gómez	 Calero	 que	 se	 debruçou	 na	
“Reabilitação olfatória em pessoas mais velhas”. 
Para terminar o 1º painel, Esperanza Navarro-
-Pardo, Chair do Ageing Congress – Interdisci-
plinary Modeling Group Intertech – e docente 
da	 Universidade	 de	 Valência,	 Espanha,	 falou	
sobre	 uma	 temática	 que	 se	 relaciona	 com	
a	 longevidade	 e	 o	 aumento	 da	 qualidade	 de	
vida, “Chaves para o envelhecimento mundial 
com êxito: as zonas azuis”.

O 2.º painel do dia 27 de maio com a temá-
tica “Envelhecimento e Sociedade” teve como 
intervenientes Célia Soares da Escola Supe-
rior	 de	 Saúde	 do	 IP	 de	 Setúbal	 com	 uma	 in-
tervenção intitulada “Experiências e perceções 
de discriminação baseada na idade no contexto 
da saúde: um caso europeu”, e de Carla Ribeiri-
nho,	docente	do	Instituto	Superior	de	Ciências	
Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, 
que	se	debruçou	sobre	“Envelhecimento(s), po-
líticas e respostas sociais”.

A intercalar os painéis deu-se a apresen-
tação de mais um livro coordenado por Maria 
Miguel Barbosa e Ricardo Pocinho, prefacia-
do por Ricardo Pocinho e Pedro Carrana, inti-
tulado “Ativ(Idades) com pessoas idosas: uma 
perspetiva interdisciplinar de cuidados e boas 
práticas”. Este livro teve como autores An-
dreia	 Marques,	 Ângela	 Batista,	 Carla	 Ribeiri-
nho, Diogo Batalha, Maria Aldina Líbano, Ma-
ria	 Hermínia	 Barbosa,	 Maria	 Miguel	 Barbosa,	
Patrícia Ramos, Pedro Pires e Sara Alvarinhas. 

O 3.º painel do dia teve como tema central 
os cuidados paliativos, a esperança e a espiri-
tualidade, o processo de luto e teve como ora-
dores Manuel Luís Capelas, professor auxiliar 
na Universidade Católica Portuguesa e mem-
bro	da	Direção	do	Observatório	Português	de	
Cuidados Paliativos, Cândida Cancelinha do 
Centro	 Hospitalar	 e	 Universitário	 de	 Coimbra	
e membro da Direção da Associação Portu-
guesa de Cuidados Paliativos, Ana Querido, 
docente	 da	 Escola	 Superior	 de	 Saúde	 do	 IP	
de Leiria e Consuelo Santamaria do Centro de 
Humanización	de	la	Salud	de	Madrid,	Espanha.

A	 conferência	 de	 encerramento	 do	 dia	
27 de maio do Ageing Congress esteve a car-
go de Carlos Mendes Rosa da Universidade 
Federal	do	Tocantins	(Campus	de	Miracema)	
com a temática “Questões contemporâneas do 
envelhecimento” e de Suzete Carbonell Leal 
da Associação Nacional de Gerontologia do 
Rio Grande do Sul, Brasil, com a intervenção 
“Resiliência e espiritualidade para um cuidado 
humanizado”. Para terminar o dia dedicaram-
-se	 duas	 horas	 a	 comunicações	 livres,	 uma	
iniciativa da organização para dar a conhecer 
trabalhos independentes e de diversas enti-
dades sobre a temática do envelhecimento.

QUATRO DIAS CENTRADOS 
NO ENVELHECIMENTO
O	dia	28	de	maio	marcou	o	encerramento	do	
maior evento dedicado à temática do enve-
lhecimento realizado em Portugal. A con-
ferência	 de	 abertura	 deste	 dia	 ficou	 a	 cargo	
de Cláudia Azevedo do Oxford Institute of 
Population Ageing da Universidade de Oxford 
no Reino Unido com o tema “O futuro de um 
mundo intergeracional: abordagem multidi-
mensional para aumentar o capital social, a 
solidariedade e a participação”.

O 1.º painel do dia teve como tema cen-
tral as “Perspetivas e desafios sobre trabalho 

e envelhecimento” e debateu diversos tópicos 
como	 as	 organizações	 sociais,	 os	 cuidados	
aos idosos, a otimização dos locais de traba-
lho em função da idade, os riscos laborais e 
as tecnologias. Este painel teve como inter-
venientes Sílvia Machado da ANGES, Maria 
Ángeles Martínez Sánchez da Universidade 
de Granada, Espanha, Rafael Ruiz Calatrava, 
Diretor da Catedra de Seguridad, Salud y Me-
dicina Preventiva da Universidade, Espanha, 
Miryam	 Hernández	 Fernández,	 Diretora	 do	
Instituto Asturiano de Prevencion de Riesgos 
Laborales em Oviedo, Espanha, e Gabriel 
Cesar Jimenez, Diretor da GA Consultores de 
Zaragoza,	Espanha.

A	 desmistificação	 da	 temática	 da	 sexua-
lidade em idade avançada esteve presente 
no painel seguinte intitulado “Sexualidade e 
envelhecimento: mitos da sexualidade”, painel 
este	que	contou	com	intervenções	de:	Pedro	
A. Vendeira, médico especialista em Urolo-
gia, Presidente da Sociedade Portuguesa de 
Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução, 
membro do Fellow of the European Committee 
for Sexual Medicine	 e	 com	 competência	 em	
Sexologia Clínica; Soraia Coelho, Licenciada 
em Fisioterapia, Pós Graduada em Fisiotera-
pia	na	Saúde	da	Mulher,	Mestre	em	Sexologia	
no ramo de sexualidade humana e especia-
lista em reabilitação do pavimento pélvico.

Depois de mais uma sessão de comuni-
cações	livres	iniciou-se	mais	um	painel,	desta	
vez sobre o “Envelhecimento e saúde mental 
das pessoas mais velhas”. Neste painel foi 
debatida	 a	 demência	 em	 idade	 avançada,	
a importância da estimulação da cognição, 
a capacitação dos cuidadores familiares de 
pessoas	 com	 Alzheimer	 e	 foram	 questiona-
das	estratégias	para	a	intervenção	na	demên-
cia.	O	último	painel	do	Ageing Congress con-
tou	 com	 a	 participação	 de	 Carlos	 Sequeira	
da Escola Superior de Enfermagem do Porto 
(NURSID	do	CINTESIS),	Rita	Costa	da	Unidade	

Carla Ribeirinho. Rafael Ruiz Calatrava. Walter Osswald.
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Local	de	Saúde	de	Matosinhos,	Lia	Sousa	do	IP	de	Saúde	do	
Norte	(CESPU)	e	de	Wilson	Abreu	da	Escola	Superior	de	En-
fermagem	do	Porto	(NURSID	do	CINTESIS).

Para encerrar o Ageing Congress, Walter Osswald do 
Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa, 
atualmente	com	91	anos,	deu	uma	Lição	de	Sapiência	a	to-
dos os presentes cm a temática do “Envelhecimento Positivo”.

DISTINÇÕES PARA QUEM MARCA A DIFERENÇA
Por iniciativa da organização do Ageing Congress foram atri-
buídas	no	final	do	Congresso	diversas	distinções	a	pessoas	
individuais	e	entidades	que	se	destacam	na	área	do	envelhe-
cimento em Portugal.

Pedro  Carrana, João de Carvalho, Paula de Carvalho e Ricardo Pocinho.

A	primeira	distinção	do	evento	foi	atribuída	ao	último	orador	do	
Ageing Congress,	Walter	Osswald,	que	recebeu	o	 International 
Ageing Award na categoria Carreira. De seguida foi atribuído o 
International Ageing Award na categoria Personalidade a um 
ícone do teatro, cinema e televisão em Portugal, Ruy de Car-
valho,	que	contou	com	a	presença	dos	seus	filhos	João	e	Paula	
de	Carvalho	para	receber	esta	distinção	visto	que,	aos	seus	92	
anos	de	idade,	se	encontrava	em	gravações	para	a	televisão.	

Centro Comunitário da Gafanha do Carmo. 

O Prémio Instituição do Ageing Congress foi atribuído ao Centro 
Comunitário da Gafanha do Carmo, tendo sido atribuído ainda 
um	reconhecimento	individual	a	Ângelo	Valente	e	Sofia	Nunes	
pelo trabalho desenvolvido nesta instituição. O Prémio Boas 
Práticas	foi	atribuído	ao	Município	de	Ílhavo	na	pessoa	de	Fá-
tima	 Teles,	 Vereadora	 da	 divisão	 de	 Maior	 Idade	 e	 o	 Prémio	
Ação Social foi entregue ao Município da Mealhada na pessoa 
de Nuno Carrilho, Vereador de Ação Social do Município. M
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I Fórum – Indústria 4.0
ENDRESS+HAUSER QUER CRIAR VALOR NA DIGITALIZAÇÃO 
DOS PROCESSOS INDUSTRIAIS.
Texto	e	fotos	por	Carlos Saraiva

A multinacional suíça de tecnologias de medição e automação de processos industriais ajustou a sua estratégia face às necessidades 
da digitalização intensiva no contexto da Indústria 4.0. Entre as novidades está o ecossistema Netilion e um novo portal de e-business 
para facilitar os negócios. O I Fórum- Indústria 4.0, realizado em Lisboa, debateu temas relacionados com a IIoT e os desafios de tratar 
e transformar dados em informação qualificada para a tomada de decisão.  

A Endress+Hauser	 (E+H)	 reuniu	 em	 Lis-
boa	cerca	de	40	clientes	para	debate-
rem	 as	 novas	 exigências	 decorrentes	

da digitalização nos processos industriais e 
de	que	forma	novas	abordagens	podem	ge-
rar efeitos positivos nos negócios.

O	I	Fórum	–	Indústria	4.0	que	decorreu	a	
27	de	junho	no	Centro	de	Congressos	do	Ho-
tel	 Myriad,	 no	 Parque	 das	 Nações,	 foi	 igual-
mente ocasião para a empresa apresentar a 
arquitetura	 tecnológica	 de	 novas	 soluções	
nestes tempos de Internet das Coisas, no-
meadamente o ecossistema proprietário Ne-
tilion e o novo portal de e-business.

O	evento	foi	estruturado	em	torno	de	três	
perguntas	 colocadas	 à	 audiência	 de	 forma	
interativa e incluiu a participação do Diretor 
Corporativo de Vendas da empresa, John Sa-
lusbury, bem como elementos das estruturas 
fabris	da	Endress+Hauser,	que	apresentaram	
as novidades tecnológicas convergentes 
com a transformação digital. 

Que benefícios vê com a digitalização? 
Que desafios encontra para a jornada digi-
tal? Que informação relevante retira dos seus 

instrumentos de medida?	 As	 três	 questões	
colocadas aos convidados foram respondi-
das via telemóvel, através de ferramenta de 
pesquisa	 eletrónica.	 No	 primeiro	 caso,	 mais	
de	33%	assinalou	a melhoria da eficiência ope-
racional, no segundo, a segurança surgiu em 
primeiro	lugar,	na	terceira	questão,	a	maioria	
respondeu medição para controlo.

Na intervenção de boas vindas, Paulo 
Loureiro,	 Diretor-Geral	 da	 Endress+Hauser	
em Portugal, salientou a vertente participa-
tiva do Fórum, de forma a “promover a inte-
ração, sobretudo para ouvir dúvidas e discutir 
a transformação digital e de que forma ela se 
transporta para os processos industriais”.  

“Nós acreditamos em informações valio-
sas para a tomada de decisões, acreditamos 
em conhecimento da indústria como um pilar 
que nos diferencia da concorrência e acredi-
tamos que não somos apenas um parceiro 
mas, sobretudo, um parceiro fiável”, referiu o 
anfitrião.

“Além do fornecimento de produtos e so-
luções, temos que ajudar os clientes na sua 
transformação digital e, para isso, temos que 

ter uma oferta a nível de produtos, serviços 
e soluções que permitam a conectividade, 
aplicações que reforcem a experiência do 
utilizador e também facilitem a interação do 
nosso cliente connosco”, acrescentou Paulo 
Loureiro.

John Salusbury, Diretor Corporativo de 
Vendas	 da	 Endress+Hauser	 partilhou	 a	 visão	
da empresa para o caminho da transforma-
ção digital: “Queremos ajudar os nossos clien-
tes a operarem as suas instalações de forma 
segura e eficiente, apoiando-os na automati-
zação, integrando dispositivos de campo nas 
tecnologias de informação e operação, com-
patibilizando tecnologias, reduzindo a com-
plexidade, melhorando a forma como vêem, 
sentem e cheiram a sua fábrica. Finalmente, 
queremos fazer a indústria mais atrativa para 
os jovens, que é um desafio que se coloca hoje.”

SENTIR A FÁBRICA
“Falando dos dispositivos que fabricamos, 
90% do nosso portefólio de campo já é di-
gital, fornecemos transmissores digitais há 
mais de 20 anos, as tecnologias estão dispo-
níveis. Mas há outro facto interessante. É que 
a maioria dos clientes não utiliza a plenitude 
das capacidades digitais dos instrumentos 
de campo que instalamos. Quando usamos 
o mote empowerthefield, basicamente esta-
mos a falar da possibilidade de libertar al-
guma dessa informação que podemos usar 
de forma mais intensiva e melhor. Portanto, 
muitos clientes podem digitalizar os seus 
processos já hoje, porque a base instalada 
tem capacidade digital”, acrescentou John 
Salusbury.

Numa intervenção relacionada com 
os serviços digitais desenvolvidos pela 
Endress+Hauser,	 Tugce	 Tümer,	 Business De-
velopment Manager, sublinhou a orientação 
estratégica da empresa para o constante 
ajustamento do portefólio e o compromisso 
de	conectividade	com	os	clientes.	Esta	filoso-
fia	concretiza-se,	por	exemplo,	no	Netilion,	o	
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ecossistema	da	Endress+Hauser	para	a	Inter-
net	das	Coisas	Industrial	(IIoT).

O	 Netilion,	 que	 na	 verdade	 também	 in-
corpora uma Cloud industrial, tem atualmente 
mais	de	4100	utilizadores	registados.	Na	prá-
tica é uma web industrial dedicada e protegi-
da	com	vários	níveis	de	conexão	que	permite	
a	criação	de	gémeos	digitais	(digital twins)	em	
menos de um minuto, possibilita uma visão 
panorâmica de todos os pontos de controlo 
do sistema, a sua avaliação técnica corren-
te,	 e	 a	 rápida	 identificação	 e	 localização	 de	
eventos críticos.

“Queremos estar cada vez mais conecta-
dos com os clientes, que as suas instalações e 
fábricas tenham uma gestão mais despreocu-
pada, agradável e fácil de operar, com aces-
so a informação a qualquer momento e onde 
quer que se encontrem, facilitando a operação 
industrial e uma eficaz manutenção preditiva”, 
explicou	Tugce	Tümer.

E É SEGURO?
A	 segurança	 informática	 foi	 uma	 das	 ques-
tões	 mais	 recorrentes	 entre	 quem	 partici-
pou	 no	 Fórum.	 Paulo	 Loureiro	 insistiu	 que	 a	
área	 de	 IIoT	 apenas	 atua	 na	 monitorização	 e	

manutenção	 de	 equipamentos	 de	 medida	 e	
isso inviabiliza “o ‘hackeamento’ e a eventual 
manipulação de processos operacionais.” 

“Os nossos programas foram desenvol-
vidos para serem industrialmente seguros, 
estão no mesmo nível da segurança bancá-
ria. Além disso são certificados, e não estou 
a falar de meros carimbos, pois para obter 
a certificação tivemos que seguir processos 
rigorosos e específicos”, salientou o Diretor-
-Geral	da	E+H.

“A garantia para manter uma instalação 
100% segura, e ainda assim há sempre riscos, é 
mantê-la isolada do mundo exterior, e isso hoje 
não é possível”, acrescentou John Salusbury.

Há,	no	entanto,	diferentes	níveis	de	preo-
cupação	 face	 à	 questão	 da	 segurança.	 Para	
Eduardo	 Teiga,	 Diretor	 de	 Área	 Técnica	 na	
Bondalti	 Chemicals,	 as	 soluções	 apresenta-
das no Fórum são “perfeitamente compatíveis 
com a necessidade de ter alguma restrição de 
acesso ao exterior.”

Em declaração à ‘Manutenção’, o gestor 
explica: “Na Bondalti, o que temos vindo a fa-
zer é, por um lado, criar barreiras para esses 
acessos mas, por outro, deixar a abertura ne-
cessária para existir alguma conectividade. 
Hoje em dia, as equipas de suporte não são 
infinitas e para fábricas que funcionam ininter-
ruptamente só há uma solução, que é ter um 
sistema de prevenção. Se houver um proble-
ma, o responsável responde a uma chamada 
telefónica e entra no sistema a partir de casa. 
Digamos que é uma vulnerabilidade permitida 
em determinadas circunstâncias. A pessoa au-
torizada, com um determinado equipamento, 
com vários níveis de segurança, tem os meios 
para entrar.” 

“No caso em concreto, o acesso a estas 
clouds que nos prestam serviços a que reco-
nheço valor acrescentado, estamos a falar de 
conhecer o estado de saúde de um instrumen-
to, o que se pode fazer para resolver um pro-
blema e quando é que o instrumento vai falhar. 

Não há intrusão no sistema de controlo. Não 
sou tão pessimista em relação a isto, a tecnolo-
gia avança, há criatividade para abrir buracos, 
mas também há os meios que se inventam para 
os fechar”,	acrescenta	Eduardo	Teiga.

Sobre a transformação digital, o Diretor 
da	 Bondalti	 considera	 que	 “o tema assumiu 
uma nova tónica a reboque de um conjunto 
de acrónimos (Indústria 4.0, Internet of Things, 
entre outros), embora reconheça que as tecno-
logias de medição e controlo têm um impacto 
crítico nos negócios.”

“Na Bondalti temos progredido na área di-
gital e também no capítulo da integração da 
informação, onde temos trabalho feito desde 
há anos, desde o sensor até ao sistema de 
gestão. Não começámos agora. Hoje em dia 

OUVIR O MERCADO
“Na E+H trabalhamos a área digital há 20 
ou 30 anos. Entretanto, começou a falar-
-se mais da Internet das Coisas e de Indús-
tria 4.0 e as nossas soluções tecnológicas 
ajustaram-se bem a esta tendência. Diria 
que nos últimos dois ou três anos, a adesão 
começou a acelerar em Portugal e em toda 
a parte. Basta olhar para este evento e veri-
ficar que as questões de tecnologia atraem 
muita gente”, disse à ‘Manutenção’, John 
Salusbury, Diretor Corporativo de Vendas 
da	 Endress+Hauser	 e	 um	 dos	 oradores	 do	
Fórum. 

Questionado sobre a ‘mentalidade di-
gital’	que	impulsiona	a	mudança,	John	Sa-
lusbury	admite	que	“as pessoas têm agora 
a expectativa de aceder a uma app e obter 
informação imediata.”

“No passado tínhamos hardware e soft-
ware construídos especificamente para a in-
dústria, hoje são mais abertos e disponíveis 
em aplicações cada vez mais simples. Se 
pensarmos daqui a cinco anos, esta tendên-
cia será ainda mais intensa, cada vez mais 
aplicações serão criadas para tornar a tec-
nologia simples. E assim será também neste 
mercado de componentes eletrónicos, onde 
aumentará essa facilidade e conveniên-
cia na compra. Seguimos essa tendência 
e por isso também em Portugal lançámos 
esta plataforma e-business”, diz-nos John 
Salusbury.

NEGÓCIO GLOBAL
A	 Endress+Hauser	 produz	 o	 que	 se	 pode	
chamar	 “relojoaria	 industrial”	 (sensores,	
sistemas,	 serviços	 e	 soluções	 para	 medi-
ção de nível, caudal, pressão, temperatura, 
análise	 e	 aquisição	 de	 dados),	 com	 forte	
presença	na	indústria	alimentar	e	de	bebi-
das,	nas	indústrias	química,	petroquímica	e	
farmacêutica,	nas	águas	limpas	e	residuais,	
entre outros setores de atividade. Com uma 
pegada de constante inovação, a empresa 
já	registou	mais	de	7800	patentes.

Fundada	em	1953,	em	Lörrach,	Alema-
nha, está sedeada em Reinach, norte da 
Suíça. Conta com subsidiárias próprias em 
48	 países,	 representantes	 em	 outros	 70,	 e	
produção	 em	 26	 cidades	 de	 12	 países	 di-
ferentes.	Emprega	cerca	de	14	mil	pessoas	
e	em	2018	gerou	vendas	líquidas	de	2,5	mil	
milhões	de	euros.

A	 Endress+Hauser	 está	 representada	
em	Portugal	desde	os	anos	80,	tem	opera-
ção direta desde 2002 e conta atualmente 
com	24	colaboradores.	



REPORTAGEM

96    MANUTENÇÃO 141

I FÓRUM – INDÚSTRIA 4.0

tudo estará dependente de sensores e isso sig-
nifica que o controlo de uma unidade depende 
da qualidade dos sensores. Se pensarmos que 
uma medida errada de um sensor pode fazer 
um sistema automático cego tomar decisões 
erradas, percebemos a importância da ques-
tão. Até porque, no nosso caso, a prioridade é 
a segurança industrial. Depois, há que referir a 
eficiência operacional. Se conseguirmos man-
ter estável um processo contínuo e a funcio-
nar tranquilamente, isso torna-o muito mais 
eficiente do que outro que esteja baseado em 
instrumentos que avariam ou não são fiáveis. 
Estes instrumentos que permitem o diagnósti-
co precoce permitem gerir o seu ciclo de vida 
de uma forma mais racional e economicamen-
te vantajosa”, conclui o Diretor de Área	Técni-
ca da Bondalti Chemicals.

ADEQUAR RECURSOS HUMANOS 
Anabela Antunes, Diretora de Fábrica na Prio 
Biocombustíveis, assinalou no decorrer do 
Fórum	 a	 dificuldade	 de	 adequação	 dos	 re-
cursos humanos como um dos aspetos mais 
sensíveis no processo de transição digital.

Em	 declarações	 à	 ‘Manutenção’,	 a	 res-
ponsável da Prio aclara o argumento: “Men-
cionei este aspeto porque nós ainda temos as 
nossas licenciaturas tradicionais, por assim 

dizer. Um engenheiro eletrotécnico, mecâni-
co ou aeroespacial facilmente se adequa e 
acompanha esta evolução digital, mas ainda 
temos muitos técnicos que estão ao nível de 9.º 
ou 12.º ano, têm muito conhecimento, porém, 
a maneira de estar é diferente de uma pessoa 
que estudou num contexto diferente. É verdade 
que querem aprender, mas é preciso tempo e 
há um tempo de formar e um tempo de execu-
tar, porque o trabalho do dia-a-dia continua a 
existir e tem que ser feito. E a velocidade com 
que a tecnologia está a evoluir é muito rápida 
face ao ritmo a que conseguimos formar as 
pessoas.”

Sobre o modus operandi digital, Anabela 
Antunes salienta a importância de transfor-
mar	dados	em	informação	útil:	“O mundo digi-
tal não é novo para nós. Começámos na área 
de processo produtivo em si e estamos agora 
a passar a outras áreas, nomeadamente a 
manutenção. Vivemos num mundo de dados 
e temos que transformar esses dados em in-
formação útil que nos ajude a tomar decisões 
a vários níveis, desde o chão de fábrica até à 
própria administração, que depois vai tomar 
decisões de negócio. E os dados são diferentes 
em cada nível.”

“Em alguns momentos sentimos até algu-
mas dificuldades em conseguir equipamentos 
adequados, porque a nossa indústria opera 

em atmosferas protegidas e não é qualquer 
equipamento que pode entrar nas instala-
ções. A questão da instrumentação adequada 
foi sendo resolvida com os nossos parceiros, 
incluindo a Endress+Hauser, que nos tem aju-
dado a crescer e a encontrar soluções para 
resolver problemas”, conclui Anabela Antunes.

No	 decorrer	 do	 I	 Fórum	 –	 Indústria	 4.0	
foram	ainda	apresentadas	algumas	soluções	
e serviços já disponíveis no portefólio da 
Endress+Hauser.	 Maria	 Florencia	 Lippi,	 	 Area 
Manager,	 falou	 de	 soluções	 desenvolvidas	
para	análise	e	monitorização	de	qualidade	de	
água	 e	 aplicações	 para	 a	 aquicultura,	 Ralph	
Knall, Area Support & Industry Business Deve-
lopment, e Peter Grüningen, partilharam um 
overview sobre instrumentação para medição 
de nível e pressão, caudal e as potencialida-
des de transmissão de dados por via digital. 
Andreas Kringe, Area Sales Manager, apre-
sentou	o	iTherm	TrustSens,	o	primeiro	sensor	
de temperatura com calibragem automática 
desenvolvido para aplicação nos setores in-
dustriais relacionados com a biotecnologia, 
farmacêutica,	 biomédica,	 alimentar	 e	 bebi-
das, entre outros.

Desde 11 de julho estará também dispo-
nível o novo portal de e-business	que	permite	
comprar artigos online, integrado no website 
da empresa. M

O DIRETOR-GERAL DA E+H À ‘MANUTENÇÃO’:

“É essencial ser ágil a colocar 
soluções disponíveis no mercado”
Paulo Loureiro cita a Lei de Moore, para exemplificar a importância da velocidade de inovação no mercado industrial. Prazos tenden-
cialmente mais curtos, desde a identificação de necessidade de mercado à concretização física do produto, são essenciais para man-
ter a oferta em linha com as novas formas de comprar.

Revista “Manutenção” (RM): Disse na sua 
intervenção aos convidados que a cada 18 
meses, a tecnologia computacional está ob-
soleta. É também essa a velocidade de ino-
vação na Endress+Hauser?
Paulo Loureiro (PL): Por vezes temos até 
que	ser	mais	rápidos!	Eu	estava	a	citar	a	‘Lei 
de Moore’,	 que	 nasceu	 da	 observação	 de	
Gordon	Moore,	(cofundador	da	Intel)	sobre	a	
velocidade de inovação nos computadores. 
Ou	seja,	a	cada	18	meses,	em	média,	as	gran-
des	 firmas	 de	 computadores	 criam	 novos	
chips com praticamente o dobro do poder de 
processamento	do	 que	 os	 anteriores	 e	essa	
revolução foi tornando a tecnologia mais ba-
rata.	 A	 Endress+Hauser,	 como	 empresa	 de	
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inovação,	 tem	 que	 desenvolver	 processos	
rápidos para colocar um produto no mer-
cado. Se esse processo for demorado, cor-
remos	 o	 risco	 de	 quando	 concretizarmos	 a	
ideia numa solução aplicável, ela já estar ob-
soleta ou ter sido substituída por outra. Este 
ciclo	 de	 desenvolvimento	 de	 produto,	 que	
no	passado	demorava	3	ou	4	anos,	teve	que	
ser dramaticamente encurtado para atender 
à	 necessidade	 do	 mercado	 que	 clama	 por	
inovação.

RM: A urgência digital produziu esse 
en cur tamento?
PL: Sem	dúvida	que	sim.	A	transformação	di-
gital	exige-nos	isso.	Basta	ver	o	que	se	passa	
na	nossa	vida	quotidiana.	Há	dois	anos	com-
prei	um	robot	de	cozinha	que	tinha	a	opção	de	
adquirir	uma	pendrive com ligação à internet 
para ‘importar’ receitas, dispensando assim 
a necessidade de livros. Se eu comprasse o 
mesmo robot agora, dois anos depois, já tra-
ria essa funcionalidade incorporada, decerto 
porque	 se	 criou	 essa	 necessidade	 e	 o	 fabri-
cante percebeu valor nesse upgrade. Veja 
os	 carros,	 por	 exemplo,	 que	 já	 o	 avisam	 de	
quando	deve	ir	à	oficina	e	marcam	a	sua	re-
visão. Em todas as áreas para onde olhemos 
na nossa vida, vemos esta vertigem. No mer-
cado	industrial,	que	é	um	pouco	mais	conser-
vador, ainda não chegámos a este nível mas 
falta	pouco	para	que	tal	aconteça.

RM: Como avalia a absorção, no mercado 
português, desta onda digital e da filosofia 
tecnológica associada à Indústria 4.0?
PL:	 Eu	 diria	 que	 essa	 absorção	 tem	 sido	 rá-
pida	e,	até,	surpreendente.	É	verdade	que	há	
indústrias	mais	conservadoras	do	que	outras,	
mas	temos	percebido	que,	como	isso	afeta	a	
todos na cadeia de suprimento, desde a ma-
téria-prima	 até	 ao	 produto	 final,	 todos	 estão	
a tentar encontrar formas de reduzir ciclos 
e aumentar a disponibilidade de produção. 
Nessa procura, acabam por pressionar a mu-
dança em todos os elos da cadeia. 

RM: Porquê a realização deste Fórum?
PL: Na estratégia da empresa, de uma for-
ma	geral,	temos	três	grandes	dinâmicas	para	
trabalhar. Uma delas é a digitalização; outra 
são	 os	 serviços	 recorrentes,	 ou	 seja,	 quere-
mos depender cada vez menos de serviços 
On/Off,	 o	 tipo	 de	 serviço	 que	 fazemos	 uma	
vez	e	não	repetimos,	e	sim	de	contratos	que	
oferecem	uma	maior	proximidade	e	intensifi-
cam a relação com o cliente; uma terceira di-
nâmica é a revisão da nossa estrutura interna 
de	formação	de	preço,	porque	o	modelo	de	
preço	que	aplicamos	internamente,	e	isso	en-
volve também a dinâmica do mercado, nem 
sempre se adapta à necessidade constante 
dos clientes reduzirem essa cadeia. Por vezes 

precisamos de colocar um produto mais rápi-
do no mercado e como é uma coisa inovado-
ra,	ninguém	tem,	é	difícil	saber	a	que	preço	o	
mercado está disponível para comprar esse 
produto.	 Nós	 fixamos	 um	 preço,	 mas	 temos	
que	 ser	 rápidos	 se	 for	 necessário	 redefinir	
esse preço.   

Este	 Fórum	 surge	 na	 sequência	 do	 en-
tendimento	 de	 que,	 como	 país	 integrado	
na	 Comunidade	 Europeia,	 que	 empurrou	 a	
Indústria	 4.0,	 precisamos	 de	 estar	 mais	 pró-
ximos	 desse	 objetivo.	 Das	 três	 dinâmicas	 de	
que	 falei,	 a	 digitalização	 vem	 sendo	 a	 que	
nos move mais rapidamente ao encontro das 
necessidades	do	cliente.	Temos	visto	que	os	
comportamentos de consumo da nossa vida 
pessoal também estão sendo aplicados na 
indústria.	 Na	 verdade,	 a	 geração	 de	 vinte	 e	
poucos	 anos	 que	 hoje	 está	 a	 entrar	 no	 mer-
cado de trabalho tem hábitos de compra to-
talmente	diferentes	dos	que	nós	tínhamos	no	
passado.

RM: Mesmo o hábito profissional?
PL:	 Sem	 dúvida,	 mesmo	 esse.	 O	 comprador	
que	antes	confiava	na	palavra	de	um	vende-
dor	 que	 vinha,	 tomava	 um	 café,	 conversava,	
criava	 aquele	 vínculo	 pessoal	 em	 que	 a	 pa-
lavra	 era	 confiança,	 já	 não	 é	 o	 mesmo.	 A	 di-
nâmica	 mudou.	 Quando	 quer	 comprar	 uma	
máquina	 fotográfica	 ou	 um	 transmissor	 de	
pressão,	a	primeira	coisa	que	o	novo	compra-
dor desta moderna geração faz é ir ao Google 
pesquisar	 quem	 fabrica.	 Ou	 seja,	 nós	 preci-
samos de estar lá, sermos percebidos por 
essa	 geração	 que	 não	 nos	 conhece	 de	 uma	

forma tão experienciada como outros. Além 
da	 presença,	 temos	 que	 ser	 fáceis	 de	 com-
prar,	 tal	 como	 a	 Amazon,	 onde	 você	 entra,	
escolhe,	compra,	paga,	já	sabe	quando	che-
ga e até pode seguir a sua encomenda. Estas 
ferramentas	de	que	falámos	hoje	vêm	nesse	
sentido de nos aproximar mais do mundo de 
consumo.

RM: E foi para corresponder a essa tendên-
cia que criaram o portal de e-business?
PL: Sim, para facilitar negócios. O nosso ob-
jetivo como empresa é tornarmo-nos uma 
empresa	em	que	seja	fácil	comprar	e,	nessa	
medida,	 a	 experiência	 do	 utilizador	 tem	 que	
ser	melhorada	para	ficar	ao	nível	da	perceção	
que	 temos	 da	 compra	 pessoal.	 As	 pessoas,	
e também as empresas, compram cada vez 
mais nas grandes plataformas digitais e nós 
temos	 que	 responder	 de	 forma	 proactiva	 a	
essa necessidade de mudança do merca-
do. Por isso investimos na oferta de produto 
e também num portal de e-business, onde 
vai	ser	possível	comprar	equipamentos.	Está	
agora muito em voga o conceito de ‘omni-
channel’,	 tudo	 tem	 que	 estar	 no	 mesmo	 lu-
gar,	por	isso	achámos	que	a	melhor	forma	de	
criar	uma	experiência	de	utilizador	adequada	
com a realidade de um mercado em mudan-
ça seria através do nosso próprio website e 
por isso trouxemos o e-business para dentro 
do	 site,	 que	 foi	 totalmente	 reformulado	 em	
janeiro.	 É	 agora	 mais	 intuitivo,	 ajustando-se	
ao dispositivo de acesso, seja um telemóvel, 
um PC ou um tablet, permitindo uma consulta 
mais ágil. M
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40 anos de sucesso 
e aprendizagem, 
que	venham	os	próximos	40!
A F.FONSECA CELEBROU O SEU ANIVERSÁRIO 
NO PALÁCIO DA BORRALHA.
por F.Fonseca, S.A.

A F.Fonseca fez 40 anos de existência, a 27 de dezembro de 2018. Embora essa data tenha sido comemorada de forma intensa, no pró-
prio dia de aniversário, nas instalações da empresa, a celebração junto de colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e amigos 
aconteceu no passado dia 27 de maio, no Palácio da Borralha, em Águeda.

A festa contou com mais de 250 convi-
dados	que	desfrutaram	de	uma	noite	
muito especial, repleta de glamour, 

surpresas	e	emoções	fortes!
A gala foi apresentada pela dupla de mo-

delos,	Pedro	e	Ricardo	Guedes,	que	contami-
naram todos os presentes com o seu humor 
e boa disposição.

O discurso do Presidente do Conselho de 
Administração, Carlos Gonçalves, marcou a 
abertura do jantar de gala onde foram referi-
dos	diferentes	marcos	e	histórias	destes	já	40	
anos	de	existência.

Carlos Gonçalves, em forma de resumo, 
deixou a seguinte ideia chave “desde a nossa 
fundação tivemos a habilidade de transformar 
as adversidades em oportunidades. Foi assim 
que nascemos e foi assim que crescemos. A 
perseverança é um traço vincado na nossa 
identidade que, sem dúvida alguma, contribuiu 
de forma determinante para o sucesso do nos-
so percurso.

Sempre tivemos a vontade de adquirir as 
competências necessárias e de estar perto de 
quem precisa de nós. Diz-se que ao marinheiro 
sem rumo qualquer vento é favorável. Nós sem-
pre nos preocupámos em definir o nosso cami-
nho.” Sendo	a	última	ideia,	que	fez	questão	de	
destacar, a da importância das pessoas certas e 
o agradecimento a todos os players	envolvidos!

Logo de seguida foi convidada a subir ao 
palco a Presidente da Junta de Freguesia 
de	 Esgueira,	 Angela	 Almeida,	 que	 felicitou	
a F.Fonseca pelo seu percurso e por ser um 
exemplo a seguir das empresas sediadas na 
freguesia	sob	a	sua	gestão.	Terminou	desta-
cando	 o	 espírito	 que	 se	 vive	 na	 F.Fonseca	 e	
desejando	 que	 este	 sucesso	 se	 prolongue,	
pelo	menos,	por	mais	40	anos.

Após	as	intervenções	iniciais	deu-se	lugar	
ao	 jantar	 e	 música	 ao	 vivo	 prosseguido	 pela	
continuação	das	apresentações	e	muitas	sur-
presas.	A	primeira	das	quais	foi	para	o	próprio	
Carlos	Gonçalves	que	recebeu,	em	nome	de	
todos os colaboradores, uma pintura a óleo 
com o seu retrato, autoria da colaboradora, e 
também	filha,	Paula	Gonçalves.

Entre a emoção do momento e um tom de 
brincadeira	disse	que,	desta	forma,	estariam	
a	convencê-lo	a	ficar	ainda	mais	uns	anos	na	
empresa,	nem	que	fosse	“omnipresente”.



99141 MANUTENÇÃO    99

REPORTAGEM

PEÇA DE ARTE
Ainda no ramo das artes plásticas seguiu-
-se uma surpresa para todas as entidades 
convidadas.

A artista plástica Rute Rosas criou uma 
peça exclusiva, numerada e assinada, para 
homenagear	o	40.º	aniversário	da	F.	Fonseca.	
Inspirada	na	cidade	de	Aveiro	e	nas	relações	
interpessoais desenvolveu uma escultura 
estilizada de um moliceiro envolvido por um 
corpo de água, intitulada “Da lembrança  uma 
trajetória”.

Durante a sua apresentação mostrou, 
através	de	um	vídeo,	toda	a	minúcia	e	singu-
laridade	da	peça,	e	do	processo	criativo,	que	
impressionou todos os presentes.

O segundo momento da gala foi marcado 
pela homenagem às marcas, clientes e co-
laboradores	que	estiveram	com	a	F.Fonseca	
desde sempre.

MARCAS MAIS ANTIGAS
Na primeira categoria, a das marcas mais an-
tigas, foram distinguidas as primeiras marcas 
da F.Fonseca presentes nesta cerimónia e 
reconhecidas entre as principais líderes mun-
diais, nas suas áreas de negócio. Para receber 
o prémio da marca mais antiga foi chamado 
ao palco o Diretor-Geral da Steinel, Martin 
Frechen,	que	recebeu	a	devida	homenagem,	
fruto de uma parceria iniciada há 39 anos, em 
1980.

A segunda marca mais antiga chamada ao 
palco,	reconhecida	pela	qualidade	inquestio-
nável	dos	seus	equipamentos,	foi	a	SICK com 
31	 anos	 de	 parceria	 iniciados	 em	 1988.	 Para	
receber esta distinção subiu ao palco o Dire-
tor-Geral da SICK Espanha, Lluis Martinez.

Last but not least… para receber o galardão da 
3.ª marca mais antiga foi chamado ao palco o 
Division Manager da Mitsubishi Electric Euro-
pe,	Alex	Agelet,	que	se	juntou	à	F.Fonseca	em	
1992, traduzindo-se em 27 anos de parceria.

PRÉMIO CLIENTES MAIS ANTIGOS
Os negócios não se fazem sem clientes e a 
F.Fonseca orgulha-se dos seus. Grande parte 
deles acompanha a empresa há largos anos 
e	nunca	é	demais	agradecer	a	sua	fidelidade.	
Estes	 clientes	 sabem	 que	 é	 para	 eles	 que	 a	
F.Fonseca trabalha, inova e procura incansa-
velmente fazer mais e melhor.

Estando presentes alguns destes clientes, 
que	 acompanham	 a	 F.Fonseca	 quase	 desde	
o início, foi dado o mote à categoria de clien-
tes mais antigos. Para proceder à entrega foi 
chamado ao palco o colaborador responsável 
pela área comercial da F.Fonseca, o Gestor de 
Negócios	Helder	Lemos,	que	homenageou	os	
representantes	dos	três	clientes	mais	antigos,	
das 3 áreas comerciais da F.Fonseca.

Na área de negócio de automação indus-
trial	a	distinção	foi	para	a	The	Navigator	Com-
pany, em processo instrumentação e am-
biente a distinção foi para a Diferencial e, por 
fim,	na	área	de	negócio	de	tecnologia	de	edi-
fícios	foi	premiado	o	Grupo	Rolear	que	tam-
bém	celebra,	este	ano,	o	seu	40.º	aniversário!

à excelência da nossa 
equipa gostaria de destacar 
a excelência e importância 
dos nossos Parceiros, 
Clientes, Fornecedores 
e demais parceiros da 
sociedade civil que são 
absolutamente cruciais para 
a existência e crescimento 
da nossa organização. A 
todos quero agradecer 
sincera e vivamente por 
toda a confiança, exigência 
e profissionalismo que 
nos tornam mais fortes, 
bastante mais notáveis e 
reconhecidos. Obrigado, a 
todos, por fazerem parte na 
nossa História!
Carlos Gonçalves
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40 ANOS DE SUCESSO E APRENDIZAGEM, QUE VENHAM OS PRÓXIMOS 40!

COLABORADOR MAIS ANTIGO
”É a excelência das pessoas que trabalham 
connosco que garante o sucesso da nossa em-
presa”. Palavras de Carlos Gonçalves, Presi-
dente do Conselho de Administração. 

A F.Fonseca tem como missão trabalhar 
cada vez mais e melhor, não apenas para 
clientes e fornecedores mas também para os 
seus colaboradores, onde tudo começa. Eles 
dão a cara pela empresa todos os dias e es-
pelham	o	que	é	a	F.Fonseca.

Os colaboradores mais antigos da 
F.Fonseca são os irmãos Carlos e Óscar Gon-
çalves, mas esta empresa tem um historial 
riquíssimo	de	antiguidade,	o	que	significa	que	
as pessoas são verdadeiramente felizes.

Chegado	 ao	 momento	 da	 última	 distin-
ção da noite, a categoria de colaborador mais 
antigo, foi convidado a subir ao palco outro 
membro da administração, Óscar Gonçalves, 
que	 entregou	 o	 prémio	 ao	 colaborador	 Her-
nâni	Rodrigues,	que	entrou	para	a	F.Fonseca	
no	dia	12	de	janeiro	de	1987,	há	32	anos.	Para-
benizou-o por todos estes anos de dedicação 
e reconheceu-o como uma pessoa detentora 
de	um	conhecimento	notável,	que	cresceu	e	
fez crescer a F.Fonseca.

CORTE DO BOLO
Vividas	 emoções	 e	 recordações,	 próprias	
destes momentos, seguiu-se o momento 
mais	simbólico	e	aguardado	de	qualquer	ani-
versário,	o	corte	do	bolo!

Mas	este	momento	não	veio	só!	Irrompe-
ram pelo salão de jantar as bailarinas ledwings 
que	 incentivaram	 os	 convidados	 a	 segui-las	
para um espetáculo no exterior do palácio. 

A este espetáculo de bailado seguiu-se 
um outro cheio de luz e cor com a apresen-
tação da empresa passada, através de video-
mapping,	 no	 bolo	 de	 aniversário!	 Uma	 sur-
presa	para	todos	os	presentes	finalizada	com	
um	brinde	e	fogo	de	artificio.

A tenda iluminada sobre o lago foi o cená-
rio	perfeito	para	a	festa	que	decorria	no	seu	
interior.	 Entre	 dj,	 músicos,	 fotografias	 instan-
tâneas e muita animação, os convidados mais 
resistentes alongaram-se pela noite dentro 

neste convívio proporcionando um ótimo 
ambiente	e	refletindo	o	verdadeiro	espírito	de	
alegria	que	se	vive	na	F.Fonseca.

Parafraseando novamente as palavras do 
Presidente do Conselho de Administração 
da F.Fonseca “à excelência da nossa equipa 
gostaria de destacar a excelência e importân-
cia dos nossos parceiros, clientes, fornecedo-
res e demais parceiros da sociedade civil que 
são absolutamente cruciais para a existência 
e crescimento da nossa organização. A todos 
quero agradecer sincera e vivamente por toda 
a confiança, exigência e profissionalismo que 
nos tornam mais fortes, bastante mais notáveis 
e reconhecidos.

Obrigado, a todos, por fazerem parte na 
nossa história!”

Nos dias seguintes muitas foram as men-
sagens	 de	 agradecimento	 que	 chegaram	 à	
F.Fonseca, a estas, de forma sentida, a res-
posta continuou a ser a mesma: um agrade-
cimento genuíno e a promessa de fazer cada 
vez mais e melhor sempre em prol do cresci-
mento de todos os envolvidos. M
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Lean Summit Portugal 2019 
reflete	o	pensamento	
e a prática Lean
texto e fotos por André Manuel Mendes

A cidade universitária de Lisboa recebeu entre os dias 7 e 9 de maio o maior evento sobre a temática Lean a nível nacional e um dos 
melhores no território europeu. O 6.º Lean Summit Portugal reuniu 13 oradores internacionais na edição que bateu o número recorde 
de participantes (+600) num evento que perspetiva ter um Portugal mais competitivo, com organizações de sucesso, processos, de 
excelência e com o empenho de todos os profissionais nesta missão.

“Com toda a aprendizagem e networking que promovemos até hoje, o Lean Summit Portugal, na nossa perspetiva, posiciona-se como 
o maior e melhor evento em território nacional e no panorama europeu. Portugal pertence neste momento a um grupo de mais de 30 países 
com idênticas práticas de partilha de conhecimento e pertence ao restrito grupo de Institutos de 1.º nível da Lean Global Network. Estamos 
a seguir a nossa visão de conseguir ter dentro de dois anos, um evento que ultrapasse os 1000 participantes”, explicou Sérgio Caldeirinha, 
Presidente da Lean Academy Portugal.

A revista “Manutenção” marcou presen-
ça no Lean Summit Portugal	 que	 de-
correu	 no	 Auditório	 Prof.	 Simões	 dos	

Santos - Faculdade de Medicina Dentária da 
Universidade de Lisboa, para conhecer mais 
de perto a metodologia Lean junto de um 
conjunto de oradores internacionais espe-
cializados na temática. Propósito, Processos, 
Metas, Penamento Lean, Kaizen e combate 
ao desperdício organizacional foram algumas 
palavras	e	frases-chave	que	mais	se	ouviram	
durante os 3 dias deste Summit. O evento divi-
diu-se em 3 momentos distintos em cada um 
dos	dias,	sendo	que	o	primeiro	dia	foi	dedica-
do	à	conferência,	o	segundo	dia	a	workshops 
(learning by doing) e o terceiro dia a visitas/
Gemba Walks (Go & See).

Este evento contou com “uma agenda 
ambiciosa e com uma representatividade geo-
gráfica nunca antes vista”	que	juntou	oradores	

do	 Japão,	 Estados	 Unidos,	 França,	 Holanda,	
Brasil, Espanha, Inglaterra e África do Sul.

O PENSAMENTO LEAN
A Lean Academy Portugal faz parte desde 
2015 da “grande comunidade”	 que	 é	 a	 Lean	
Global	Network	(LGN)	desde	2015	e,	em	2018,	
foram convidados a integrar o grupo reserva-
do	que	lidera	a	nível	mundial	os	destinos	da	
LGN. Esta distinção decorreu durante o even-
to	 mundial	 de	 2018	 que	 reúne	 anualmente	
todos	os	Institutos	e	dá	a	conhecer	o	que	me-
lhor se faz a nível mundial.

“A Lean Global Network é uma rede que 
neste momento se encontra em todos os conti-
nentes, Estados Unidos, América do Sul, África, 
uma grande presença na Europa, mas também 
Singapura, Austrália, ou China são locais que al-
cançamos. É a maior rede mundial de geração 

de conhecimento na temática Lean que conta 
com a colaboração dos seus investigadores, 
autores, praticantes e agentes de mudança”, 
sublinhou Sérgio Caldeirinha, acrescentando 
que	o	“a ideia do Lean é maximizar o valor não 
só para o cliente , mas acima de tudo para a so-
ciedade, partilhando este tipo de práticas com 
os seus pares, família e entre profissionais, na 
promoção de produtos ou serviços uteis, numa 
economia sustentável e mais circular, onde há 
uma preocupação a nível da organização eficaz 
do trabalho, dos seus desperdícios e na visão 
holística do ciclo de vida e de valor”.

Segundo o Presidente da Lean Academy 
Portugal, todos os participantes deste tipo de 
iniciativa devem ter a perspetiva do agente 
de	 mudança,	 da	 pessoa	 que	 está	 disponível	
para experimentar, para errar e para apren-
der com o erro, repetindo consecutivamente 
os	 ciclos	 de	 experiência	 até	 conseguir	 atingir	
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o resultado pretendido.. “Isto é o que defini-
mos como fechar o gap; resolver o problema”, 
sublinhou.

CONFERÊNCIA DE CARÁTER 
INTERNACIONAL
Depois das boas vindas endereçadas por 
Sérgio Caldeirinha foi o momento de toma-
rem a palavra os 13 oradores internacionais 
convidados para o Lean Summit Portugal. 
Neste evento foi experimentado um método 
“único” com a criação de 2 streams, um para 
quem	procura	mais	casos	de	empresas	e	ou-
tro	para	quem	quer	ouvir	um	pouco	mais	de	
frameworks e de metodologias.

A primeira apresentação do dia foi reali-
zada em paralelo, onde estiveram em palco 
simultaneamente René Aernoudts, Diretor do 
Lean Management Institutt	na	Holanda,	com	o	
tema “Lean learning VS Learning Lean” e tam-
bém	Annelie	van	Eck	e	Patricia	van	Gelder	da	
Escola	Primária	Zaan	na	Holanda	que	falaram	
sobre “A utilização do Lean para resolver os 
desafios na escola”.

Igualmente em paralelo seguiram-se as 
apresentações	subsequentes	com	Lando	Nishi-
da, Lean Sensei do Brasil, com o tema “Lean Di-
gital Intelligence Transformation | Framework for 
Implementation” e Moacyr Galo, investigador de 
Lean	Digital	do	Brasil	que	se	debruçou	sobre	“O 
Lean, a Inteligência Artificial e a disputa pela su-
premacia na experiência do cliente”.

Oriol Cuatrecasas, Diretor do Instituto 
Lean Management em Espanha e Cristina 
Aguiar,	Diretora	do	Gran	Tacande	Hotel	em	Te-
nerife apresentaram de seguida um caso de 
sucesso de implementação da metodologia 
Lean na área dos negócios, mais precisamen-
te na área da hotelaria, com a apresentação 
“My Problems, Our Problems, Client Problems | 
A Dreamplace Hotel Transformation”.

Depois da entrega do Prémio Melhor 
Tese	 Universitária	 na	 temática	 Lean pelo 

Professor Virgílio Cruz Machado, Diretor 
da	 Faculdade	 de	 Ciências	 e	 Engenharia	 da	
NOVA,	 seguiram-se	 novas	 apresentações,	
desta vez novamente numa sessão em pa-
ralelo	 que	 colocou	 em	 palco	 Dave	 Brunt,	
Diretor da Lean Enterprise Academy do Reino 
Unido com o tema “Set based thinking applied 
to Lean Transformation”	e	Terry	O’Donoghue,	
Chief Operating Officer	 da	 Toyota	 Halfway	 na	
Africa do Sul para falar sobre “Lean Thinking 
applied to car retail”.

De	seguida	 iniciou-se	aquela	que	Sérgio	
Caldeirinha considera como “a melhor Mas-
terclass”	 que	 alguma	 vez	 assistiu,	 aquando	
da	sua	visita	técnica	em	2017,	à	Toyota	Motor	
City, em Nagoya no Japão: “The path to Zero 
Defects”, proferida por Sadao Nomura, Senior 
TPS	Sensei	da	Toyota	Motor	Company.

O painel seguinte, também em paralelo, 
levou a palco Francisco Estrada, Lean Sensei 
e TPS Expert	da	Honsha.Org	com	a	exemplo	
da Arizona State Lottery, “The Arizona Lottery: 
A Lean Journey within State Government”, e 
Marie Pia Ignace, Presidente do Institut Lean 
France com a temática “Lean Digital Trans-
formations | 10 awesome stories you should 
know”.

O	 último	 painel	 do	 dia	 foi	 conduzido	 por	
videochamada	 com	 John	 Shook,	 Chairman	
da Lean Global Network,	 que	 falou	 sobre	
“Lean Thinking on the 4.0 Age”.

LEAN SUMMIT PROMOVEU 
WORKSHOPS E GEMBA WALKS
O	dia	8	de	maio	foi	dedicado	a	workshops	que	
decorreram entre as 9 e as 17h. No total foram 
5 os workshops “de topo” realizados em para-
lelo. Falou-se de “frameworks, metodologias 
de problem solving, simulações produtivas, li-
derança”, entre outros.  

O workshop 1 intitulava-se “Using the Lean 
transformation framework to transform your 
business” e foi dirigido por Dave Brunt da Lean 
Academy Enterprise do Reino Unido. O segun-
do, “The Lean learning game show”, esteve a 
cargo de René Aernodts do Lean Manage-
ment	 Instittut	 da	 Holanda.	 O	 terceiro	 deste	
dia teve como tema uma intervenção do dia 
anterior, “The Lean hotel – learning a better 
Customer service through Lean thinking”, res-
ponsabilidade de Oriol Cuatrecasas do Insti-
tute Lean Management em Espanha. O inves-
tigador Moacyr Galo foi o responsável pelo 
quarto	workshop intitulado “Artificial Inteligen-
ce dismistified”	 enquanto	 Alexandra	 Castelo,	
Lean	 Management	 Coordinator	 na	 Tupper-
ware,	ficou	encarregada	pelo	tema	do	quinto	
workshop, “The Tupperware factory”.

No dia seguinte, 9 de maio, teve lugar um 
conjunto de visitas/Gemba Walks a diversas 
unidades produtivas de empresas multina-
cionais	 de	 referência.	 As	 visitas	 decorreram	
em paralelo e os participantes tiveram a opor-
tunidade de escolher entre a visita à fábrica 
da	 Tupperware,	 localizada	 em	 Montalvinho	
(Abrantes),	 à	 fábrica	 da	 IKEA,	 em	 Penamaior	
(Paços	de	Ferreira)	ou	à	unidade	da	Embraer	
instalada	em	Évora.	

Para o acesso às apresentação contacte 
através do email eventos@lean.org.pt M

a ideia do Lean é 
maximizar o valor não 
só para o cliente como 
para a sociedade, sermos 
pessoas que têm este 
tipo de práticas incutidas 
e que as partilham no 
tempo com os seus pares, 
família e profissionais.
Sérgio CaldeirinhaSérgio Caldeirinha.

Sadao Nomura.
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A FENGE define-se como a 
maior feira de engenharia 
a nível nacional, resultado 
do empenho e dedicação 
da Associação de 
Estudantes do Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra – AE ISEC, em 
parceria com o ISEC cujo 
objetivo visa proporcionar 
uma maior proximidade 
entre o setor empresarial 
nacional e internacional e 
a comunidade académica.

WEG presente na FENGE 2019
por WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A.

A FENGE 2019 agitou novamente o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) onde a WEG marcou presença, entre os dias 
1 e 3 de abril de 2019 como expositor e através da realização de uma palestra.

No dia 2 de abril, segundo dia do 
evento, a WEG realizou uma pales-
tra pela voz dos engenheiros Antó-

nio Amaral e Bruno Baptista cujo tema focou 
a “Tensão (f.e.m.) induzida no veio – Motores 
DOL: Defeito ou feitio?”, captando a atenção 
de um auditório repleto de alunos e profes-
sores. Durante 50 minutos, os engenheiros 
da WEG deram a conhecer em pormenor 
o	 mundo	 WEG,	 uma	 referência	 mundial	 na	
produção	 de	 motores	 elétricos,	 que	 atual-
mente conta com mais de 3000 engenhei-
ros. A palestra culminou com a apresentação 
de um case-study	elaborado	pela	equipa	de	
pesquisa,	 desenvolvimento	 e	 certificação	
demonstrando os resultados alcançados 
com	as	experiências	efetuadas.

Ao longo destes 3 dias, o stand da WEG 
foi	procurado	por	um	número	bastante	eleva-
do de alunos, dos vários ramos da Engenharia 
lecionados	no	ISEC,	que	se	demonstraram	in-
teressados na área de atividade da empresa 
e	viram	as	suas	questões	esclarecidas	pelos	
representantes da WEG.

Ao mesmo tempo um responsável pelos 
Recursos	 Humanos	 clarificou	 as	 principais	
questões	 dos	 alunos	 relacionadas	 com	 as	
vagas em aberto, possibilidade de realização 
de estágios e todo o processo de entrada no 
mercado de trabalho.

FENGE – FEIRA DE ENGENHARIA 
DE COIMBRA
A	 FENGE	 define-se	 como	 a	 maior	 feira	 de	
engenharia a nível nacional, resultado do 
empenho e dedicação da Associação de Es-
tudantes do Instituto Superior de Engenha-
ria de Coimbra – AE ISEC, em parceria com 
o ISEC cujo objetivo visa proporcionar uma 
maior proximidade entre o setor empresa-
rial nacional e internacional e a comunidade 
académica.

“As oportunidades de hoje, o sucesso de 
amanhã!”	foi	o	tema	desta	19.ª	edição	que	foi	
inaugurada	 oficialmente	 por	 João	 Paulo	 Re-
belo, Secretário de Estado da Juventude e do 
Desporto	que	realçou	o	facto	de	a	FENGE	ser	
organizada “por jovens estudantes, jovens do 
associativismo estudantil” e realçou a impor-
tância destas iniciativas para o futuro.

Esta mostra contou com a participação 
de cerca de 70 empresas de renome nacio-
nal	e	internacional,	que	ao	longo	destes	3	dias	
deram	a	conhecer	o	que	de	melhor	se	faz	ao	
nível da engenharia a toda a comunidade.

O	programa	foi	preenchido	com	sessões	
de apresentação de empresas, workshops, 
análise de currículos de alunos e entrevistas 
de emprego abertas a toda a comunidade de 
forma gratuita.

No	 final	 do	 evento	 a	 equipa	 da	 WEG	 fez	
um balanço muito positivo, salientando a di-
mensão	 do	 evento	 a	 nível	 nacional,	 que	 em	

2014	 arrecadou	 o	 prémio	 “Boas Práticas de 
Associativismo”, a boa organização e a diversi-
dade do programa.

A	FENGE	afirma-se	como	um	projeto	que	
tem	trabalhado	e	alcançado	um	sucesso	que	
ultrapassa fronteiras e feito por alunos para 
alunos. M
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9.º ENCONTRO DOS DISTRIBUIDORES WEIDMÜLLER

“é preciso encontrar novas 
formas para fazer negócios”
texto e fotos por Carlos Saraiva

O mundo dos negócios está em mutação rápida e é imperativo ajustar a estratégia para não ficar para trás. A Weidmüller reuniu os seus 
distribuidores para um encontro onde se trocaram ideias e experiências sobre os desafios da distribuição 4.0. 

O 9.º Encontro dos Distribuidores 
Weidmüller reuniu cerca de meia 
centena de parceiros de negócios 

para	 debater	 as	 novas	 tendências	 dos	 mer-
cados da distribuição e do consumo numa 
época de disrupção dos modos tradicionais 
de compra e venda.

O evento realizado a 10 de maio no moder-
no Campus da Universidade Nova de Lisboa, 
em Carcavelos, arredores de Lisboa, incluiu 
uma palestra de José António Rousseau, an-
tigo	 quadro	 da	 Sonae,	 professor	 universitário	
e presidente do Fórum do Consumo. O orador 
falou sobre o tema “Distribuição 4.0”.

Na intervenção de boas-vindas, José Ca-
tarino, Country Sales Manager da Weidmüller 
Portugal, reforçou a ocasião como oportunida-
de para “reforçar laços de relação comercial e 
pessoal, trocar experiências e também falar dos 
novos desafios face à evolução global alimenta-
da pela utilização das tecnologias digitais.”

José	Catarino	elencou	as	novas	tendências	
de mercado e apresentou algumas das ferra-
mentas de distribuição mais relevantes atual-
mente disponíveis na Weidmüller, caso do 
Orange	Selection,	que	agrega	1822	referências	

com stock	permanente	que	qualquer	empre-
sa parceira pode vender em todo o mundo, do 
Weidmüller	Configurator,	solução	de	software 
para	seleção	e	configuração	de	bornes,	e	do	
Weidmüller Distribution e-Commerce, a plata-
forma online para clientes.    

 “Em termos de quadros elétricos temos 
assistido também a uma tendência de merca-
do para a descentralização de soluções que 
leva a equipamentos de menores dimensões, 
quadros mais espalhados, seja em processo 
industrial ou em ouro tipo de aplicações, e aí 
procuramos ter as melhores soluções nas área 
da alimentação, controlo de tensão, processa-
mento de sinal, automação, comunicação, da-
dos e monitorização de energia e consultoria”, 
referiu José Catarino. 

O Country Sales Manager Portugal salien-
tou, também, a importância da manutenção 
preventiva,	uma	tendência	que	está	a	impor-
-se no mercado industrial: “estamos a entrar 
na geração dos equipamentos que comu-
nicam entre si e também interagem com os 
humanos e é necessários antecipar eventuais 
eventos críticos de forma a manter a estabili-
dade das operações.”

“Vamos desenvolvendo soluções de acordo 
com as solicitações do mercado. Aliás, o nos-
so conceito ‘Let’s connect’ surge na sequência 
do que tem sido a mutação de mercado e a 
necessidade de as empresas encontrarem um 
parceiro competente para enfrentarem, elas 
próprias, esta mudança. Mais do que meros 
fornecedores de componentes, embora estes 
possam ser complexos, queremos ser esse 
parceiro fornecedor de soluções para o cliente. 
E contamos fazer isso através da nossa rede de 
distribuição cada vez mais qualificada e mais 
dedicada”, acrescentou o orador.

“A vida está cheia de desafios que, se apre-
sentados de forma criativa, transformam-se 
em oportunidades”, concluiu José Catarino, 
citando uma frase de Maxwell Maltz, o cirur-
gião	 americano	 que	 no	 século	 20	 desenvol-
veu a psicocibernética. 

OS PIONEIROS 
Deodato	 Taborda	 Vicente,	 um	 dos	 pioneiros	
da Weidmüller em Portugal e atualmente 
Managing Director Brasil e Portugal, salien-
tou	 na	 sua	 intervenção	 a	 importância	 que	 o	
tema ‘distribuição’ representa para a empresa: José Catarino.
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“iniciámos a nossa política de distribuição em 
Portugal e em Espanha em 1995, numa altura 
em que a distribuição ainda não era um foco 
na própria Weidmüller. Porém, o que fizemos na 
Ibéria foi depois adotado pela empresa a nível 
global. Entre outras coisas, fomos dos primei-
ros a assinar contratos com os distribuidores e 

referenciais na estratégia da marca, sobretu-
do devido ao relevante peso da distribuição 
no	 volume	 de	 negócios,	 quase	 o	 dobro	 da	
média a nível mundial.

“Hoje em dia estamos perante um merca-
do de muitas tendências e múltiplos canais de 
venda, obrigando a diversificar estratégias na 
distribuição, uma das áreas mais importantes 
para o negócio, uma área que deve ser capaz 
de aglutinar o ecossistema desenvolvido pela 
empresa e fornecer soluções rápidas e eficien-
tes ao cliente”, referiu Josep Rovira. 

O LEÃO E A GAZELA
“Todas as manhãs em África, logo que o sol 
nasce, a primeira coisa que um leão faz é co-
meçar a correr para caçar uma presa que lhe 
garanta a sobrevivência. E todas as manhãs 
em África, a primeira coisa que uma gazela 
faz quando desponta o dia é começar a cor-
rer para escapar ao leão. Sejam vocês leões 
ou gazelas, não têm alternativa que não seja 
correr…” A metáfora usada por José António 
Rousseau, orador convidado para o 9.º En-
contro de Distribuidores Weidmüller, sugere 
a aplicação pedagógica de uma lei básica de 
sobrevivência,	 aos	 cenários	 de	 concorrência	
que	se	colocam	perante	os	novos	contextos	
do comércio global, sobretudo com a irrup-
ção	 dos	 gigantes	 tecnológicos	 que	 estão	 a	
mudar os hábitos de consumo, negociação 
e venda.

Antigo Diretor-Geral da Sonae Sierra, o 
professor universitário e Presidente do Fórum 
do Consumo apresentou a linha do tempo 
da evolução da ‘espécie distribuição’, desde 
as	 quase	 'pré-históricas' mercearias, à hege-
monia	 dos	 hipermercados,	 um	 modelo	 que	
também já vai parecendo ultrapassado nes-
tes	tempos	de	Google,	Facebook,	Amazon	e	
outros conceitos disruptivos de fazer negócio 
e vender produtos.

EMPRESA GLOBAL
A Weidmüller, cuja casa-mãe está atual-
mente sediada em Detmold, na Renânia 
do Norte-Vestfália, é um dos mais im-
portantes fornecedores mundiais de so-
luções	 de	 ligação	 elétrica,	 transmissão,	
acondicionamento e processamento de 
energia, sinais e dados em ambiente in-
dustrial. Com centros de produção, dis-
tribuição	e	representantes	em	80	países,	
emprega	4800	pessoas,	mais	de	meta-
de fora da Alemanha.

Fundada	 em	 1850	 como	 empresa	
têxtil,	em	Chemnitz,	na	Saxónia,	Alema-
nha, a Weidmüller virou a página nos 
anos	 40,	 produzindo	 o	 primeiro	 bloco	
elétrico	modular.	No	final	da	década	de	
50 inicia a expansão internacional com a 
abertura da primeira unidade de negó-
cio	 em	 Inglaterra.	 No	 final	 dos	 anos	 60	
seguem-se Áustria, França e Itália e na 
década seguinte a Austrália e os Esta-
dos Unidos. Em 79, Espanha, e em 92 
chega a Portugal.

No nosso país tem mais de meia 
centena de parceiros, entre distribuido-
res preferenciais e distribuidores de mo-
noprodutos, e presença em cerca de 150 
pontos de venda nos dois canais, sendo 
que	 o	 canal	 da	 distribuição	 assegura	
73%	 do	 volume	 de	 negócios	 da	 Weid-
müller em Portugal.

Deodato Taborda Vicente. Josep Rovira.

dos primeiros a escrever e implementar uma 
política de distribuição, e temos, por isso, al-
guma legitimidade para falarmos na nova era 
da distribuição.”

“Não acreditaríamos se nos dissessem, há 
anos atrás, que o concorrente dos profissionais 
do material elétrico iria ser uma cadeia de bri-
colagem aberta 16 horas por dia, ou uma em-
presa da Internet que está disponível 24 horas 
diárias e entrega no dia seguinte. Mas é esse 
o cenário que está perante nós e, nessa me-
dida, temos que repensar o nosso mercado e 
encontrar novas formas de negociação e de 
fazer negócios face a esta concorrência e à ve-
locidade com que ela se desenvolve. E não há 
alternativa. Não reagir é ficar para trás”, alertou 
Deodato	Taborda	Vicente.	

Josep Rovira, Area Manager South Europe 
da	 Weidmüller,	 que	 se	 deslocou	 a	 Portugal	
para participar no evento, elogiou a evolu-
ção dos negócios da empresa em Portugal 
e	 Espanha,	 dois	 mercados	 que	 se	 tornaram	



REPORTAGEM

108    MANUTENÇÃO 141

9.º ENCONTRO DOS DISTRIBUIDORES WEIDMÜLLER

“A distribuição, que não deve confundir-se 
com a mera operação logística mas agrega 
o que chamamos hoje cadeia de valor ou de 
abastecimento, deixou de ser uma variável 
controlável pelos fornecedores. É como uma 
história sem fim, conhecemos a origem desde 
os tempos da economia de troca, mas desco-
nhecemos como vai terminar, pois assistimos a 
uma transformação permanente dos formatos 
comerciais. E quem não acompanhar a mu-
dança tem morte garantida”, avisou o orador.  

A este propósito, José António Rousseau 
contou uma história reveladora sobre o antigo 
diretor comercial da NCR, a empresa ameri-
cana	que	nos	anos	50/60	liderou	a	venda	de	
caixas	registadoras,	que	era	então	a	tecnolo-
gia de ponta no retalho.

“Quando dava cursos de formação em 
Dayton, no Ohio, sobre a que iria ser a evolução 
do retalho no futuro, o então Diretor Comercial 
da NCR, Bernard Trujillo, começava por tirar o 
relógio e pedia aos presentes que fizessem um 
minuto de silêncio. Passado o minuto observado 
com algum embaraço, anunciava que aquele 
minuto tinha sido pela alma dos que entre os 

presentes iriam morrer nos próximos anos…Os 
que iriam morrer comercialmente! Porque não 
estavam a dar a devida importância a preços 
baixos, a estacionamento gratuito ou a promo-
ções agressivas. Na verdade, com esta técnica 
ele agarrou audiências e muitos comerciantes 
que assistiram a estas reuniões voltaram para 
os seus países, alguns na Europa, e mudaram 
a face do retalho. Foi o caso dos fundadores do 
Carrefour”, explicou o orador.

“Muitos anos passaram, muitos modelos 
comerciais vingaram por períodos mais ou 
menos longos e quem haveria de dizer-me há 
30 anos que chegaria o dia em que não sairia 
de casa sem um telefone de bolso? E se me 
esquecesse, que voltaria atrás para o ir bus-
car? Hoje, todos dependemos do telemóvel, 
é o nosso canivete suíço, cada vez com mais 
valências, a começar pelo acesso à Internet. 
Cerca de 80% da população portuguesa tem 
ligação à Internet e em 10 anos, entre 2009 e 
2017, quase duplicou o número de comprado-
res online. Conseguem imaginar como será o 
Mundo quando os 7,2 mil milhões do planeta 
estiverem todos ligados entre si?”,	questionou	
o professor universitário.

A ALMA DO NEGÓCIO…
“Mudaram os estilos de vida, mudou a altera-
ção da relação entre os modelos comerciais e 
os consumidores. Nunca estes tiveram tanta in-
formação e foram tão exigentes como hoje. Há 
cada vez mais inovação, concorrência e formas 
de acesso, tudo obriga a todos a fazer mais e 
melhor, não apenas a serem eficazes, mas a 
serem eficientes, fazendo melhor com menos 
recursos. A nível das pequenas e médias em-
presas há muitas vezes a noção de que sabem 
tudo, de que ninguém lhes ensina mais nada 
sobre o negócio onde estão há muitos anos. No 
entanto, esse é o maior erro que podem come-
ter, pois vai ser um obstáculo à evolução. E há 
um outro erro também muito frequente, que é 
pensar que ‘o segredo é a alma do negócio’. Es-
tão enganados! A partilha é que é a alma do 
negócio”, salientou José António Rousseau.

José António Rousseau.

À semelhança do que fez 
o Garett MacNamara com 
a onda gigante na Nazaré, 
nós no comércio estamos 
a surfar uma onda de 
grandes dimensões, 
a onda da mudança 
e da tecnologia, e o 
importante é conseguirmos 
chegar são e salvos à 
praia do Norte, como o 
MacNamara.

“A distribuição e o retalho estão a res-
ponder a estes desafios levando o comércio 
físico para a Internet, casos do Continente e 
de outras empresas, e todos os que quise-
rem sobreviver vão ter que percorrer esse 
caminho. Porém, por outro lado, os gigantes 
da Internet, como a Amazon, estão a comprar 
cadeias de lojas, percorrendo o caminho in-
verso para responder a uma outra tendência 
dos dias atuais que é a omnicanalidade, ou 
seja, a integração de todos os canais de con-
sumo, como se fosse um único. A distribuição 
4.0 é a integração de todos estes canais, pro-
porcionando a um consumidor experiências 
de compra semelhantes em todos os canais 
disponíveis de distribuição, sejam o mobile, 
a loja física, a televisão ou as redes sociais”, 
acrescentou o orador.

“À semelhança do que fez o Garett MacNa-
mara com a onda gigante na Nazaré, nós no 
comércio estamos a surfar uma onda de gran-
des dimensões, a onda da mudança e da tec-
nologia, e o importante é conseguirmos chegar 
são e salvos à praia do Norte, como o MacNa-
mara”, concluiu José António Rousseau. 

No decorrer do 9.º Encontro dos Distribui-
dores Weidmüller foi ainda simbolicamente 
distinguida uma personalidade e duas em-
presas reconhecidas entre os parceiros da 
marca. No primeiro caso, a distinção foi para 
Manuel Domingos Silva, o primeiro a traba-
lhar	 Weidmüller	 em	 Portugal,	 há	 quase	 de	
50	 anos.	 Em	 1992,	 quando	 a	 marca	 se	 insta-
lou em Portugal com representação própria, 
Domingos Silva abriu a sua própria empresa 
mantendo uma ligação à Weidmüller. A em-
presa Carlos Silva & Dias recebeu o prémio 
Orange Selection,	 que	 distingue	 o	 parceiro	
que	comercializa	o	maior	número	de	referên-
cias. A Caiado, S.A. foi considerada Distribui-
dor do ano. M
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O objetivo do programa Open Integra-
tion	 iniciado	 pela	 Endress+Hauser	
pode ser reunido rapidamente: uma 

integração simples, rápida e independente 
do fabricante de componentes e dispositivos 
em vários sistemas de automação. E, ainda 
mais importante, clientes satisfeitos. Embora 
pareça	simples	em	teoria,	quando	se	fala	de	
uma operação do sistema no dia-a-dia, está 
longe de o ser. Até mesmo os especialistas 
em	 automação	 mais	 experientes	 têm	 um	
grande respeito pelos sistemas de vários for-
necedores, e isto também se aplica às solu-
ções	completas	“de uma única fonte”	afinal	as	
comunicações	 digitais	 –	 uma	 pré-condição	
para	 a	 utilização	 extensiva	 da	 inteligência	
existente em dispositivos e sistemas de cam-
po	–	colocam	sérias	exigências	na	integração.

Com o programa de parceiros Open Integra-
tion,	a	Endress+Hauser	está	a	convidar	fornece-
dores de tecnologia de controlo, infraestrutura 
fieldbus, tecnologia de medição e sistemas de 
atuadores para testar e documentar a interação 
dos seus produtos de uma forma ainda mais 
ampla no interesse dos seus clientes. Os par-
ceiros de cooperação incluem a Auma Riester, 
Bürkert,	Festo,	Flowserve,	Hima	Paul	Hildebran-
dt,	 Honeywell	 Process	 Solutions,	 Mitsubishi	
Electric, Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Ro-
ckwell	Automation,	Schneider	Electric	e	Turck.

Clientes satisfeitos 
com integração simples
35 parceiros da Open Integration reuniram-se na Endress+Hauser em Reinach, na Suíça, para partilhar as suas experiências e pensamen-
tos pela primeira vez. Um dos destaques do evento foi uma apresentação de representantes das indústrias química e farmacêutica, que 
descreveu como beneficiam do programa de parceiros durante a digitalização de processos – e o que eles gostariam de ver no futuro.

STANDARDS ABERTOS COMO BASE
A base deste esforço são standards de comu-
nicação	 abertos	 (Hart,	 Profibus,	 Foundation	
Fieldbus,	EtherNet/Ip	ou	Profinet)	bem	como	
standards	 de	 integração	 abertos	 (FDT,	 EDD,	
FDI).	 Com	 uma	 seleção	 quase	 ilimitada	 de	
opções,	as	tipologias	de	referência	represen-
tam	 combinações	 práticas	 adequadas	 para	
as	 aplicações	 nas	 indústrias	 química,	 ciên-
cias biológicas, alimentos e bebidas, petróleo 
&	 gás,	energia	 &	 potência,	 indutor	 &	 metal	 e	
água & águas residuais.

As	 topologias	 de	 referência	 levam	 em	
conta	 os	 requisitos	 típicos	 do	 setor	 como	 a	
proteção contra explosão, disponibilidade e 
redundância. Cada topologia é exaustivamen-
te testada e documentada no laboratório em 
Reinach juntamente com os parceiros, após o 
qual	as	recomendações	são	publicadas.	

TESTES DE INTEROPERABILIDADE 
CRIAM VALOR AGREGADO
E	como	é	que	os	clientes	beneficiam	do	pro-
grama de parceiros Open Integration?	 Cada	
problema	 que	 os	 especialistas	 em	 integra-
ção descobrem antes da entrada em funcio-
namento pode ser resolvido com um custo 
muito	 menor	 quando	 comparado	 com	 um	
problema no campo num momento posterior. 

Os	 clientes	 recebem	 recomendações	 con-
cretas e validadas para automatizar os seus 
sistemas,	que	vão	muito	além	da	conformida-
de estabelecida e dos testes de interoperabi-
lidade, garantindo a integração perfeita. Por 
último,	mas	não	menos	importante,	economi-
zam tempo e dinheiro.

Com	 desenvolvimentos	 como	 o	 IIoT	 e	 o	
APL, os utilizadores enfrentarão novos desa-
fios	 e	 os	 testes	 de	 integração	 receberão	 um	
peso	 adicional,	 o	 que	 torna	 ainda	 mais	 im-
portante os parceiros de Open Integration a 
trabalharem juntos a longo prazo. Os repre-
sentantes	 dos	 clientes	 e	 fornecedores	 que	
participam concordaram plenamente com 
este ponto. A segurança cibernética, além da 
questão	da	conectividade,	terá	um	papel	fun-
damental no futuro. Além disso concordaram 
que	 as	 estratégias	 eficazes	 necessitam	 de	
ser desenvolvidas para combater novas en-
tradas	 na	 indústria	 da	 automação	 como	 IBM	
ou Amazon.

DESENVOLVIMENTOS ORIENTADOS 
PARA O CLIENTE
Uma	 coisa	 ficou	 clara	 durante	 o	 encontro	
de	Reinach	no	 início	de	 junho:	a	 indústria	de	
controlo	 de	 processos	 quer	 sistemas	 aber-
tos	 e	 interoperáveis,	 ao	 invés	 de	 soluções	
proprietárias.	 Um	 dos	 utilizadores	 quer	 um	
acesso	uniforme	e	estruturado	a	informações	
estáticas através de placas tipo QR e RFID, 
segundo	 a	 norma	 DIN	 91406.	 O	 diagnóstico	
standard segundo o NE 107 também está no 
topo da lista de desejos.

A	curto	prazo,	a	Endress+Hauser	quer	tra-
balhar com os seus parceiros para resolver 
esses e outros problemas abertos com o ob-
jetivo de utilizar o Open Integration para ofe-
recer aos clientes ainda mais valor agregado 
durante a digitalização dos seus processos. 
O	objetivo	comum:	os	clientes	satisfeitos	que	
podem utilizar extensivamente as oportu-
nidades	 que	 a	 digitalização	 traz	 com	 pouco	
risco. M

Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com

Figura 1. Diálogo entre fabricantes e utilizadores. na reunião de Open Integration em Reinach, na Suíça, no início de junho, 

representantes das indústrias química e farmacêutica explicaram como beneficiar do programa de parceiros durante a 

digitalização dos seus sistemas de controlo.
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São	utilizados	terminais	que	criam	uma	
conectividade completa, rápida e fácil 
entre os seus sensores e a sua aplica-

ção, na sua rede ou na Internet, fornecendo 
uma	 ampla	 variedade	 de	 opções	 de	 interfa-
ce de sensor, incluindo entradas analógicas, 
entradas e saídas digitais e termopar. A pla-
taforma utiliza terminais inteligentes e uma 
rede	LoRa	sem	fios	para	transmitir	dados	do	
sensor ao gateway LoRa.

TERMINAL LORA WIRELESS 
DE EXTERIOR WISE-4610 
O	 WISE-4610	 adota	 a	 tecnologia	 LoRa,	 for-
necendo	 terminais	 externos	 que	 consomem	
pouca energia ao transmitir dados em longas 
distâncias.

Isso	significa	que	ele	pode	ser	alimentado	
por uma bateria recarregável solar, permitin-
do	a	aquisição	contínua	de	dados.

GATEWAY LORAWAN INDUSTRIAL 
WISE-6610 
O	WISE-6610	é	um	gateway LoRaWAN de alto 
desempenho	que	permite	uma	conectividade	

Crie a sua rede de monitorização 
de longo alcance e baixo 
consumo utilizando LoRa
A tecnologia LPWAN, incluindo LoRa, SigFox e NB-IoT, é adequada para aplicações que exigem uma transmissão de dados de baixo 
volume e longo alcance, mantendo uma longa vida útil da bateria, custo mínimo e baixos níveis de interferência.

fiável	 para	 ambientes	 industriais.	 Suporta	 o	
protocolo LoRaWAN para a criação de um 
sistema	 privado	 LoRaWAN	 e	 redes	 públicas,	
bem	como	vários	protocolos,	incluindo	MQTT.	
A	 flexibilidade	 de	 hardware e software do 
WISE-6610	fornece	recursos	avançados	para	
sistemas inteligentes, e o suporte para VPN 
com	vários	protocolos	garante	comunicações	
seguras.

O	 WISE-6610	 fornece	 ainda	 funções	 de	
redundância para evitar a perda de conexão.

TERMINAL LORA INDUSTRIAL 
WZZARD LRPV
A plataforma de sensor inteligente no termi-
nal privado Wzzard LoRa cria uma conectivi-
dade completa, rápida e fácil entre os seus 
sensores e a sua aplicação, na sua rede ou 
na Internet. A plataforma utiliza os terminais 
inteligentes	 e	 uma	 rede	 LoRa	 sem	 fios	 para	
transmitir dados do sensor ao gateway LoRa. 
Os terminais inteligentes LoRa Wzzard aco-
modam,	virtualmente,	qualquer	sensor	exter-
no	 padrão	 da	 indústria.	 As	 conexões	 podem	
ser feitas via caixa de terminais, prensa-cabos 
ou conector M12. Os terminais fornecem uma 

ampla	 variedade	 de	 opções	 de	 interface de 
sensor, incluindo entradas analógicas, entra-
da/saída digital e termopar.

A Advantech está a lançar os terminais 
LoRa	 WISE-4610	 no	 2.º	 trimestre	 de	 2019,	
sendo	 que	 já	 estão	 disponíveis	 o	 terminal	
Wzzard LRPv e o gateway LoRa para ambos. 
Trata-se	do	modelo	WISE-6610	que	já	existe	
como gateway com interface	RJ45	para	ligar	à	
Internet	e	que	está	também	a	ser	lançado	na	
versão com 3G.

JÁ CONHECE AS SUAS PRINCIPAIS 
CARATERÍSTICAS?
•	 Longo	 alcance,	 o	 qual	 pode	 atingir	 até	

5	km	em	linha	de	vista;
• Baixo consumo de energia para aplica-

ções	com	painel	solar	e	bateria,	quando	
não é possível ter uma fonte de alimen-
tação;

•	 Frequência	de	868	MHz	tem	melhor	pe-
netração em betão ou aço e uma baixa 
interferência	 em	 comparação	 com	 os	
2,4	GHz.	 M

F.Fonseca, S.A. 

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

ffonseca@ffonseca.com ∙ www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda
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A FUCHS	desenvolve,	produz	e	comer-
cializa	 lubrificantes	 e	 especialidades	
relacionadas desde 1931, tendo pro-

dutos para todos os campos de aplicação e 
setores de atividade. Com mais de 100 000 
clientes	e	50	filiais	em	todo	o	mundo,	o	Grupo	
FUCHS	é	o	maior	produtor	independente	de	
lubrificantes	a	nível	mundial.	A	FUCHS	LUBRI-
FICANTES,	 Unip.	 Lda.	 é	 uma	 filial	 do	 Grupo	
FUCHS	PETROLUB	SE.

Trabalham	 para	 o	 exigente	 mercado	 da	
indústria	 automóvel	 e	 seus	 componentes,	
bem como, para outros mercados industriais, 
acompanhando de perto os nossos parceiros 
comerciais e contribuímos com consultoria 
especializada	 em	 lubrificação.	 A	 competên-
cia,	a	experiência	dos	colaboradores	e	a	aná-
lise do processo produtivo dos seus parceiros 
fortalecem	o	compromisso	da	FUCHS:	ofere-
cer	soluções	otimizadas	com	benefícios	reais	
aos clientes.

A	FUCHS	é	uma	referência	tecnológica	no	
desenvolvimento	de	lubrificantes	para	o	mer-
cado internacional, e para isso contribuem os 
seus	24	laboratórios	de	Investigação	e	Desen-
volvimento	(I&D)	em	todo	o	mundo.	Disponibi-
lizam	 gamas	 completas	 e	 lubrificantes	 muito	
eficientes,	 contribuindo	 para	 a	 redução	 do	
consumo de energia e para a preservação dos 
recursos.	 Os	 lubrificantes	 FUCHS	 significam	
performance e sustentabilidade, tanto a nível 
de	 segurança	 e	 fiabilidade,	 como	 ao	 nível	 da	
eficiência	 e	 redução	 de	 custos.	 A	 gama	 mais	
completa	 de	 lubrificantes	 automóveis	 para	 o	
pós-venda complementa a oferta do Grupo.

UM ELEMENTO DE ENGENHARIA 
IMPORTANTE – ÓLEOS DE 
ENGRENAGENS INDUSTRIAIS
A Alemanha é um dos países líderes a nível 
mundial na produção de caixas de veloci-
dades	 e	 de	 transmissões.	 O	 óleo	 de	 engre-
nagens é um elemento da engenharia im-
portante na tecnologia de transmissão de 
força	 e	 é	 utilizado	 em	 quase	 todas	 as	 áreas	
de aplicação.

Óleos de engrenagens 
industriais	e	de	lubrificação	
geral
O foco da FUCHS está nos lubrificantes de elevada qualidade e especialidades relacionadas. Desenvolvem soluções inovadoras e 
globais para uma ampla variedade de aplicações e valorizam o elevado nível de compromisso dos seus colaboradores.

A procura dos óleos de engrenagens aumen-
tou	 significativamente.	 Os	 novos	 desenvolvi-
mentos no campo das tecnologias de trans-
missões	foram	acompanhados	pelo	aumento	
da performance dos componentes: melhor 
desempenho	 ou	 transferência	 de	 mais	 po-
tência	 em	 menos	 tempo.	 Ao	 mesmo	 tempo,	
os componentes e a caixas de engrenagens 
tornaram-se	mais	pequenos	e	compactos.

O óleo de engrenagens é um dos mais 
importantes e complexos elementos da má-
quina.	 Este	 tem	 de	 ser	 capaz	 de	 satisfazer	
diversas	condições	de	aplicação	e	diferentes	
necessidades de performance. Os volumes 
de	óleo	têm	tendência	a	diminuir,	já	os	ciclos	
de circulação e a energia transferida para o 
lubrificante	têm	tendência	a	aumentar.

Isto leva a um aumento geral das cargas 
térmicas	e	oxidantes	sobre	o	lubrificante.	Para	
além	 disso,	 os	 requisitos	 técnicos	 sobre	 os	
lubrificantes	 industriais	 têm	 mudado	 cons-
tantemente	nos	últimos	anos	e	são	cada	vez	
mais exigentes. Foram desenvolvidos novos e 
complexos testes em bancos de ensaio com 
valores-limite	exigentes	de	forma	a	refletir	as	
necessidades	e	os	problemas	que	existem	na	
prática.

Os óleos de engrenagens podem ser di-
vididos em dois grupos principais conforme a 
sua utilização:
•	 óleos	 de	 lubrificação	 geral	 e	 óleos	 de	

caixas	 de	 engrenagens	 para	 aplicações	
industriais	(óleos	de	caixas	estacionárias)	
de acordo com as Normas DIN 51517, 
ISO	 6743/6,	 AGMA	 9005	 –	 turbinas	 eóli-
cas	e	lubrificantes	–	ISO	61400/4;

•	 óleos	 de	 lubrificação	 geral	 e	 de	 caixas	
de engrenagens para o setor automóvel, 
veículos	comerciais	e	fluidos	de	transmis-
sões	automáticas	 (ATFs),	bem	como,	API	
GL-4,	GL-5,	entre	outros.

NOVOS ENSAIOS MECÂNICOS 
PARA ÓLEOS DE ENGRENAGENS 
INDUSTRIAIS – WEC “WHITE 
ETCHING CRACKS”
Nos	 últimos	 anos,	 como	 resultado	 do	 fenó-
meno “White Etching Cracks”	 (WEC),	 têm	 ha-
vido	 muitas	 discussões	 sobre	 as	 falhas	 dos	
rolamentos de esferas, dentes das engrena-
gens	e	transmissões.

Os danos observados levaram à seguinte 
questão:

Até	 que	 ponto	 determinados	 aditivos	 e	
formulações	de	óleo	de	engrenagens	impe-
dem ou promovem as “White Etching Cracks” 
nos	rolamentos	e	nas	engrenagens?

Esta	questão	levou	ao	desenvolvimen-
to de um teste de rolamentos de esferas, 
uma	 vez	 que	 estes	 elementos	 da	 máqui-
na são, particularmente, vulneráveis ao 
fenómeno WEC. O teste de pitting	 FE8,	
de	 acordo	 com	 VW-PV-1483,	 foi	 usado	
para investigar o fenómeno WEC. O teste 
foi executado em rolamentos de esferas 
axiais cilíndricas com uma carga axial de 
60	 kN	 a	 velocidades	 de	 350	 e	 750	 rpm,	 a	
uma	 temperatura	 de	 óleo	 de	 100°C	 e	 um	
caudal de óleo de 2x0,1 L/min.

A	fadiga	dos	rolamentos	e	a	influência	da	
fórmula do óleo são determinados. A seguir é 
investigada	a	ocorrência	de	danos	do	WEC	na	
pista do rolamento e nos cilindros.
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Um	óleo	de	transmissão	manual	API	GL-4	
foi	definido	como	o	óleo	de	“referência baixa” 
e usado para causar danos WEC na pista de 
rolamento das esferas.

O	RENOLIN	CLP,	RENOLIN	UNISYN	CLP,	
RENOLIN	UNISYN	XT,	RENOLIN	PG	e	PLAN-
TOGEAR	 S	 da	 FUCHS	 foram	 usados	 como	
óleos de “referência elevada”. Com os óleos 
de engrenagens industriais RENOLIN, ISO VG 
100,	 foi	 atingida	 uma	 vida	 útil	 >9	 milhões	 de	
rotações	 nestes	 rolamentos	 de	 esferas	 sem	
qualquer	tipo	de	danos	WEC.

As	 formulações	 dos	 óleos	 para	 engre-
nagens RENOLIN foram, também, analisa-
das com a adição de vários óleos anticorro-
sivos,	 fluidos	 de	 corte	 de	 metais	 e	 aditivos	
críticos. 

A	 robustez	 das	 formulações	 apresenta	
excelentes caraterísticas de proteção contra 
o desgaste e uma ótima proteção em relação 
ao fenómeno WEC.

REQUISITOS DOS ÓLEOS 
DE ENGRENAGENS INDUSTRIAIS
As	 exigências	 dos	 óleos	 de	 engrenagens	
industriais estão a aumentar. Além das cara-
terísticas	 físicas,	 o	 novo	 requisito	 DIN	 51517	
(2006)	apenas	especifica	um	teste	quanto	ao	
scuffing,	de	acordo	com	FZG	A/8,3/90,	e	um	
teste	 de	 rolamentos	 de	 esferas	 FE8.	 Mesmo	
assim,	as	especificações	dos	fabricantes	con-
têm	requisitos	adicionais:
•	 testes	 mais	 rigorosos	 quanto	 ao	 scuffing 

de	acordo	com	FZG	A/16,6/140;
• teste de micropitting	a	60ºC	e	90ºC	con-

forme	GFT,	FVA	I-IV,	C/8,3/90	e	C/8,3/60;
• teste de desgaste do rolamento de esfe-

ras	FE8	de	acordo	com	DIN	51819,	Parte	2	
(e	variações)	–	D/7,5/80-80;

•	 teste	de	desgaste	FZG	a	baixa	velocidade;
•	 teste	FZG	de	pitting;
• capacidade de transporte de carga de 

acordo com Brugger;

•	 teste	 dinâmico	 –	 comportamento	 de	 fil-
tração;

•	 comportamento	 da	 espuma	 (expl.:	 teste	
interno	Flender);

• comportamento a baixa temperatura;
•	 propriedades	de	fluxão	a	frio.

Estes	 testes	 adicionais	 têm	 como	 objeti-
vo	 replicar	 as	 condições	 extremas	 a	 que	

as caixas de engrenagens e os óleos de 
engrenagens estão sujeitos. Além disso 
quantificam	 o	 desempenho	 das	 várias	 for-
mulações.	 A	 FUCHS	 possui	 equipamentos	
de	 ensaio	 de	 última	 geração	 para	 testar	
os óleos de engrenagens industriais. Com 
estes	 equipamentos	 é	 possível	 simular	 os	
requisitos	 dos	 clientes.	 A	 colaboração	 pró-
xima com os comités e os seus grupos de 
trabalho DIN e ISO, a intensa cooperação 
com a associação de investigação ale-
mã para a engenharia de transmissão de 
energia	 (FVA),	 bem	 como	 com	 fabricantes	
de engrenagens de renome e clientes in-
ternacionais resulta no aperfeiçoamento 
constante e na melhoria de procedimentos, 
tanto nos testes standard, como nos testes 
internos	FUCHS.	 M

FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

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

fuchs@fuchs.pt · www.fuchs.com/pt
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Atualmente, os plásticos de elevada 
performance são utilizados em todo o 
mundo	em	inúmeras	aplicações	com	

movimento. No dia-a-dia em aparelhos de 
cozinha, bicicletas ou automóveis, bem como 
em	 ambientes	 industriais	 como	 máquinas-
-ferramenta,	máquinas	de	enchimento	ou	ci-
lindros	pneumáticos,	os	casquilhos	em	plásti-
co da igus estão cada vez mais a substituir as 
soluções	metálicas.

Os motion plastics da igus, a especialis-
ta	 em	 plásticos	 isentos	 de	 lubrificação,	 são	
resistentes à chuva, ao sal e a temperaturas 
extremas,	a	óleos	e	a	produtos	químicos,	são	
mais	leves	e	energeticamente	mais	eficientes	
do	 que	 as	 soluções	 metálicas	 equivalentes,	
sendo também muito económicos. Um pou-
co por todo o mundo, os engenheiros estão 
a	instalar	soluções	em	plástico	da	igus	como	
alternativas duradouras e económicas às ver-
sões	 metálicas.	 Isto	 só	 é	 possível	 graças	 às	
caraterísticas especiais dos seus materiais, 
bem como à sua excelente performance em 
aplicações	 com	 movimento.	 A	 capacidade	
de suportar forças estáticas diz pouco sobre 
a performance	 de	 um	 casquilho.	 O	 nível	 de	
resistência	 ao	 desgaste	 de	 um	 casquilho	 e	
o	 quão	 reduzido	 é	 o	 seu	 coeficiente	 de	 atri-
to não são percetíveis até este ser utilizado 
em	 aplicações	 com	 movimento,	 nas	 quais	 o	

Polímeros	isentos	de	lubrificação:	
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%.

desgaste é inevitável. E é exatamente neste 
ponto	que	residem	as	vantagens	dos	motion 
plastics, os plásticos de elevada performance 
para	aplicações	com	movimento	que	não	ne-
cessitam	de	lubrificação	adicional.

MAIOR SELEÇÃO PARA UMA AMPLA 
VARIEDADE DE APLICAÇÕES
A	igus	GmbH	desenvolve	e	produz	casquilhos	
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	
com	 movimento.	 Os	 casquilhos	 não	 necessi-
tam	de	lubrificação	e,	consequentemente,	não	
precisam de manutenção; são capazes de su-
portar cargas elevadas, mesmo sendo muito 
leves. Os materiais são desenvolvidos e testa-
dos	no	maior	laboratório	de	testes	da	indústria.	
Numa área de aproximadamente 2750 m2 são 
realizados	 mais	 de	 135	 mil	 milhões	 de	 movi-
mentos de teste a cada ano. 

O resultado de mais de 30 anos de pes-
quisa	 e	 desenvolvimento	 é	 a	 maior	 gama	
standard	de	casquilhos	em	polímero,	isentos	
de	 lubrificação.	 Estão	 disponíveis	 cerca	 de	

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, de acor-
do	 com	 a	 DIN	 ISO3547.	 O	 maior	 casquilho	
do catálogo possui um diâmetro interno de 
195 mm. Além disso, estão disponíveis muitos 
destes materiais na forma de varão, placa ou 
para a Impressão 3D. Os polímeros permitem 
uma grande liberdade de projeto: com redu-
zido esforço, até mesmo peças extremamen-
te complexas podem ser fabricadas e as suas 
caraterísticas	 podem	 ser,	 significativamente,	
influenciadas	através	de	aditivos	específicos.	
É	 precisamente	 esta	 a	 grande	 valência	 da	
igus: a otimização de polímeros técnicos para 
utilização	em	aplicações	com	movimento.

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	
iglidur	 para	 utilizar	 em	 áreas	 específicas.	 Os	
componentes individuais dos compostos são 

Figura 1. A igus oferece a maior gama standard de 

casquilhos em polímero, isentos de lubrificação. Estão 

disponíveis cerca de 50 materiais, incluindo 16 materiais 

em todas as dimensões.

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.
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misturados de forma homogénea durante o 
processo de moldagem por injeção. A exce-
lente performance dos plásticos iglidur resul-
ta	 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.	As	
fibras	 e	 os	 materiais	 de	 enchimento	 aumen-
tam	 a	 capacidade	 de	 carga	 do	 casquilho.	
Além	 disso,	 são	 incluídos	 no	 material	 lubrifi-
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	
isenção	 de	 lubrificação.	 Pelo	 contrário,	 os	
casquilhos	 metálicos	 revestidos	 possuem	
uma estrutura em camadas. A camada inte-
rior	é	muito	fina	e,	no	caso	de	elevadas	cargas	
ou	 vibrações,	 esta	 pode	 ser	 facilmente	 re-
movida	ou	danificada.	Além	disso,	a	camada	
deslizante	é	muito	fina	e	apresenta	um	limite	
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	“zona de desgaste”. 

Ao	 contrário	 dos	 casquilhos	 iglidur	 em	
plástico de elevada performance,	 os	 casqui-
lhos metálicos necessitam geralmente de 

uma	 lubrificação	 constante:	 uma	 desvan-
tagem	 dispendiosa	 e	 que	 consome	 tempo	
desnecessário para a manutenção. Adicio-
nalmente,	 a	 lubrificação	 com	 massa	 lubri-
ficante	 ou	 óleo	 está	 a	 tornar-se	 cada	 vez	
menos	 popular	 por	 questões	 higiénicas	 e	
ecológicas. Os sistemas de guias lineares de 
esferas	 também	 requerem	 uma	 lubrificação	
constante, ao contrário dos sistemas de guias 
lineares em polímero da igus. Os plásticos 
deslizam sobre as guias ou veios, dispensan-
do	qualquer	lubrificação	adicional,	sendo	por	
isso indicados para funcionar em meios com 
muita sujidade, água ou poeiras. Além disso, 
os	casquilhos	da	igus	são	ideais	para	aplica-
ção em zonas limpas como laboratórios ou na 
indústria	alimentar,	pois	para	além	de	dispen-
sarem	 qualquer	 lubrificação	 adicional,	 estão	
em conformidade com várias normas como a 
FDA ou a EC10/2011. 

O EXEMPLO DA INDÚSTRIA 
AGRÍCOLA: CARGAS MUITO ELEVADAS 
E SUJIDADE 
A	indústria	agrícola	por	si	só	é	um	bom	exem-
plo	 do	 potencial	 da	 tecnologia	 de	 casqui-
lhos da igus em vários mercados diferentes. 
Os	 casquilhos	 iglidur	 usados	 em	 máquinas	

agrícolas são extremamente resistentes ao 
desgaste e capazes de lidar com cargas ex-
tremamente elevadas. Eles são isentos de 
corrosão e resistentes a impactos. Os fertili-
zantes,	lamas	e	combustíveis	não	influenciam	
a sua capacidade de funcionamento. Desta 
forma,	as	máquinas	podem	ser	utilizadas	com	
confiança,	 mesmo	 após	 várias	 horas	 de	 uso.	
Em particular em ambientes agrícolas, onde 
as	máquinas	podem	ser	expostas	a	enormes	
quantidades	 de	 sujidade,	 os	 casquilhos	 igli-
dur 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 típicas no setor agrícola. Os cas-
quilhos	fabricados	em	iglidur	G	de	baixo	cus-
to também não são sensíveis ao pó e à sujida-
de,	sendo	assim	particularmente	adequados	
para	as	máquinas	agrícolas.	

O EXEMPLO DA INDÚSTRIA 
ALIMENTAR: NÃO-CORROSIVO 
E RESISTENTE A FLUIDOS 
Na	 indústria	 alimentar	 e	 das	 embalagens,	 a	
ausência	 de	 lubrificação	 também	 desem-
penha um importante papel em termos dos 
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rígidos	padrões	de	higiene	e	segurança	apli-
cados nestes setores. De acordo com os re-
gulamentos da Food and Drug Administration 
(FDA)	 é	 necessário	 garantir	 que	 os	 produtos	
não	 são	 contaminados	 com	 lubrificantes	 ou	
outras	 substâncias.	 Como	 consequência,	
apenas plásticos em conformidade com a 
FDA e em alguns casos com a EC10/2011 e 
adequados	 para	 o	 contacto	 direto	 com	 ali-
mentos podem ser aplicados nestes setores. 
Ao	contrário	das	soluções	metálicas,	os	plás-
ticos são sempre isentos de corrosão graças 
à sua composição e são também resistentes 
a	fluidos	inorgânicos,	incluindo	ácidos,	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	neces-
sário	garantir	que,	durante	o	funcionamento,	
não	 ocorrem,	 sob	 quaisquer	 circunstâncias,	
anomalias ou paragens não intencionais. Os 
sistemas de guiamento linear da igus tam-
bém permitem operar nas mesmas circuns-
tâncias. Em zonas onde não existe contacto 
direto com alimentos, podem ser aplicadas 
guias lineares em alumínio anodizado resis-
tentes	 à	 corrosão	 e	 isentas	 de	 lubrificação.	
Caso	 seja	 necessário	 existem	 versões	 em	
aço	 inoxidável	 304	 e	 316	 que,	 em	 combina-
ção	 com	 os	 casquilhos	 iglidur,	 permitem	 a	
obtenção de sistemas de guiamento linear 
que	cumprem	os	mais	elevados	padrões	de	
higiene. 

POLÍMEROS PARA TODAS 
AS INDÚSTRIAS 
Para	as	aplicações	de	casquilhos	mais	típicas	
são	utilizados	geralmente	16	materiais	iglidur	
standard.	 No	 entanto,	 uma	 vez	 que	 muitas	
empresas se concentram na produção de 
peças altamente especializadas, cresce a 

procura	 de	 materiais	 específicos	 para	 con-
dições	 especiais,	 como	 por	 exemplo,	 para	
equipamentos	 de	 esterilização	 onde	 os	 dis-
positivos	 devem	 ser	 isentos	 de	 lubrificantes,	
bem como ser antibacterianos. Por sua vez, 
outros	 setores	 exigem	 materiais	 que	 não	
sejam	 sensíveis	 a	 partículas	 de	 pó	 e	 fibras	
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 enge-
nheiros,	 a	 isenção	 de	 lubrificação	 e	 corro-
são permitida pelos plásticos da igus, bem 
como	 a	 sua	 resistência	 ao	 desgaste	 e	 os	
baixos	 coeficientes	 de	 atrito,	 tornaram-se	
indispensáveis	 por	 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	materiais	
dos veios e guiamentos e do tratamento de 
superfícies não pára, são absolutamente fun-
damentais testes contínuos para determinar 

uma	 correspondência	 perfeita	 entre	 os	 cas-
quilhos	 e	 os	 veios/guias.	 Em	 particular	 a	
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 endure-
cidos, reduzindo assim ainda mais os custos. 
Muitos	 materiais	 de	 veios	 (por	 exemplo,	 alu-
mínio	 de	 precisão,	 aço,	 aço	 inoxidável,	 fibra	
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 performance, 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	 casqui-
lhos	 com	 a	 melhor	 qualidade	 e	 que	 sejam,	
em simultâneo, mais económicos. A Impres-
são 3D está a criar novos potenciais para a 
igus e os seus clientes visto ter unido 2 tec-
nologias	 modernas	 que	 se	 completam	 na	
perfeição, através da produção complemen-
tar e de novos tipos de materiais de elevada 
performance. Em combinação garantem um 
elevado nível de liberdade na engenharia 
de design e, ao mesmo tempo, um elevado 
grau	 de	 resistência	 ao	 desgaste	 dos	 com-
ponentes usados. Para o conseguir, a igus 
pesquisa	 e	 desenvolve	 novos	 materiais	 de	
Impressão 3D concebidos especialmente 
para	aplicações	com	movimento	 isentas	de	
lubrificação.	

Atualmente a igus oferece uma gama 
de	6	filamentos	para	impressão	por	FDM	e	2	
polímeros para impressão por SLS para 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-
ta	 de	 lubrificação,	 é	 possível	 fabricá-la	 num	
curto espaço de tempo por um preço extre-
mamente reduzido. M

igus®, Lda.

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

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Figura 3. Os casquilhos iglidur respondem às 

necessidades específicas de diversos ambientes de 

produção e aplicações.

Figura 4. Encontre o material certo com as ferramentas 

da igus.
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Mas o futuro é digital: uma interface 
entre	o	EPLAN	eVIEW	e	o	HeiMAX	
de	Heitec	mostra	como	o	serviço	e	

os intervalos de manutenção podem ser fei-
tos	 de	 forma	 mais	 rápida	 e	 eficiente,	 digital-
mente na nuvem.

Os aplicativos em nuvem oferecem uma 
grande variedade de novas possibilidades. 
Essas possibilidades podem ser extensas 
quando	 uma	 engrenagem	 interage	 com	 a	
próxima ao longo das diversas disciplinas. Ou, 
em termos mais concretos, em relação ao 
caso	EPLAN	e	Heitec	quando	a	engenharia	e	
a manutenção “conversam uma com a outra”. 
O exemplo da interface entre EPLAN eVIEW, 
uma nova ferramenta baseada em nuvem, 
e	 o	 HeiMAX,	 um	 assistente	 de	 manutenção	

Manutenção na nuvem
EPLAN EVIEW E HEIMAX.
Monitorizar os intervalos da manutenção e alterar um componente fazendo-o o mais rápido possível com base nos dados atuais? 
São tarefas que podem ser demoradas quando a documentação de manutenção só existe em formato de papel. 

móvel, torna a tecnologia da fábrica inteligen-
te compreensível.

COMO É QUE TUDO ISTO FUNCIONA? 
O EPLAN eVIEW fornece uma lista de peças 
estruturada	que	é	transferida	para	o	HeiMAX.	
Quando a manutenção é necessária, os técni-
cos de serviço podem saltar diretamente nos 
esquemas	 para	 o	 componente	 correto.	 Se,	
por exemplo, a manutenção exigir a visuali-
zação da lógica do circuito, o EPLAN eVIEW 
fornece esses dados. Para utilizar o EPLAN 
eVIEW, basta os utilizadores registarem-se 
gratuitamente no sistema de nuvem EPLAN 
ePulse. Nenhuma licença EPLAN é neces-
sária para exibir o projeto sendo o mesmo 

simplesmente disponibilizado na nuvem. 
A mudança de componentes pode ser co-
mentada utilizando a função EPLAN eVIEW 
redlining.

Tal	 realidade	 fornece	 inúmeros	 benefí-
cios tangíveis para técnicos de manutenção 
e operadores de sistema. Os dados de com-
ponentes provenientes da documentação 
EPLAN,	que	são	gravados	nos	diagramas	de	
ligações	 ou	 listas	 de	 peças,	 deixam	 de	 pre-
cisar de ser inseridos manualmente. São im-
portados centralmente do modelo de dados 
EPLAN	 eVIEW	 para	 o	 aplicativo	 HeiMAX,	 o	
que	significa	que	um	fluxo	de	trabalho	digital	
substitui	a	documentação	em	papel,	que	nos	
dias de hoje ainda se mantém como sendo o 
estado da arte.

Em caso de avaria, por exemplo, os téc-
nicos de serviço podem saltar diretamente 
para	 o	 componente	 no	 esquema	 que	 está	 a	
causar	o	problema.	Toda	a	documentação	de	
engenharia elétrica original criada no EPLAN 
Electric	 P8	 pode	 ser	 visualizada	 imediata-
mente	 no	 EPLAN	 eVIEW.	 Todas	 as	 informa-
ções	 sobre	 o	 componente	 estão	 disponíveis	
em meros segundos.

BASTIDORES
As	 listas	 de	 verificação	 de	 manutenção	 es-
tão geralmente disponíveis apenas em papel 
e não em versão digital. Em muitos casos, a 
documentação de manutenção também está 
incompleta,	 o	 que	 torna	 muito	 complicado	
definir	e	ajustar	os	intervalos	de	manutenção.	
O	 assistente	 de	 manutenção	 móvel	 HeiMAX	
põe	 fim	 a	 estes	 processos	 complicados.	 Ele	
pode ser utilizado na nuvem ou como uma 
versão offline através de uma instalação de 
servidor Web.	 Todos	 os	 dados	 disponíveis	
para	manutenção	de	máquinas	e	plantas	são	
coordenados	 centralmente	 no	 HeiMAX.	 Tal	
facto acelera consideravelmente o serviço 
e	 a	 manutenção	 e	 fornece	 100%	 de	 dados	
digitais. M

M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

Para utilizar o EPLAN eVIEW, basta os utilizadores 
registarem-se gratuitamente no sistema de 
nuvem EPLAN ePulse. Nenhuma licença EPLAN é 
necessária para exibir o projeto sendo o mesmo 
simplesmente disponibilizado na nuvem. A mudança 
de componentes pode ser comentada utilizando 
a função EPLAN eVIEW redlining.
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O MONTESTO	200	da	OMICRON	com-
bina uma medição online da descar-
ga	 parcial	 (PD)	 e	 funções	 de	 moni-

torização temporária PD online num sistema 
portátil.	O	MONTESTO	200	com	IP65	pode	ser	
utilizado tanto em ambientes internos como 
externos	 para	 avaliações	 das	 condições	 de	
isolamento em vários ativos elétricos em car-
ga de média e alta tensão, incluindo motores 
e	 geradores,	 transformadores	 de	 potência	 e	
cabos de energia. A atividade de descarga 
parcial	é	um	indicador	fiável	da	condição	de	
isolamento	 uma	 vez	 que	 é	 frequentemente	
um	 sinal	 de	 defeitos	 de	 isolamento	 que	 po-
dem causar falhas nos ativos elétricos.

CONEXÕES PLUG&PLAY PARA VÁRIOS 
SENSORES PD
O	 MONTESTO	 200	 foi	 concebido	 para	 ser	
utilizado com uma variedade de sensores 
de medição PD da OMICRON e outros forne-
cedores, incluindo condensadores de aco-
plamento	 para	 máquinas	 rotativas,	 sensores	
de monitorização do estado das buchas e 
sensores	de	válvula	de	drenagem	UHF	para	
transformadores	 de	 potência	 e	 transforma-
dores	 de	 corrente	 de	 elevada	 frequência	
(HFCTs)	 para	 cabos	 de	 transmissão.	 Estes	
sensores de medição PD podem ser per-
manentemente instalados e conectados ao 
MONTESTO	200	através	da	caixa	de	ligações	

MONTESTO 200
SISTEMA PORTÁTIL ONLINE DE MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO  
DE DESCARGA PARCIAL PARA VÁRIOS ATIVOS ELÉTRICOS.

da	 OMICRON,	 que	 também	 está	 instalada	
permanente	 no	 ativo.	 Isto	 permite	 ligações	
seguras e convenientes Plug&Play	 enquanto	
está online para evitar tempo de inatividade 
desnecessário	durante	a	configuração.				

FÁCEIS MEDIÇÕES PD NO LOCAL
O	leve	e	compacto	MONTESTO	200	vem	com	
todos os cabos de ligação necessários numa 
caixa	 com	 rodas	 que	 é	 fácil	 de	 transportar	
para	vários	locais	para	medições	online de PD 
no local.

A	ampla	gama	de	frequência	de	medição	
do sistema pode ser ajustada livremente para 
garantir	uma	ótima	relação	sinal-ruído.	Os	flu-
xos de dados de medição PD foram gravados 
e reproduzidos, posteriormente, para uma 
análise detalhada.

CONFIGURAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO 
REMOTA E ACESSO A DADOS
Para uma monitorização temporária PD, os 
utilizadores podem facilmente montar o 
MONTESTO	200	numa	superfície	ou	junto	ao	
ativo,	conectando-o	à	caixa	de	ligações,	e	em	
seguida	deixa-o	sem	supervisão.	O	MONTES-
TO	200	possui	um	computador	embutido	que	
permite	a	recolha	e	arquivo	dos	dados	a	lon-
go prazo. Os utilizadores podem aceder ao 
computador	a	partir	de	qualquer	local	remoto	

para	configurar	as	sessões	de	monitorização	
e visualizar os dados PD recolhidos com a 
prática interface web do sistema. Os utiliza-
dores	 podem	 também	 configurar	 o	 sistema	
para	enviar	automaticamente	notificações	de	
alarme por email	quando	os	níveis	de	PD	ex-
cederem	os	limites	definidos	pelo	utilizador.

SOFTWARE DE FÁCIL UTILIZAÇÃO
O software	MONTESTO	200	de	fácil	utilização	
simplifica	a	configuração	do	sistema,	a	análi-
se de dados PD e a geração de relatórios.

Os recursos exclusivos do software, como 
o	 3PARD	 (3-Phase Amplitude Relation Dia-
gram)	 e	 o	 Automatic Cluster Separation, se-
param automaticamente o ruído dos sinais 
PD para ajudar os utilizadores a determinar a 
fonte	 do	 sinal	 de	 uma	 forma	 rápida	 e	 fiável.	
Os dados dos sensores de terceiros podem 
também ser facilmente integrados para uma 
correlação com os dados PD.

VÁRIAS ÁREAS DE APLICAÇÃO
O	 MONTESTO	 200	 é	 destinado	 a	 uma	 utili-
zação	 por	 fabricantes	 de	 ativos,	 equipas	 de	
manutenção	 em	 instalações	 e	 locais	 indus-
triais, bem como fornecedores de serviços 
para	 convenientes	 medições	 online PD e 
uma monitorização temporária PD. A solu-
ção 2-em-1 pode ser utilizada, por exemplo, 
para esclarecer problemas de isolamento de 
ativos durante os períodos de garantia; para 
verificar	periodicamente	a	condição	de	isola-
mento	durante	a	vida	útil	de	um	ativo;	identi-
ficar	 questões	 inerentes	 que	 requerem	 uma	
atenção imediata; observar ativos em risco 
por longos períodos de tempo; e planear a 
manutenção e o investimento com base na 
condição do ativo.

A	OMICRON	tem	vários	anos	de	experiên-
cia no campo da medição PD, monitorização 
e análise em ativos de média e alta tensão 
com os clientes nos setores da manufatura de 
ativos, rede elétrica e nos setores industriais 
em todo o mundo. M

OMICRON Technologies España, S.L.

Tel.: +34 916 524 280 · Fax: +34 916 536 165

www.omicron.at

O MONTESTO 200 é uma solução 2-em-1 para uma medição da descarga parcial online e uma monitorização temporária 

em vários ativos elétricos.
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A Rittal repensou e redesenhou a sua 
oferta	 de	 acordo	 com	 as	 exigências	
da	Indústria	4.0.	A	transformação	digi-

tal	traz	novos	desafios	em	termos	do	produ-
to em si, do seu ambiente operacional e da 
sua disponibilidade. Este lançamento marca 
a transformação digital de um produto stan-
dard	 que	 foi	 produzido	 pela	 Rittal	 durante	
mais	de	50	anos:	mais	de	35	milhões	de	uni-
dades de caixas industriais AE foram fabri-
cadas, tornando-as nas mais populares do 
mundo.

A digitalização e a automação na era 
da	 Indústria	 4.0	 estão	 a	 criar	 novos	 desa-
fios	 em	 caixas	 e	 armários.	 “Entendemos as 
novas necessidades da indústria digital e 

Rittal lança nova linha de caixas 
AX e KX
REPROJETADAS PARA A INDÚSTRIA 4.0.

A Rittal lançou as suas novas caixas compactas AX e KX na Feira Industrial de Hannover (Hannover Messe). As novas AX e KX estão in-
corporadas em processos digitais, tornando a instalação, bem como a integração de componentes, mais simples e rápida e com maior 
flexibilidade e segurança. 

desenvolvemos uma nova geração de caixas 
pequenas e compactas como resposta, que, 
em conjunto com a introdução da nossa linha 
Blue e+ e do sistema de armários de grandes 
dimensões VX25, significa que todos os nossos 
principais produtos foram totalmente redese-
nhados e adequados à Indústria 4.0”,	 afirma	
Uwe Scharf, Vice-Presidente da Rittal res-
ponsável	pelas	Unidades	de	Negócio	de	TI	e	
Indústria	e	Marketing.

À	medida	que	a	quantidade	de	sensores	
e	atuadores	instalados	nas	máquinas	aumen-
ta,	 o	 mesmo	 acontece	 com	 o	 número	 de	
componentes e cabos a serem acomodados 
nos sistemas de controlo e no painel de dis-
tribuição. Para além disso, a era digital está 

cada	vez	mais	presente	nas	oficinas	de	comu-
tação – com uma necessidade crescente de 
automação,	maior	flexibilidade	e	maior	stock 
de produtos.

CADEIA DIGITAL 
“DO CLIENTE AO CLIENTE”
A Rittal fornece suporte efetivo para toda a 
cadeia de valor para a produção de painéis, 
desde a engenharia até ao pedido e à auto-
mação. O seu gémeo digital oferece dados 
de	 alta	 qualidade	 para	 todo	 o	 processo	 de	
projeto,	 configuração	 e	 fabrico.	 Os	 códigos	
QR	 permitem	 que	 todas	 as	 peças	 sejam	
identificadas	e	atribuídas	com	precisão.	Com	
o lançamento das AX e das KX, estas novas 
caixas	pequenas	e	compactas	são	agora	par-
te integrante desta abordagem.

O	 Sistema	 de	 Configuração	 Rittal	 (RiCS),	
por	 exemplo,	 permite	 a	 configuração	 rápida	
e	simples	de	armários,	acessórios	e	modifica-
ções.	Além	disso,	uma	verificação	automática	
de plausibilidade ajuda a evitar escolhas er-
radas.	Os	dados	de	configuração	podem	ser	
enviados para o sistema de engenharia de 
software EPLAN e, portanto, utilizados para 
tarefas	posteriores,	completos	ou	com	quais-
quer	 modificações.	 Isto	 reduz,	 consideravel-
mente, o tempo e o esforço necessários no 
processo de engenharia.

FABRICO ALTAMENTE 
AUTOMATIZADO
As	novas	AX	e	KX	são	fabricadas	em	Haiger,	
na fábrica mais avançada do mundo para cai-
xas	 pequenas	 e	 compactas,	 estabelecidas	
recentemente de acordo com os princípios 
da	 Indústria	 4.0.	 Os	 processos	 de	 fabrico	 al-
tamente automatizados, em conjunto com 
o novo centro de distribuição automático 
(GDC),	permitem	o	atendimento	contínuo	dos	
pedidos, garantindo a disponibilidade dos 
produtos e acessórios standard, no mais curto 
espaço de tempo.
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SIMPLES, RÁPIDO, FLEXÍVEL E SEGURO
As	duas	últimas	adições	ao	portefólio	da	Rit-
tal oferecem aos clientes recursos aprimo-
rados e novas oportunidades de criação de 
valor. A economia de tempo começa com 
a entrega ao cliente: os painéis podem ser 
removidos individualmente; não há necessi-
dade do trabalho de desmontagem conven-
cional.	Também	é	mais	fácil	instalar	portas	e	
fechos e, normalmente, sem a necessidade 
de recurso a ferramentas. O suporte de insta-
lação na parede agora pode ser rapidamen-
te aparafusado no lugar do lado de fora da 
caixa	compacta	ou	pequena	–	e	sem	afetar	a	
classificação	de	proteção.	Isto	também	reduz	
substancialmente o risco de danos durante o 
transporte,	pois	os	suportes,	que	se	projetam	
nos lados das caixas, podem ser conectados 
no	local	de	destino	final.

Outra	vantagem	é	a	maior	quantidade	de	
espaço disponível nas AX e KX em compara-
ção com as suas predecessoras, as AE, CM, 
KL,	EB	e	BG.	O	número	crescente	de	sensores	
e	 atuadores	 que	 estão	 a	 ser	 implementados	
na	indústria	de	comutação	estão,	por	sua	vez,	
a	 aumentar	 a	 quantidade	 de	 cabos	 que	 ne-
cessitam de ser alojados. O design modular 
dos novos armários, os recortes aprimorados 
e as placas maiores criam, em média, um 

terço a mais de espaço para os cabos. Além 
disso, os localizadores integrados nos painéis 
laterais permitem a incorporação simples, 
precisa e rápida dos trilhos de instalação in-
ternos. Como os trilhos também utilizam es-
paçamento	 de	 25	 mm	 (padrão	 de	 altura),	 é	
possível usar acessórios, como luzes ou blo-
cos de terminais, do portefólio dos armários 
VX25. Isto permite um menor stock de peças, 
e	não	há	necessidade	de	usar	máquinas,	per-
furação, entre outros.

A segurança é uma grande priorida-
de em todos os armários Rittal. Quando são 
instalados os componentes nas caixas AX e 
KX, a categoria de proteção é mantida sem 

qualquer	 restrição.	 Isto	 também	 se	 aplica	 à	
certificação	 da	 UL,	 que	 é	 essencial	 para	 im-
plantação no mercado norte-americano. No 
geral, os novos recursos de design tornam as 
caixas compactas mais robustas e garantem 
maior	 resistência,	 em	 particular	 às	 cargas	
dinâmicas.

ADEQUADAS PARA VÁRIOS REQUISITOS
As novas linhas de produtos fornecem res-
postas para muitas e variadas necessidades. 
As	caixas	KX	de	pequeno	porte,	de	150	mm	x	
150	mm	x	80	mm	são	as	adequadas	se	alguns	
dos componentes forem instalados em cai-
xas de terminais e caixas Bus. As caixas com-
pactas AX estão disponíveis com profundida-
des entre 120 mm e 350 mm e com tamanho 
máximo	de	1000	mm	x	1400	mm.	Para	todos	
os modelos, há uma opção de chapa de aço 
com acabamento a spray ou aço inoxidável. 
Apesar	 do	 maior	 número	 de	 possibilidades	
e de potencial utilização, a complexidade foi 
significativamente	reduzida.	 M

Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt
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A empresa atingiu uma posição de re-
levo e de liderança no território espa-
nhol, registando um forte crescimento 

da sua base de clientes, graças à estratégia 
assente	na	qualidade	e	na	inovação	do	porte-
fólio	de	soluções	de	manutenção	cloud, dis-
poníveis	nas	versões	web e mobile.

Atualmente, perto de meia centena de 
empresas recorrem à solução de gestão de 
manutenção	Valuekeep,	em	Espanha.	Os	De-
partamentos de Manutenção destas empre-
sas	 têm	 encontrado	 nesta	 solução	 a	 plata-
forma	ideal	para	uma	gestão	mais	eficaz	dos	
seus ativos, permitindo-lhes reduzir os custos 
de manutenção e obter uma maior longevi-
dade	dos	equipamentos	mais	críticos.

Na opinião de Luís Cadillon, Managing 
Director	da	Valuekeep,	“o forte crescimento da 
empresa é resultado da estratégia bem-suce-
dida que a Valuekeep tem vindo a implemen-
tar em termos de expansão internacional e, em 
particular, em Espanha.” Este aumento acen-
tuado	 do	 número	 de	 clientes	 deve-se	 tam-
bém	 à	 flexibilidade	 da	 solução,	 que	 permite	
uma adaptação às necessidades concretas 
das	empresas	de	qualquer	setor	de	atividade,	
seja	qual	for	a	dimensão	do	negócio.

A	 estratégia	 delineada	 pela	 Valuekeep	
passa pela inovação em termos tecnológi-
cos, mas também pela implementação de 
um	 ecossistema	 de	 serviços	 e	 assistência	
de	excelência	junto	de	cada	um	dos	clientes.	

Valuekeep	conquista	mercado	
espanhol
A Valuekeep iniciou atividade em Espanha há cerca de 3 anos e, atualmente, está presente em praticamente todas as comunidades 
autónomas do país, inclusive nas Baleares e nas Canárias. 

Aliada a esta estratégia de customer success 
está um plano de marketing e vendas muito 
centrado no território espanhol.

Estes foram os principais drivers de negó-
cio	que	impulsionaram	a	conquista	dos	mais	
de	40	clientes	ao	longo	dos	cerca	de	3	anos	
de atividade, sendo grande parte desses 
clientes empresas de média e grande dimen-
são. Quanto a setores destacam-se o retalho 
(General	 Óptica),	 restauração	 (Goiko	 Grill),	
hotelaria	(Spring	Hotels),	indústria	metalome-
cânica	 (Hydracorte),	 indústria	 agroalimentar	
(Grupo	 Copese),	 gestão	 de	 empreendimen-
tos	desportivos	(Algalia	Sport),	gestão	de	edi-
fícios	 (Fundación	 María	 Masaveu	 Peterson),	
gestão	 de	 resíduos	 (Biogastur),	 produção	 de	
energia	&	renováveis	(Eliantus),	tratamento	de	
águas	 (SACYR	 Agua),	 serviços	 (Tragsa),	 pro-
dução	alimentar	(Cafosa),	entre	outros.

A	 horizontalidade	 da	 solução	 Valuekeep	
permite	 adaptá-la	 a	 empresas	 de	 qualquer	
setor de atividade. No setor hoteleiro, por 
exemplo, é de salientar a possibilidade de 
inventariar	 ativos	 através	 de	 etiquetas	 RFID	
ou NFC com a app	Valuekeep	Mobile,	simpli-
ficando	a	 identificação	de	cada	ativo	no	res-
petivo local.

O	Valuekeep	Mobile	permite	também	re-
portar	incidências	e	aceder	às	ordens	de	tra-
balho para cada ativo no terreno, através de 
um smartphone ou tablet. Já no setor indus-
trial, este software de gestão de manutenção 

revela-se	 muito	 útil	 para	 seguir	 e	 controlar	
todas	as	operações,	sem	recorrer	ao	uso	do	
papel,	 o	 que	 resulta	 numa	 maior	 eficácia	 da	
produção	 e	 num	 menor	 número	 de	 avarias.	
Por outro lado, no setor da Prestação de Ser-
viços,	 o	 Valuekeep	 aporta	 grandes	 funcio-
nalidades	 que	 permitem	 gerir	 múltiplas	 ins-
talações	situadas	em	diferentes	localizações	
geográficas,	 com	 a	 possibilidade	 de	 visuali-
zar	os	técnicos	e	os	ativos	no	mapa.	Tudo	isto	
numa	 única	 plataforma	 cloud, acessível em 
qualquer	lugar.

A	Valuekeep	aposta	também	na	presen-
ça em vários eventos do país, de destacar a 
Feira Maintenance,	 em	 Bilbao,	 que	 decorreu	
nos	próximos	dias	04,	05	e	06	de	junho,	com	
o objetivo de dar a conhecer o seu portefólio 
de	 soluções	 e	 serviços,	 que	 permitem	 digi-
talizar todos os processos de manutenção 
e consolidar dados de diferentes fontes de 
informação	 numa	 única	 solução,	 proporcio-
nando indicadores preciosos ao transformar 
dados em insights.

Para o futuro, a empresa tem a ambição 
de	continuar	a	crescer	e	a	conquistar	outros	
mercados,	 com	 o	 mesmo	 sucesso	 que	 tem	
alcançado em Espanha. M

Valuekeep

Tel.: +351 253 309 950

info@valuekeep.com · www.valuekeep.com

o forte crescimento da 
empresa é resultado 
da estratégia bem-
sucedida que a 
Valuekeep tem vindo 
a implementar em 
termos de expansão 
internacional e, em 
particular, em Espanha.
Luís Cadillon
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Com o SNAP IN, a Weidmüller está a 
revolucionar os sistemas de ligação e 
a	trazê-los	para	um	novo	nível.	Cabos	

flexíveis	 e	 entrançados	 sem	 os	 terminais	 de	
extremidade prensados podem ser facilmen-
te inseridos no ponto de ligação aberto. “Click” 
é	tudo	o	que	é	necessário	para	criar	uma	liga-
ção segura. Não são necessárias ferramen-
tas. A ligação pode suportar até mesmo con-
dições	ambientais	adversas	com	agitações	e	
vibrações	pesadas.	O	ponto	de	ligação	pode	
ser aberto ativando o botão, e o cabo de li-
gação pode ser removido. A inovadora tec-
nologia de ligação SNAP IN é utilizada, pela 
primeira	vez,	nas	séries	RockStar® de módu-
los	e	inserções	de	haste	fixa.	As	inserções	de	

Weidmüller RockStar®: tão 
rápido como um estalar de 
dedos
O novo conector SNAP IN revolucionou a cablagem de fichas industriais para serviços pesados. Uma cablagem eficiente com a tecno-
logia de ligação SNAP IN para condutores flexíveis e entrançados sem os terminais do fio prensados.

haste-fixa	com	6,	10,	16	e	24	pólos	estão	dis-
poníveis	(tamanhos	3,	4,	6	e	8)	com	uma	ten-
são	nominal	de	500	V/16	A.	A	nova	inserção	
HDC	permite	uma	cablagem	mais	rápida,	fá-
cil,	fiável	e	flexível.	O	trabalho	de	manutenção	
é,	significativamente	mais	rápido.	O	conector	
modular plug-in	do	sistema	RockStar® Modu-
Plug	 oferece	 ainda	 uma	 maior	 flexibilidade.	
Com a sua gama de diferentes módulos, ele 
fornece	ao	utilizador	várias	opções	para	com-
binar	funções	individualmente	dentro	de	uma	
interface. A nova tecnologia de ligação SNAP 
IN não serve apenas para economizar um va-
lioso espaço de instalação, mas o utilizador 
também	 beneficia	 de	 uma	 enorme	 redução	
de tempo durante a instalação.

As	fichas	industriais	reforçadas	da	série	Ro-
ckStar® são acessórios permanentes na en-
genharia	 de	 máquinas	 e	 instalações,	 bem	
como	 nas	 indústrias	 ferroviárias	 e	 de	 ener-
gia	eólica.	Eles	também	apoiam	a	tendência	
para a modularização. A introdução de várias 
aplicações	e	modelos	estão	disponíveis	com	
vários sistemas de ligação para parafusos, 
por	 mola,	 PUSH	 IN,	 parafusos	 de	 ligação	
por aperto e axial. Além disso, existem agora 
inserções	 que	 estão	 equipadas	 com	 a	 ino-
vadora e futurista ligação SNAP IN. Este sis-
tema de ligação é o resultado do desenvol-
vimento consistente da Weidmüller do seu 
conhecido	sistema	de	ligação	PUSH	IN.	Com	
a ligação SNAP IN, os utilizadores podem fa-
cilmente	inserir	o	cabo	entrançado,	flexível	e	
desalinhado, sem necessidade de prensar o 
cabo	 no	 casquilho.	 O	 sistema	 aberto	 SNAP	
IN foi concebido para fechar automatica-
mente	assim	que	o	cabo	descarnado	tenha	
atingido a posição correta e a mola tenha 
sido acionada. O princípio de funcionalidade 
é comparável ao de uma ratoeira. O contacto 
fecha com um “clique” percetível e mantém 
o	cabo	no	local	protegido	contra	vibrações.	
Com o sistema SNAP IN não há necessida-
de	 de	 prensar	 o	 cabo	 no	 casquilho,	 o	 que	
reduz	significativamente	o	material	e	o	pro-
cessamento de custos e, ao mesmo tempo, 
acelera o processo de ligação. O conector 
SNAP IN é fácil de operar e garante uma 
ligação	 fiável	 e	 à	 prova	 de	 vibração.	 Os	 fios	

Figura 1. A nova tecnologia de ligação SNAP IN levará os seus processos de cablagem a um novo patamar. Com o SNAP IN, 

o trabalho de instalação e a manutenção pode ser executado com a mesma rapidez do que um piscar de olhos.

Com a ligação SNAP IN, 
os utilizadores podem 
facilmente inserir o cabo 
entrançado, flexível 
e desalinhado, sem 
necessidade de prensar 
o cabo no casquilho.
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entrançados	 e	 flexíveis	 de	 1	 a	 2,5	 mm2 po-
dem	 ser	 ligados	 de	 forma	 rápida	 e	 fiável,	
sem	 aperto	 do	 cabo	 no	 casquilho.	 E,	 ainda	
é possível utilizar condutores entrança-
dos	 com	 terminais	 nos	 casquilhos	 e	 anilhas	
de	 plástico	 com	 secções	 transversais	 de	
0,5 mm2 a 2,5 mm2	(AWG	20	a	16)	com	o	sis-
tema de ligação SNAP IN. Os cabos ligados 
resultam de uma ativação do empurrador ao 
utilizar uma chave de fenda standard. Este 
inovador sistema de ligação é, atualmente, 
oferecido apenas pela Weidmüller.

Cada ponto de contacto para os módulos 
e	inserções	HDC	SNAP	IN	também	é	forneci-
do	com	um	“ponto	de	medição”	que	significa	
que	 os	 procedimentos	 de	 teste	 podem	 ser	
efetuados com o teste standard 2,0 mm. Esta 
opção de teste é simples a partir da régua de 
bornes.

As	inserções	de	pólo	fixo	HDC-HE	SNAP	
IN	estão	disponíveis	com	6,	10,	16	e	24	pólos	
(tamanho	3,	4,	6	e	8).	

A tensão nominal é de 500 V segundo 
o	 DIN	 EN	 61984	 e	 600	 V	 AC/DC	 de	 acordo	

com	o	UL/CSA.	A	corrente	nominal	(DIN	EN	
61984)	é	de	16	Amperes.	O	sistema	de	liga-
ção	 SNAP	 IN	 garante	 um	 alto	 nível	 de	 fia-
bilidade	 mesmo	 nas	 condições	 ambientais	
mais	 severas,	 com	 agitações	 e	 vibrações	
pesadas.

A	caixa	de	plástico	das	inserções	HDC-HE	
SNAP IN consiste num material isolante PA 
66/6	 reforçado	 com	 fibra	 de	 vidro	 PC.	 O	
plástico está listado pela UL e aprovado para 
uma	 utilização	 ferroviária.	 A	 classificação	
de	 inflamabilidade	 de	 acordo	 com	 o	 UL	 94	
é	 V-0.	 As	 inserções	 podem	 ser	 facilmente	
inseridas	 em	 temperaturas	 que	 variam	 de	
-40ºC	a	125ºC	e	são	compatíveis	com	as	in-
serções	 HDC-HE	 existentes	 com	 o	 aperto,	
parafuso, braçadeira de tensão e os sistemas 
de	ligação	PUSH	IN.

Além	 dos	 novos	 módulos	 RockStar® 
Modu Plug de 5 pólos de tamanho 1 com 
uma	tensão	nominal	de	400	V	(DIN	EN	61984)	
ou	 600	 V	 (UL/CSA),	 a	 Weidmüller	 também	
oferece uma conceção de módulo comple-
tamente	 novo	 para	 as	 soluções	 conectáveis	
num ambiente IP20. Especialmente para as 
soluções	de	distribuição	no	interior	do	armá-
rio de controlo, estes novos módulos Modu-
Plug de 1 e 3 níveis com ligação SNAP IN e 
uma	tensão	nominal	de	250	V	(DIN	EN	61984)	
ou	 600	 V	 (UL/CSA)	 abrem	 possibilidades	
inimagináveis para uma utilização no espa-
ço, por exemplo na aparelhagem de Baixa 
Tensão.	 M

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

Figura 2. Os benefícios da ligação SNAP IN são comprovados pela primeira vez nas inserções e módulos da família 

RockStar®.

Figura 3. As fichas industriais robustas RockStar® da Weidmüller com a SNAP IN: insira simplesmente o condutor flexível 

e entrançado no ponto de fixação – clique. Feito!

Figura 4. Eficiência em todas as etapas: princípio funcional 

da tecnologia de ligação SNAP IN. O condutor descarnado 

é inserido diretamente no ponto de ligação aberto, e a 

ligação SNAP IN é acionado por um clique. E é tão rápido: 

basta pressionar o botão e o ponto de ligação reabrirá de 

imediato.
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GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES 
E EDIFÍCIOS (3.ª EDIÇÃO)
Como organizar e implementar um sistema de gestão da manutenção com apoio da informática 
é o tema deste livro. A gestão da manutenção de edifícios foi nesta edição substancialmente 
aprofundada	para	responder	às	exigências	que	as	regulamentações	do	RSECE	e	do	SCIE	colo-
cam	à	gestão	técnica	dos	edifícios	nos	importantes	domínios	da	gestão	energética,	da	qualida-
de	do	ar	interior	e	da	segurança	contra	incêndio.

Tudo	numa	perspetiva	prática	onde,	partindo	dos	conceitos	fundamentais,	se	passa	pelas	
metodologias	de	implementação	para	chegar	a	verdadeiras	soluções	de	gestão.	
Índice: Introdução à gestão da manutenção. Terminologia, definições e conceitos. Indicadores de gestão 

da manutenção. Manutenção de edifícios. Organizar o sistema de gestão. Registo dos equipamentos e pla-

nos. Programação e gestão dos trabalhos. Norma de codificação de materiais. Gestão do armazém. Apro-

visionamentos à manutenção. Controlo de custos de manutenção. Implementar a gestão em edifícios.

PREÇO BOOKI: 32,44€ 

PVP: 36,05€

POUPA: 3,61€

Autor: José Paulo Saraiva Cabral

ISBN:	9789727579709
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Idioma:	Português
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PREÇO BOOKI: 22,50€

PVP: 25,00€
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A ACÚSTICA NA REABILITAÇÃO 
DE EDIFÍCIOS (4.ª EDIÇÃO)
Um	livro	prático	sobre	os	princípios	gerais	associados	à	reabilitação	acústica	de	edifícios	antigos	
e	respetivos	espaços	envolventes.	O	autor	aborda	as	questões	fundamentais	que	um	projetista	
ou	um	planificador	deve	ter	presentes	na	avaliação	de	um	edifício	antigo	bem	como	na	seleção	
e	implementação	das	ações	de	recuperação	e	beneficiação.

Além	 dos	 requisitos	 legais	 aplicáveis,	 o	 autor	 aponta	 linhas	 gerais	 orientadoras	 para	 uma	
melhor	abordagem	e	análise	dos	problemas	existentes,	nos	vários	domínios	que	os	requisitos	
acústicos	contemplam	e	ilustram-se,	com	pormenores	construtivos,	possíveis	soluções	corre-
tivas a aplicar.
Índice: Introdução. Situação do Parque Edificado Nacional. Acústica de Edifícios: Parâmetros Relevantes. 

Requisitos Acústicos dos Edifícios. Reabilitação Acústica: Princípios Gerais. Linhas Orientadoras para rea-

bilitação acústica. Ambiente Exterior. Aspetos Complementares. Legislação Aplicável Comentada. Solu-

ções construtivas de reabilitação e detalhes relevantes no desempenho acústico.

Autor: Jorge Viçoso Patrício

ISBN:	9789897232756

Editora:	PUBLINDUSTRIA

Número	de	Páginas:	182

Edição:	2018

Idioma:	Português
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MANUAL DE MANUTENÇÃO DE 
EDIFÍCIOS – GUIA PRÁTICO (2.ª EDIÇÃO)
A	manutenção	de	edifícios	é	uma	atividade	complexa	que	tem	ganho	cada	vez	mais	importância	
nos	dias	que	correm.	A	complexidade	dos	conhecimentos	necessários	para	uma	correta	manu-
tenção dos edifícios vai desde conhecer os materiais básicos até ao conhecimento geral das 
diversas	especialidades	existentes	nas	instalações.	Só	através	de	um	conhecimento	profundo	
do	edifício	se	poderá	adaptar	técnicas	e	estratégias	eficazes	para	garantir	um	prolongamento	
eficaz	da	vida	útil	das	instalações.	Os	principais	fundamentos	a	ter	em	conta	na	manutenção	de	
edifícios são a gestão técnica centralizada e a gestão orçamental. 
Índice: Gestão da Manutenção em Edifícios. Manutenção Preditiva. Tratamento de Águas. Separadores de 

Ar e Partículas. Chillers. Torres de Arrefecimento. Unidades de Tratamento de Ar (UTA). Postos de Trans-

formação. Transformadores de Isolamento. Geradores. Iluminação. Instalação e Manutenção de Bombas 

e Sistemas de Bombeamento. Central de Bombagem para Serviços de Incêndio. ATEX - Atmosferas Ex-

plosivas. Ascensores, Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes. Inspeção à Rede de Gás, 

Avaliação Acústica e Licenciamento de Equipamentos sob Pressão. Extintores. Registos de Segurança. 

Manutenção de Espaços Verdes.

PREÇO BOOKI: 26,10€

PVP: 29,00€

POUPA: 2,90€

Autor:	Hugo	Daniel	Ramos	Prata

ISBN:	9789897230691

Editora:	PUBLINDUSTRIA
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Venda online	em	www.booki.pt
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MANUAL DE SEGURANÇA 
NA MANUTENÇÃO
A	fiabilidade	dos	sistemas	produtivos	incluindo	as	máquinas	e	os	equipamentos	de	trabalho	e	as	
instalações	constitui	um	fator	decisivo	para	a	preservação	de	níveis	adequados	de	segurança	e	
de	saúde	no	trabalho.

Este manual pretende proporcionar o conhecimento necessário para assegurar a segurança 
e	a	saúde	dos	trabalhadores	que	realizam	atividades	de	manutenção	e,	indiretamente,	daque-
les	que	operam	os	sistemas	objeto	dessa	intervenção	e	também	a	de	terceiros	que	possam	ser	
afetados	pela	ocorrência	de	eventos	nocivos	resultantes	de	deficiente	manutenção.
Índice: Breves considerações acerca da responsabilidade penal dos empregadores. Gestão da manuten-

ção. Aquisição e utilização de máquinas e equipamentos de trabalho. Requisitos de segurança e saúde nos 

trabalhos de manutenção. Ergonomia nos trabalhos de manutenção.

PREÇO BOOKI: 15,21€ 
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ISBN:	9789726188452

Editora:	SÍLABO
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LUBRIFICANTES & LUBRIFICAÇÃO 
INDUSTRIAL
Esta	obra	destina-se	aos	estudiosos,	aos	engenheiros	e	a	todos	os	profissionais	de	manutenção,	
preenchendo	uma	lacuna	na	bibliografia	nacional	sobre	óleos	lubrificantes	e	lubrificação	auto-
motiva	e	industrial,	e	também	lubrificação	em	motores	marítimos	e	ferroviários.

O	livro	desperta	para	as	práticas	de	reciclagem	e	refino	dos	óleos	utilizados,	bem	como	para	
as	técnicas	de	lubrificação	dos	principais	elementos	de	máquinas	e	de	segmentos	industriais,	
abordando	 de	 forma	 ampla	 e	 profunda	 os	 aspetos	 da	 lubrificação	 automotiva,	 formulação	 e	
aditivos habitualmente utilizados.

O	livro	aponta	para	os	ensinamentos	de	armazenagem	de	óleos	e	graxas	lubrificantes,	além	
de	abordar	aspetos	tecnológicos	e	práticos	da	lubrificação	em	geral.
Índice: O petróleo. Óleos lubrificantes. Princípios básicos de lubrificação. Lubrificação de equipamentos 

específicos. Lubrificação de indústrias específicas. Produtos especiais. Cuidados especiais.

Autores: Pedro Nelson Belmiro, Ronald Carreteiro
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PATOLOGIAS EM SISTEMAS PREDIAIS 
HIDRÁULICO-SANITÁRIOS
Este	 livro	 foi	 desenvolvido	 com	 a	 finalidade	 de	 apresentar	 a	 engenheiros,	 arquitetos,	 alunos,	
construtores,	empreiteiros	e	todos	os	profissionais	envolvidos	na	construção	e	edificação	uma	
visão	conceitual	mais	didática,	prática	e	simplificada	das	principais	patologias	que	ocorrem	nos	
subsistemas	das	instalações	hidráulicas	prediais,	bem	como	ressaltar	que	o	estudo	desses	pro-
blemas não reside somente na atuação corretiva, mas na possibilidade da atuação preventiva, 
especialmente	quando	elas	têm	por	causa	falhas	no	processo	de	produção	dos	respetivos	pro-
jetos de engenharia.
Índice: Vícios Construtivos, Defeitos e Danos. Principais Causas de Patologias em Sistemas Prediais. Pato-

logias em Instalações Prediais de Água Fria. Patologias em Instalações Prediais de Água Quente. Patolo-

gias em Instalações Prediais de Esgoto. Patologias em Instalações Prediais de Águas Pluviais.
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PRODUTOS E TECNOLOGIAS

Volara e Schneider Electric 
implementam sistema de controlos 
de	quarto	inteligente	por	comando	
de voz em hotéis
Schneider Electric Portugal   

Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A Volara – software de gestão de conversa-
ção com base na voz totalmente integrado 
para	 a	 indústria	 hoteleira	 –	 e	 a	 Schneider	
Electric assinaram uma parceria para com-
binar	 a	 sua	 experiência	 em	 automação	 e	
tecnologia de voz para desenvolver colabo-
rativamente	soluções	inovadoras	para	o	se-
tor hoteleiro. A Schneider Electric e a Volara 
desenvolveram controlos intuitivos ativados 
por	 voz	 para	 quartos	 de	 hotel,	 que	 melho-
ram	 a	 experiência	 dos	 hóspedes	 e	 propor-
cionam capacidades analíticas ampliadas 
que	 podem	 melhorar	 a	 eficiência	 operacio-
nal dos hotéis. Como primeiro passo nesta 
colaboração, as duas empresas criaram uma 
nova interface de programação de aplica-
ções	 (API)	 que	 liga	 os	 controlos	 de	 quarto	
da Schneider Electric à solução de software 
da Volara com base na cloud,	a	qual	irá	per-
mitir aos hóspedes controlar intuitivamente 
as	condições	do	seu	quarto	usando	coman-
dos de voz, com vista a promover uma ex-
periência	 sem	 atritos	 e	 inesquecível.	 Para	
implementar esta solução, os hotéis pode-
rão	 escolher	 qualquer	 uma	 das	 principais	
plataformas de processamento de línguas 
naturais, como Amazon Alexa, Google As-
sistant	ou	IBM	Watson,	para	permitirem	que	
os hóspedes usem o controlo por voz na ilu-
minação, temperatura, cortinados e cortinas, 
toiletes e funcionalidades de “não perturbar” 
do	seu	quarto.

A Volara fornece um software de gestão 
de conversação em tempo real, com base na 
cloud, diagnóstico do ponto de vista da pla-
taforma	 e	 com	 múltiplas	 propriedades,	 bem	
como um centro de integração seguro. O seu 
software transforma as principais plataformas 
de processamento de línguas naturais numa 
ferramenta	 de	 negócio	 hoteleira	 que	 pro-
move	 um	 serviço	 ao	 cliente	 mais	 eficiente,	
influencia	 o	 comportamento	 dos	 hóspedes	
através da melhoria dos serviços do hotel 
e atividades dos hóspedes, aumenta men-
suravelmente a satisfação dos clientes com 
uma	pontuação	NPS	até	20%	superior,	e	ajuda	
os hoteleiros a compreenderem melhor os 

seus clientes. A Schneider Electric fornece 
soluções	 de	 energia	 para	 todas	 as	 zonas	 de	
um hotel, desde a construção e gestão da 
energia	até	à	gestão	de	quartos	individuais	e	
áreas	comuns.	A	solução	para	os	quartos	de	
hóspedes monitoriza e controla o consumo 
de	energia,	identifica	e	aborda	proativamente	
as necessidades de manutenção, facilita os 
pedidos	de	serviço	de	quarto	e	resolve	pro-
blemas remotamente.

A API desenvolvida conjuntamente foi 
testada no Centro de I&D da Schneider Elec-
tric na América do Norte. A cibersegurança 
assume uma importância crítica para ambas 
as	empresas,	e	a	arquitetura	do	software Vo-
lara	 tem	 vindo	a	 comprovar	que	 as	 suas	 ca-
madas de proteção zelam pela segurança da 
informação	 pessoal	 identificável	 dos	 hóspe-
des e dos dados proprietários do hotel.

Schaeffler	e	a	Mitsubishi	Electric	
anunciam parceria estratégica global
Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt 

A Mitsubishi Electric Corporation e a Schae-
ffler	 Technologies	 AG	 &	 Co.	 KG	 anuncia-
ram uma parceria estratégica global como 
parte da rede de alianças de e-F@ctory. As 
2 empresas são parceiras desde 2010 na 
e-F@ctory	Alliance	que	faz	parte	do	conceito	
de e-F@ctory da Mitsubishi Electric Corpora-
tion,	um	conceito	que	apoia	as	empresas	que	
adotam medidas no âmbito da transforma-
ção digital, como a integração dos dados de 
máquinas	 e	 equipamentos	 nos	 sistemas	 de	
execução	 de	 fabrico	 (manufacturing execu-
tion systems	-	MES)	e	nos	sistemas	de	planea-
mento	 de	 recursos	 empresariais	 (enterprise 
resource planning systems	-	ERP).

A	 Schaeffler	 e	 a	 Mitsubishi	 Electric	 co-
laborarão para melhorar a conectividade e 
criar	soluções	da	Indústria	4.0	que	reduzam	
os períodos de inatividade não programados 
das	máquinas	e	maximizem	a	produtividade	
para o cliente. Por exemplo, o protocolo de 
máquina	 SLMP	 (seamless message protocol 
=	 protocolo	 de	 mensagem	 contínua)	 imple-
mentado nos sistemas de Condition Monito-
ring	 da	 Schaeffler	 permite	 que	 os	 sensores	
de	 vibração	 se	 comuniquem	 bidirecional-
mente com o controlador lógico programá-
vel	(programmable logic controller	-	PLC)	da	

Mitsubishi Electric e transmitam os valores 
caraterísticos determinados. O PLC processa 
os	 dados	 convertendo-os	 em	 informações	
que	 são	 visualizadas	 como	 mensagens	 de	
texto simples e exibidas num ecrã. Um nível 
de integração adicional permite também a 
ligação do sistema de Condition Monitoring 
ao	 PLC	 do	 equipamento	 correspondente	
através de um cabo de rede e um protocolo 
Modbus.

A	Schaeffler	fornece	conceitos	que	com-
binam produtos mecatrónicos, sistemas de 
Condition Monitoring e serviços digitais para 
formar packs	 de	 soluções	 da	 Indústria	 4.0	
adaptados	 a	 aplicações	 específicas.	 Estes	
constituem a base para criar produtos e servi-
ços	adaptados	aos	requisitos	do	cliente,	ten-
do	sempre	como	foco	a	eficiência	do	sistema	
completo. A Mitsubishi Electric Corporation 
oferece uma vasta gama de tecnologias de 
processamento e automatização de fábricas, 
incluindo controladores lógicos programá-
veis	(PLC),	conversores	de	frequência,	robots, 
servomotores e interfaces	 Homem-Máquina	
(Human-Machine Interface,	HMI),	o	que	ajuda	
a	aumentar	a	produtividade	e	a	qualidade	nas	
instalações	de	produção.

VX25 Ri4Power: sistema integrado 
para distribuição de energia 
Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt

VX25	Ri4Power	185	mm	é	o	sistema	para	ma-
nufatura de disjuntores seguros ou de baixa 
tensão,	ou	distribuidores	de	potência	com	ve-
rificação	de	projeto	em	conformidade	com	a	
IEC	61439,	e	pode	ser	integrado	perfeitamen-
te no novo sistema de armários de grande di-
mensão da Rittal - VX25. Os kits de instalação 
standard para cada largura facilitam a instala-
ção,	principalmente	porque	não	é	necessário	
fazer	 perfurações.	 Os	 outros	 componentes	
podem ser integrados de forma rápida e fá-
cil, usando kits de instalação. O sistema VX25 
Ri4Power	 185	 mm	 atende	 aos	 mais	 altos	 re-
quisitos	 de	 segurança	 graças	 ao	 seu	 design 
encapsulado e ao uso de componentes para 
desconexão e comutação independentes do 
operador.	O	sistema	de	185	mm	é	fácil	de	ins-
talar devido à fácil seleção de produtos e ao 
software Rittal Power Engineering.
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Da mesma forma, o VX25 está pronto para os módulos 
VX25	 Ri4Power	 ISV,	 para	 que	 os	 armários	 de	 distribuição	
possam	ser	configurados	na	tecnologia	de	edifícios	 indus-
triais. A Rittal fornece kits	de	instalação	especiais	para	que	
estes módulos possam ser facilmente instalados dentro do 
armário.	O	sistema	é	compatível	com	o	padrão	IEC	61439	e	
inclui	um	certificado	de	verificação	de	projeto.	As	combina-
ções	 testadas	 do	 sistema	 de	 armários	 Rittal	 VX25	 e	 estes	
módulos permitem categorias de alta proteção. O armário 
de distribuição também pode ser integrado em armários 
standard de aço inoxidável VX25 para ambientes particu-
larmente difíceis. O seu design modular pode ser planea-
do com rapidez e facilidade, usando o software Rittal Power 
Engineering. Isto	 significa	 que	 os	 inúmeros	 benefícios	 do	
sistema	 de	 armários	 de	 grandes	 dimensões,	 VX25,	 tam-
bém	 podem	 ajudar	 no	 fabrico	 de	 armários	 de	 potência	 e	
distribuição de baixa tensão, testados. O novo sistema de 
armários grandes Rittal VX25 oferece às empresas de en-
genharia	elétrica	um	valor	agregado	significativo,	graças	às	
suas caraterísticas técnicas, facilidade de montagem e altos 
níveis de segurança.

Melhorar a manutenção na Arábia Saudita
Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

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

support@manwinwin.com · www.manwinwin.com

Estando	consciente	de	que	existe	muito	potencial	de	cres-
cimento através de exportação, a ManWinWin Software 
chegou a acordo com um parceiro para a implementação 
do software de gestão de manutenção na Arábia Saudita. 
A	 consultora	 portuguesa	 quer	 continuar	 a	 melhorar	 a	 ma-
nutenção na Arábia Saudita, consolidando a sua posição na 
região com um software	que	foi	recentemente	considerado	
o	5.º	melhor	CMMS	do	mundo	e	que	promove,	entre	outros	
benefícios, o aumento de produtividade e o controlo e re-
dução de custos.

Para criar um futuro próspero, a Arábia Saudita está a es-
tabelecer	mecanismos	e	medidas	no	país	que	visam	o	atingi-
mento	da	Visão	2030,	que	se	baseia	em	3	temas:	sociedade	
vibrante, economia próspera e nação ambiciosa. Consideran-
do	que	este	será	um	ponto	de	referência	para	decisões	futu-
ras, a parceria para a comercialização do ManWinWin neste 
país	acompanhará	a	visão	saudita	no	que	toca	ao	desenvol-
vimento	 de	 negócio	 e	 gestão	 estratégica	 para	 garantir	 que	
o CMMS ManWinWin estabelece uma base forte na Arábia 
Saudita.

Ahmed	 El-Hagrasy,	 parceiro	 ManWinWin	 Software	 na	
Arábia Saudita, demonstrou o seu entusiasmo com o acor-
do realizado: “temos o grande objetivo de alcançar um grande 
número de clientes no enorme mercado da Arábia Saudita. Es-
tamos a trabalhar muito para concretizar este objetivo e temos 
o prazer de contribuir e assistir ao crescimento da Visão 2030 
Arábia Saudita, expandindo os nossos negócios com ela.” A 
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ManWinWin	Software	acredita	que	este	acor-
do representa um marco importante para 
a	 empresa,	 que	 tem	 o	 Médio	 Oriente	 como	
um	 dos	 seus	 focos	 e	 prevê	 que	 esta	 parce-
ria impulsione a boa adoção do software no 
mercado.

WEG fornece motores à prova 
de explosão para líder mundial 
na produção de fertilizantes
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A fábrica da WEG, localizada na Maia, proje-
tou	 e	 produziu	 um	 conjunto	 de	 4	 motores	 à	
prova de explosão com o objetivo de acio-
nar bombas de água para a alimentação das 
caldeiras e bombas de processo. Esta enco-
menda foi realizada no âmbito de um acor-
do comercial com a empresa japonesa Mit-
subishi	 Hitachi	 Power	 Systems,	 Lda	 (MHPS),	
que	 se	 assume	 como	 referência	 mundial	 na	
produção de fertilizantes. 

Inclui motores de grande porte de 2 po-
los	 antideflagrantes	 para	 grupos	 de	 gás	 IIC	
com	as	seguintes	especificações:	1x	2320kW,	
2	polos,	6	kV,	50	Hz,	B3,	Ex	II	2G	Ex	de	IIC	T4,	
Carcaça	IEC	800;	1x	1640	kW,	2	polos,	6	kV,	50	
Hz,	B3,	Ex	II	2G	Ex	de	IIC	T4,	Carcaça	IEC	710;	
e	2x	1250	kW,	2	polos,	6	kV,	50	Hz,	B3,	Ex	II	2G	
Ex	de	IIC	T4,	Carcaça	IEC	560.	Desenhados	e	
projetados	especificamente	para	esta	aplica-
ção, estes motores foram fornecidos com um 
pacote de caraterísticas técnicas especiais 
que	inclui	Ex	 II	2G	Ex	de	IIC	T4	Gb;	 Is/In	=5.5	
+	0%	de	tolerância;	abrigo	especial	para	evitar	
exposição solar direta; nível de pressão so-
nora	garantida	de	82dB(A)	em	condição	sem	
carga; ambos mancais isolados e escova de 
aterramento;	caixa	de	ligação	de	neutro	e	TC	
de proteção diferencial.

A	 WEG	 considera	 que	 a	 sua	 escolha	
como o fornecedor de mais este projeto é 
decorrente não só da sua credibilidade e ex-
periência	para	fornecer	soluções	customiza-
das de acordo com as necessidades de cada 
cliente, mas também devido ao processo de 
acompanhamento	ao	cliente,	que	vai	desde	a	
negociação	inicial	até	à	assistência	pós-ven-
da.	Desde	a	sua	fundação	em	2002,	o	parque	
fabril WEG localizado na Maia, foi concebido 
para	se	tornar	um	centro	de	excelência	para	
o desenvolvimento e produção de motores à 
prova de explosão e, mais uma vez, provou 

que	 está	 preparado	 para	 responder	 às	 exi-
gências	de	grandes	projetos	mundiais.

Capotex Capoguards: 
proteções laterais 
para tapetes transportadores
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

A Capotex, marca representada em Portu-
gal pela JUNCOR, especialista em sistemas 
de proteção e cobertura de tapetes trans-
portadores apresenta a sua nova solução: 
Capoguards.

Tratam-se	de	estruturas	destinadas	à	pro-
teção lateral dos tapetes, pré-fabricadas, de 
fácil	 instalação,	 com	 várias	 opções	 de	 mon-
tagem	e	diferentes	fixações	que	se	adaptam	
aos	requisitos	de	cada	cliente.	Instalam-se	no	
tapete	 transportador	 e	 protegem-no	 eficaz-
mente de fatores externos, garantindo tam-
bém a segurança dos trabalhadores ao evitar, 
com um novo sistema, o acesso ao tapete em 
movimento.	 Melhoram	 a	 eficiência	 das	 ins-
talações,	 reduzindo	 de	 maneira	 drástica	 os	
custos de manutenção.

EPLAN eVIEW: o projeto EPLAN 
na nuvem
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

Com o EPLAN eVIEW, o projeto EPLAN 
entra	 na	 nuvem	 o	 que	 significa	 que	 os	 da-
dos gerados e aprimorados na plataforma 
EPLAN	 ficam	 disponíveis	 e	 transparentes	
para todos os intervenientes do projeto ao 
longo de toda a cadeia de valor, desde a 
engenharia ao fabrico e da montagem ao 
serviço e manutenção. O EPLAN eVIEW 
permite	que	visualize	e	comente	alterações	
utilizando um navegador de Internet, a par-
tir	 de	 qualquer	 local.	 Com	 este	 software, a 
revisão dos projetos é fácil e rápida, sendo 

possível visualizar e fazer todas as anota-
ções	 necessárias	 relativas	 às	 alterações	
do projeto. Isso facilita a comunicação e a 
colaboração: entre projetos, entre discipli-
nas e entre empresas. Além disso permite 
que	se	comunique	de	forma	segura	e	trans-
parente com diferentes departamentos, 
fornecedores e prestadores de serviços. E 
tudo isto sem papel, com dados vindos di-
retamente da nuvem.

É	bom	saber	que	o	EPLAN	eVIEW	permi-
te	o	acesso	ao	estado	dos	dados	específicos	
do	 projeto	 EPLAN,	 a	 qualquer	 momento,	 os	
direitos	 de	 acesso	 são	 claramente	 definidos	
garantem a segurança dos dados, o processo 
de revisão contínuo suporta a comunicação 
entre	 a	 equipa	 de	 engenharia,	 o	 comissio-
namento	 local	 e	 a	 equipa	 de	 serviço	 e	 que	
o EPLAN eView também pode ser ligado 
a	 outras	 soluções	 de	 nuvem.	 Pode	 experi-
mentar o EPLAN eVIEW e obter o seu gra-
tuitamente em www.eplan.pt/pt/solucoes/
engenharia-electrica/eplan-eview/.

Sistema de panos de limpeza 
da MEWA para produção 
e manutenção
MEWA

Tel.: +351 220 404 598

www.mewa.pt

O comprimento de uma chave de parafusos 
e	meia	ao	quadrado	é	a	área	do	original	ME-
WATEX,	 um	 pequeno	 pano	 multifuncional	
que	 consegue	 fazer	 uma	 empresa	 brilhar	 e	
simultaneamente ser mais amiga do ambien-
te,	mais	organizada	e	eficiente.	A	abrangência	
do	pano	nas	fábricas	e	oficinas	é	comprovada	
pelas	184	000	empresas	clientes	da	MEWA	e	
a	tendência	é	continuar	a	crescer.

Como é possível um pano de limpeza 
causar	um	impacto	tão	positivo?	A	resposta	
é:	 qualidade	 de	 topo	 no	 produto	 e	 no	 ser-
viço. Para oferecer uma solução ideal para 
cada	 aplicação,	 a	 MEWA	 disponibiliza	 4	 va-
riedades	 de	 panos,	 de	 robusto	 a	 fino.	 São	
produzidos	na	própria	tecelagem	de	fios	de	
alta	qualidade	que	se	destacam	pela	extre-
ma	resistência	e	pelo	facto	de	quase	não	for-
mar cotão. Devido à estrutura de superfície e 
à extrema capacidade de absorção, os pa-
nos	 MEWATEX	 permitem	 limpar	 máquinas	
e componentes de forma mais fácil, rápida 
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e	 fiável	 do	 que	 outras	 soluções,	 quer	 em	 tecido	 quer	 em	
papel. 

A este pano especial Made in Germany junta-se o inteli-
gente	sistema	de	reutilização	que	significa	um	grande	alívio	
para o cliente. À hora combinada, os panos são recolhidos 
pela MEWA, lavados e devolvidos limpos. Este serviço é con-
fortável e contribui para a segurança e a boa organização da 
empresa,	já	que	o	sistema	inclui	o	MEWA	SaCon,	um	conten-
tor de segurança com fecho hermético. No MEWA SaCon, os 
panos usados são guardados de forma segura e organizada, 
sem ocupar muito espaço, e transportados pela MEWA para 
a lavagem. Com a contratação da MEWA, o cliente deixa de 
ter	a	preocupação	sobre	o	que	fazer	com	os	panos	ou	papéis	
usados	 e	 inflamáveis.	 A	 MEWA	 assume	 toda	 a	 responsabi-
lidade pelo transporte seguro, de acordo com a lei, e pela 
lavagem ecológica dos panos. O sistema de panos de limpe-
za	da	MEWA	é	bem	aceite	pelos	colaboradores	porque	tem	
um	toque	agradável,	é	fácil	de	levar	e	tem	de	ser	substituí-
do	raras	vezes,	já	que	é	muito	absorvente	e	mantém	a	forma	
mesmo em uso permanente.

F.Fonseca apresenta scanner laser de segurança 
microScan3 Pro da SICK
F.Fonseca, S.A. 

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

ffonseca@ffonseca.com ∙ www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

Com o microScan3 Pro, a SICK expande a família de scanners 
de segurança microScan3. Esta versão está vocacionada 
para efetuar, simultaneamente, a segurança e a navegação 
em	aplicações	móveis,	assim	como	a	proteção	inteligente	de	
aplicações	estacionárias	complexas.	A	tecnologia	de	aquisi-
ção	inovadora	safeHDDM® aumenta a disponibilidade do mi-
croScan3.	É	excecional	em	ambientes	sujos	ou	luz	ambiente	
intensa, aumentando a produtividade e disponibilidade das 
máquinas.	O	corpo	é	robusto.	A	conectividade	inteligente	fa-
cilita a integração segura em redes e permite uma redução 
de custos de cablagem. Com o novo software Safety Desig-
ner,	 o	 microScan3	 pode	 ser	 configurado	 de	 forma	 intuitiva.	
O seu estado é facilmente visível através do display colorido 
integrado ou através de comunicação. 

A	SICK	combinou	o	seu	vasto	conhecimento,	experiên-
cia considerável e capacidade de inovação neste scanner 
laser de segurança. O microScan3 é compatível com os 
standards	 de	 segurança	 internacionais	 mais	 exigentes.	 To-
dos os detalhes foram estudados para ir ao encontro dos 
requisitos	dos	clientes	o	máximo	possível.	O	resultado	é	um	
novo marco em scanners laser de segurança, segurança 
pessoal	 e	 produtividade.	 Também	 pode	 beneficiar	 da	 in-
tegração	 fiável	 em	 redes,	 sendo	 indicado	 para	 aplicações	
futuras, como fábricas em rede e interação robot-humano. 
O scanner laser de segurança microScan3 Pro da SICK é in-
dicado	 para	 a	 aplicação	 na	 indústria	 automóvel,	 logística,	
pneus, robótica e AGVs.
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ANAC WIND: sistema de análises 
específico	para	turbinas	eólicas
TOTAL Portugal Petróleos Unipessoal Lda.

Tel.: +351 211 957 847

atencao.clientes@total.com ∙ www.total.pt

A	extensa	experiência	da	TOTAL	no	controlo	
de	lubrificantes	de	engrenagens,	em	serviço,	
levou ao desenvolvimento do ANAC WIND, 
um	 sistema	 de	 análises	 de	 lubrificantes	 de-
dicado a caixas de engrenagens de turbinas 
eólicas. 

A	ANAC	WIND	incorpora	padrões	especí-
ficos	para	melhorar	o	diagnóstico	e	antecipar	
falhas operacionais, tais como um espectro 
infravermelho para avaliar o nível de degra-
dação e oxidação do seu óleo em serviço e a 
medição	do	conteúdo	de	grandes	partículas	
de ferro de mais de 5 microns para melhor 
identificar	 o	 nível	 de	 desgaste	 da	 caixa	 de	
velocidades.	 Atenta	 às	 exigências	 dos	 pro-
dutores	de	energia	eólica,	a	TOTAL	lança	no	
mercado nacional este novo sistema analíti-
co,	que	lhes	permite	obter	uma	resposta	em	
menos	de	48	horas.

XTS eXtended Transport System 
– o novo conceito de motion 
da	Beckhoff
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A	 Beckhoff,	 reconhecida	 e	 prestigiada	 mar-
ca	alemã	para	soluções	de	automação,	tem	
já	 disponível	 no	 mercado,	 o	 XTS	 (eXtended	
Transport	 System).	 Este	 sistema	 de	 trans-
porte magnético guiado, apresenta cara-
terísticas	 singulares	 que	 o	 distinguem	 das	
soluções	 convencionais.	 Destacam-se	 a	
capacidade de transporte de carga aproxi-
mada	 de	 3	 kg	 (por	 ponto	 de	 carga/mover),	

velocidade	máxima	até	4	m/s	e	acelerações	
até 100 m/s². Esta solução apresenta uma 
precisão de posicionamento de +/- 0,15 mm 
@	1,5	m/s	e	permite	uma	repetibilidade	<	±10	
μm.	 A	 temperatura	 de	 funcionamento	 varia	
entre	os	-10	e	os	+40	graus,	com	um	contro-
lo	 de	 tensão	 de	 24	 V	 DC	 e	 uma	 tensão	 de	
alimentação	 de	 48	 V	 DC.	 Todas	 as	 comu-
nicações	 entre	 a	 unidade	 de	 controlo	 e	 os	
módulos de motorização são efetuadas via 
EtherCAT.	A	versão	standard tem uma classe 
de	 proteção	 IP65	 e	 a	 versão	 XTS	 Hygienic,	
vocacionada	para	a	indústria	farmacêutica	e	
alimentar,	conta	com	proteção	IP	69K,	sendo	
totalmente à prova de água e extremamente 
simples de limpar. Composto por um siste-
ma modular muito simples, permite variadas 
configurações	 de	 layout	 (formato	 em	 “S”, 
retângulo,	quadrado)	ou	em	linha	reta	(seg-
mento de reta “aberto”).	

Além	do	reduzido	número	de	componen-
tes deste sistema, outra das caraterísticas de 
destaque	é	a	flexibilidade	de	operação	atra-
vés do software	de	controlo	(alteração	de	pa-
râmetros	e	posicionamento),	bem	como	uma	
significativa	 redução	 dos	 tempos	 de	 trans-
porte	entre	estações	de	manipulação/produ-
ção. O design compacto aliado à facilidade da 
instalação	 e	 operação,	 simplificam	 o	 projeto	
mecânico e constituem uma solução inova-
dora para a otimização da produção.

Sistema de vedação de redutores 
da nova geração
SEW‑EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

Logo após o seu lançamento no mercado, 
os novos retentores da SEW-EURODRIVE fo-
ram premiados. A SEW-EURODRIVE Portugal 
mostra uma enorme satisfação com o facto 
de os novos retentores Premium Sine Seal 
(PSS)	terem	conquistado	o	painel	de	jurados	
da	 editora	 Huber	 Verlag	 para	 reivindicar	 o	
Prémio	Industrial	de	2018.

 Os novos retentores da SEW foram es-
colhidos	 entre	 várias	 opções	 de	 outras	 em-
presas para receber o Prémio Industrial na 
categoria de tecnologia de acionamentos e 
fluidos,	 em	 março	 de	 2018.	 Segundo	 os	 juí-
zes	da	Huber	Verlag,	os	retentores	Premium	
Sine	 Seal	 (PSS)	 revolucionam	 as	 soluções	
de vedação dos motorredutores. Os novos 

retentores	têm	o	dobro	da	esperança	de	vida	
útil	dos	retentores	convencionais	disponíveis	
no mercado e oferecem benefícios adicionais. 
O desenho sinusoidal do lábio de vedação e a 
ausência	de	mola	de	pressão	diminuem,	sig-
nificativamente,	 as	 tensões	 na	 superfície	 de	
contacto resultando numa redução conside-
rável do calor gerado por fricção bem como 
do desgaste.

medias: o aconselhamento online 
sobre	produtos	da	Schaeffler
Schaeffler Iberia, S.L.U.

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

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt 

O	Grupo	Schaeffler	Industrial	reúne	na	sua	di-
visão	Indústria	toda	a	sua	oferta	de	produtos	
para	 o	 mercado	 industrial	 que	 comercializa	
sob as marcas INA e FAG, oferecendo o pro-
grama	 de	 produtos	 mais	 amplo	 da	 indústria	
de rolamentos a nível mundial. Com mais de 
40	 000	 produtos	 standard,	 a	 Schaeffler	 ga-
rante	 as	 melhores	 soluções	 para	 aplicações	
em	mais	de	60	setores	industriais.	E	para	que	
a seleção não se converta num problema, 
apresenta	 a	 última	 versão	 do	 medias, a fer-
ramenta online	de	grande	versatilidade,	a	6.0,	
que	 o	 ajuda	 a	 encontrar	 o	 produto	 adequa-
do de forma rápida e fácil, a realizar cálculos 
precisos,	 a	 obter	 informações	 detalhadas,	 e	
muito	mais.	Todos	os	meses,	mais	de	500	000	
profissionais	acedem	ao	medias, realizam en-
tre 20 000 a 25 000 cálculos e descarregam 
até 50 000 dados de CAD.

O medias	 6.0	 permite	 consultar	 sempre	
os dados técnicos mais atuais, calcular se-
gundo o standard do catálogo, integrar os 
dados CAD diretamente no seu design, ace-
der	diretamente	às	instruções	específicas	da	
montagem, consultar exemplos de aplicação 
de	soluções	comprovadas,	guardar	um	resu-
mo da sua procura em formato PDF, solicitar 
as ofertas online de forma simples e pode 
trabalhar com um computador, portátil, tablet 
ou smartphone	 que	 o	 sistema	 adaptar-se-á	
ao seu dispositivo.

Se	 tem	 um	 projeto	 com	 requisitos	 técni-
cos	 especiais,	 quer	 discutir	 as	 suas	 dúvidas	
com	os	especialistas	da	Schaeffler	ou	se	tem	
dificuldades	 em	 encontrar	 online a resposta 
às suas perguntas, entre em contacto com 
a	Schaeffler.	O	Schaeffler	Technology	Center	
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está à sua disposição e acompanhá-lo-á em todo o proces-
so, desde o aconselhamento técnico sobre produtos, à se-
leção	do	produto	ou	à	solução	que	melhor	se	adapte	à	sua	
aplicação, até à montagem. Se deseja substituir um produto 
de	outro	fabricante	por	um	produto	Schaeffler,	pode	utilizar	
o	medias-interchange	que	em	apenas	um	clique	o	ajudará	a	
“traduzir”	as	diferentes	denominações	de	rolamentos	em	de-
signações	INA/FAG.	

Climatização sem risco de corrosão
Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt

As	 novas	 versões	 em	 aço	 inoxidável	 da	 gama	 de	 unidades	
de climatização Blue e+ foram especialmente desenvolvi-
das	 para	 condições	 ambientais	 exigentes.	 A	 sua	 estrutura	
em	 aço	 inoxidável	 torna-as	 adequadas	 para	 aplicações	 em	
que	são	necessários	altos	níveis	de	proteção	contra	a	corro-
são.	Exemplos	típicos	são	a	indústria	de	alimentos	e	bebidas,	
onde	a	limpeza	frequente	é	necessária,	bem	como	a	indús-
tria	de	processamento.	As	versões	das	unidades	de	climati-
zação	de	aço	inoxidável,	que	atendem	à	categoria	de	prote-
ção IP55, estão agora disponíveis como produto standard. À 
semelhança das restantes unidades Blue e+, elas funcionam 
com	tecnologia	híbrida	de	alta	eficiência	energética	e	estão	
disponíveis com 5 saídas de refrigeração diferentes, variando 
de	1,6	kW	a	5,8	kW.

A tecnologia híbrida consiste numa combinação de tubu-
lação de calor e tecnologia de compressor convencional. Em 
muitos	casos,	por	exemplo,	quando	a	temperatura	exterior	é	
comparativamente baixa, o tubo de calor fornece uma saída 
de	arrefecimento	suficiente.	O	consumo	de	energia	é	muito	
baixo, pois nenhum compressor é necessário para operá-las. 
A refrigeração suplementar do compressor é usada somente 
se for necessária uma saída de refrigeração mais alta. Como 
todas as unidades de refrigeração do compressor são regu-
ladas	pela	velocidade,	a	sua	operação	é	muito	eficiente	em	
termos energéticos. Além disso, a histerese de temperatura 
é	muito	pequena,	o	que	prolonga	a	vida	útil	dos	componen-
tes instalados dentro do armário. No geral, dependendo das 
condições	ambientais	e	da	aplicação,	as	unidades	de	climati-
zação	da	gama	Blue	e+	utilizam,	em	média,	75%	menos	ener-
gia	 do	 que	 as	 unidades	 de	 climatização	 de	 compressores	
convencionais.	A	sua	capacidade	de	multivoltagem	significa,	
também,	 que	 estas	 unidades	 podem	 ser	 facilmente	 opera-
das	internacionalmente,	em	todas	as	voltagens	e	frequências	
comuns.

A utilização é confortável e intuitiva graças ao moderno 
ecrã touch	na	frente,	que	é	usado	para	fazer	as	configurações	
básicas	 e	 exibir	 as	 notificações	 de	 estado.	 Além	 da	 opera-
ção diretamente através da própria unidade de climatização, 
também está disponível uma aplicação para smartphone	que	
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oferece uma interface	 de	 utilizador	 quase	
idêntica.	Outra	opção	disponível	é	a	interface 
IoT,	que	simplifica	a	integração	da	unidade	de	
climatização	num	ambiente	Indústria	4.0	(IoT).

HELUKABEL Portugal torna-se 
membro da Associação Portuguesa 
de Segurança
HELUKABEL Portugal

Tel.: +351 239 099 596

geral@helukabel.pt 

https://shop.helukabel.pt · www.helukabel.pt 

www.apsei.org.pt/homepage

A	 HELUKABEL	 Portugal	 disponibiliza	 solu-
ções	em	cabos	elétricos	para	áreas	de	segu-
rança ativa, segurança eletrónica, intrusão, 
CCTV,	controlo	de	acessos,	entre	outros.

Reparações com a esteira 
de absorção MULTITEX
MEWA

Tel.: +351 220 404 598

www.mewa.pt

Os cárteres do óleo exigem espaço e não 
são fáceis de manobrar nem de limpar – a 
não	 ser	 que	 sejam	 de	 tecido	 e	 se	 chamem	
MULTITEX.	 Neste	 caso	 tudo	 é	 fácil:	 a	 estei-
ra de retenção de óleo em formato de toa-
lha arruma-se em pouco espaço, é fácil de 
transportar,	flexível	na	utilização	e	a	lavagem	
é feita pela MEWA. A repetida reutilização da 
esteira	de	60	cm	x	90	cm	está	garantida	por-
que	 é	 muito	 absorvente.	 A	 superfície	 trans-
porta	 o	 líquido	 imediatamente	 para	 o	 inte-
rior, onde um não-tecido especial o distribui 
uniformemente e o armazena durante muito 
tempo.	Assim	a	superfície	da	esteira	fica	pra-
ticamente	seca,	por	isso	a	MEWA	MULTITEX	
protege	 as	 máquinas,	 o	 local	 de	 trabalho	 e	
os	 chãos	 de	 forma	 eficaz	 contra	 sujidade	 e	
líquidos	perigosos.

As esteiras usadas são colocadas no 
MEWA SaCon, um contentor de segurança 
sob rodas, com fecho hermético. Desem-
penha um papel fundamental no inteli-
gente	 sistema	 de	 reutilização	 que	 a	 MEWA	

disponibiliza aos clientes, e assim as estei-
ras de retenção de óleo recém-lavadas es-
tão	sempre	à	mão	na	fábrica	ou	na	oficina.	A	
MEWA trata de tudo o resto: a recolha segura 
e conforme a lei das esteiras usadas dentro 
do MEWA SaCon, a lavagem e manutenção 
ecológicas, e a devolução atempada das 
esteiras. Portanto, faz-se um outsourcing do 
assunto “cárter do óleo” a uma empresa espe-
cializada e, assim, ganha-se tempo e dinheiro, 
um cálculo exato de custos e um avanço eco-
lógico em direção ao futuro.            

WEG fornece alternadores 
para projeto Hannaik
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A	 WEG	 realizou	 no	 passado	 mês	 de	 setem-
bro	o	fornecimento,	para	a	HANNAIK,	de	dois	
alternadores para um uso naval. Esta parceria 
resultou no desenvolvimento de dois grupos 
geradores de energia, com motores a diesel, 
com	a	potência	de	195	kVA,	para	um	cliente	
localizado no Norte de África.

Sendo	 a	 HANNAIK	 uma	 empresa	 portu-
guesa, especializada na produção de solu-
ções	 para	 projetos	 de	 geração	 de	 energia,	
a WEG orgulha-se de ter com este parceiro 
uma	relação	duradoura	e	de	qualidade.	Esta	
é uma aplicação especial a nível internacio-
nal	que	se	carateriza	como	uma	solução	para	
ambientes marítimos, onde predominam ele-
vados	níveis	de	salinidade	e	os	requisitos	de	
construção são muito exigentes. 

Com	 a	 experiência	 de	 quem	 já	 produziu	
mais	 de	 90	 000	 MW	 de	 potência	 em	 alter-
nadores, a WEG oferece uma ampla gama 
de alternadores para as mais diversas apli-
cações,	 das	 mais	 simples	 às	 mais	 comple-
xas, em variados ambientes. Projetados para 
responder as necessidades do cliente, os 
alternadores são especialmente dimensio-
nados segundo as particularidades de cada 
aplicação: grupos geradores, aerogeradores, 
turbogeradores	(a	vapor	ou	a	gás)	e	hidroge-
radores. A aplicação de um gerador garante 
o fornecimento de energia, independente-
mente	da	rede	de	distribuição,	o	que	torna	os	
alternadores WEG uma ótima solução para a 
geração	de	emergência	ou	contínua,	em	apli-
cações	terrestres	ou	marítimas.

Sistema Windlub para apoiar ERG
SKF Portugal – Rolamentos, Lda.

Tel.: +351 214 247 000 · Fax: +351 214 173 650

skf.portugal@skf.com · www.skf.pt 

O	 sistema	 de	 lubrificação	 centralizada	 Win-
dlub da SKF para turbinas eólicas está a 
apoiar a ERG, a principal operadora de ener-
gia eólica italiana, no lançamento de um pro-
grama	 de	 lubrificação	 totalmente	 automati-
zado em mais de 100 turbinas eólicas. O ERG 
é um dos 10 maiores operadores de energia 
eólica na Europa, com uma capacidade ins-
talada	atual	de	1814	megawatts	em	7	países.

Há	 2	 anos,	 a	 SKF	 estava	 a	 efetuar	 uma	
abordagem multiplataforma sobre as turbinas 
ERG	quando	surgiu	a	oportunidade	de	apre-
sentar à empresa o conceito de manutenção 
planeada.	Além	dos	sistemas	de	lubrificação	
existentes na SKF, também foram incluídas 
novas	 soluções	 automatizadas	 de	 lubrifica-
ção	 –	 o	 sistema	 de	 lubrificação	 centralizada	
Windlub da SKF. Com o tempo espera-se 
que	 os	 sistemas	 de	 lubrificação	 automatiza-
dos sejam implementados na enorme turbina 
eólica	da	ERG	de	forma	a	otimizar	a	vida	útil	
dos rolamentos, aumentar o tempo de fun-
cionamento das turbinas e reduzir os custos 
da	 mão-de-obra,	 e	 desta	 forma	 os	 parques	
eólicos	ficam	mais	rentáveis	a	longo	prazo.

3.o maior empresa de bebidas 
do Vietname escolhe o software 
ManWinWin
Navaltik Management – Organização 

da Manutenção, Lda. 

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

support@manwinwin.com · www.manwinwin.com

A	 empresa,	 sediada	 em	 Hanói,	 é	 a	 3.ª	 maior	
empresa de bebidas do Vietname, detento-
ra	de	marcas	de	sucesso	como	a	Hanoi	Beer	
ou	 a	 Trúc	 Bạch Beer. O mercado de cerveja 
no	 Vietname	 cresceu	 significativamente	 nos	
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últimos	anos,	sendo	que	um	estudo	de	2017	classifica	o	Viet-
name como o 3.º país asiático com maior consumo de cerve-
ja e o 9.º em todo o mundo.

Com	 a	 promessa	 de	 oferecer	 um	 serviço	 de	 alta	 quali-
dade	 aos	 seus	 clientes,	 a	 ManWinWin	 definiu	 uma	 série	 de	
objetivos	estratégicos	que	visam	reduzir	os	custos	de	manu-
tenção	e	melhorar	o	desempenho	dos	equipamentos	da	HA-
BECO. A implementação do software	ManWinWin,	que	inclui	
as	soluções	Web e App, complementará esses objetivos sim-
plificando	o	sistema	de	gestão	de	manutenção	da	HABECO,	
tornando-o fácil de usar e com a capacidade de armazenar 
uma	 quantidade	 considerável	 de	 informação.	 O	 Vietname	
continua a ser um hub	para	empresas	que	utilizam	o	software 
de manutenção ManWinWin. A operar em mais de 70 países 
em todo o mundo, a ManWinWin continua a expandir a sua 
lista de utilizadores, oferecendo um serviço direto, avançado 
e	que	é	fácil	de	usar	pelos	seus	clientes.

Icónico ferry do lago italiano Maggiore recebe 
retrofit híbrido com tecnologia ABB
ABB, S.A.

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

comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

A ABB irá aplicar a sua tecnologia inovadora para converter o 
ferry San Cristoforo, um navio de transporte de passageiros e 
veículos	de	386	toneladas	que	opera	no	Lago	Maggiore,	na	
Itália, para uma operação híbrida, ajudando a reduzir as emis-
sões	 e	 aumentar	 a	 eficiência	 energética	 geral.	 A	 conversão	
do	 San	 Cristoforo,	 construído	 em	 1965,	 incluirá	 a	 instalação	
de	um	sistema	elétrico	e	de	propulsão	completo	que	permi-
tirá	que	a	embarcação	opere	em	modos	elétricos	híbridos	e	
de	emissão	zero.	A	modernização	utiliza	as	soluções	de	pro-
pulsão da ABB, incluindo baterias e um sistema de controlo 
de armazenamento de energia.

O ferry, propriedade e operado pela Gestione Navigazio-
ne	Laghi,	transporta	até	450	passageiros	e	27	veículos.	Com	
a modernização, os passageiros do San Cristoforo desfruta-
rão de um passeio mais silencioso e suave ao longo do lago, 
com	menos	vibrações	a	bordo,	ruídos	e	exaustão	de	fumos.	
Adicionalmente,	 o	 projeto	 de	 reequipamento	 incluirá	 a	 pri-
meira encomenda para o Onboard Microgrid, uma rede DC 
compacta lançada recentemente pela ABB para ajudar as 
embarcações	 mais	 pequenas	 a	 aperfeiçoar	 a	 economia	 de	
combustível	fazendo	um	melhor	uso	da	potência	disponível.

O recém-lançado Onboard Microgrid é baseado nos 
princípios do premiado sistema de distribuição de energia 
da ABB Onboard DC Grid™ com a capacidade comprovada 
de	 poupanças	 até	 20%	 de	 eficiência	 energética	 em	 embar-
cações	maiores.	Com	o	lançamento	da	nova	solução	de	ta-
manho compacto, a ABB possibilita o alcance de poupan-
ças	 semelhantes	 para	 embarcações	 mais	 pequenas	 e	 de	
menor	potência	operando	em	distâncias	curtas.	O	Onboard	
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Microgrid	 pode	 ser	 usado	 em	 embarcações	
que	 operam	 com	 baterias,	 células	 de	 com-
bustível, ou com célula de combustível/ba-
teria híbridos. Com mais de metade da sua 
faturação	global	gerada	a	partir	de	soluções	
que	abordam	diretamente	as	causas	das	mu-
danças climáticas, a ABB está na vanguarda 
do desenvolvimento sustentável em todo o 
mundo.

Novos cabos para calhas articuladas 
igus para o sétimo eixo dos robots 
igus®, Lda.

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

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

A igus oferece aos clientes uma grande va-
riedade de produtos de motion plastics, espe-
cialmente	 para	 aplicações	 robóticas	 exigen-
tes, incluindo sistemas de fornecimento de 
energia	 para	 múltiplos	 eixos	 e	 agora	 cabos	
para o sétimo eixo dos robots da ABB e da 
KUKA. A estrutura entrançada exclusiva da 
igus nos cabos para calhas articuladas em 
cursos	longos	evita,	eficazmente,	o	efeito	“sa-
ca-rolhas” e outras falhas nas linhas de pro-
dução. A igus ampliou ainda mais a sua gama 
de	cabos	para	aplicações	no	sétimo	eixo	com	
dois cabos híbridos em PUR para os robots 
da FANUC. Os cabos com uma estrutura es-
pecial foram desenvolvidos e testados em 
aplicações	muito	dinâmicas	nas	unidades	de	
produção com cursos longos. Em longas dis-
tâncias, ao longo do sétimo eixo linear, é es-
pecialmente importante evitar falhas nos ca-
bos, devido ao efeito “saca-rolhas”. Os novos 
cabos híbridos em PUR CFSPECIAL.792.015 
e	CFSPECIAL.792.016	cumprem	os	requisitos	
elétricos e técnicos dos robots da FANUC, as-
sim	 como	 os	 elevados	 requisitos	 mecânicos	
das	 aplicações	 muito	 dinâmicas	 em	 longos	
cursos deslizantes nos sistemas de produção.

Os	 novos	 cabos	 chainflex	 especiais	 com	
malha para robots da FANUC possuem um 
revestimento exterior em PUR resistente ao 
desgaste. Os cabos são muito resistentes a 
impactos, retardantes de chama e isentos de 
halogéneo. Estes cabos especiais são tam-
bém	resistentes	a	óleos	e	líquidos	de	refrige-
ração, bem como à hidrólise e aos micróbios. 

Tal	como	todos	os	cabos	da	igus,	estes	cabos	
chainflex	foram	testados	sob	condições	am-
bientais reais no laboratório de testes interno 
da igus, com uma área de 2750 m2, por isso a 
igus	assegura	uma	garantia	de	36	meses	nos	
seus cabos.

EPLAN Data Portal tem 3 novos 
fabricantes online
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 · Fax: +351 229 351 338

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

Três	 novos	 fabricantes	 e	 37	 outros	 atualiza-
dos	são	os	mais	recentes	números	do	EPLAN	
Data Portal. O serviço web, construído na pla-
taforma	EPLAN,	que	oferece	acesso	a	dados	
do dispositivo de vários fabricantes de com-
ponentes conta agora com mais de 13 mil 
novos conjuntos de dados e 272 fabricantes 
online.

Desde	o	dia	16	de	maio	que,	além	de	da-
dos atualizados, o EPLAN Data Portal conta 
com	 novos	 parceiros:	 Kinco	 Electric	 (Shen-
zhen)	Ltd.,	MELTRIC	Corporation	e	nVent	ERI-
FLEX.	No	total,	882	468	conjuntos	de	dados	e	
272 fabricantes estão disponíveis no EPLAN 
Data Portal. Os utilizadores EPLAN com um 
contrato de serviço de software podem utili-
zar	o	EPLAN	Data	Portal gratuitamente	e	des-
frutar  das	 vantagens	 de	 incluir	 os  dados	 do	
dispositivo	 diretamente	 nos	 projetos  alcan-
çando,	assim, resultados mais rápidos.

Bombas hidráulicas para a montagem 
e a desmontagem de rolamentos
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

Tel.: +351 226 197 362 · Fax: +351 226 197 361

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Em	 muitas	 aplicações,	 os	 rolamentos	 de-
vem ser colocados com precisão nos eixos 
cónicos	 para	 garantir	 o	 seu	 assento	 fixo	 e	

controlar	a	folga	radial	prevista	sem	danificar	
os rolamentos. A melhor solução é usar por-
cas hidráulicas para o avanço dos rolamentos 
no eixo e bombas hidráulicas como gerado-
res de pressão para as porcas.

Neste contexto e a partir de agora, a 
Schaeffler	oferece	3	conjuntos	completos	de	
bombas	 hidráulicas	 para	 diferentes	 especifi-
cações.	 Cada	 um	 dos	 conjuntos	 completos	
preparados para serviço é composto por um 
corpo de bomba carregado em fábrica com 
óleo hidráulico, um manómetro analógico, 
um	 tubo	 flexível	 hidráulico	 com	 um	 acopla-
mento	 de	 casquilho	 e	 um	 conector	 de	 aco-
plamento	 com	 rosca	 G1/4”.	 Estes	 conjuntos	
apresentam como principais vantagens: o po-
sicionamento preciso do rolamento, trabalho 
cómodo com pouco esforço, otimização para 
a utilização com porcas hidráulicas e ampla 
oferta de acessórios. A JUNCOR é Distribui-
dor	 Autorizado	 Schaeffler,	 para	 produtos	 e	
serviços INA/FAG.

F.Fonseca apresenta as barreiras 
óticas de medição para automação 
FlexChain da SICK
F.Fonseca, S.A. 

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

ffonseca@ffonseca.com ∙ www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

O	FlexChain	é	uma	barreira	ótica	de	luz,	flexí-
vel,	configurável,	graças	à	ligação	sequencial	
de vários sensores. O utilizador é totalmente 
livre para escolher o melhor princípio de de-
teção para as suas necessidades: sensores 
com	 reflexão	 direta	 no	 objeto,	 reflexão	 no	
espelho	ou	emissor-recetor	da	família	G6	po-
dem ser integrados no FlexChain. Podem ser 
combinadas diferentes tecnologias de sen-
sores e dispostas de forma totalmente livre, 
os feixes podem ser analisados de forma in-
dividual e podem ser adicionados facilmente 
mais sensores à cadeia. 

O facto de não haver a necessidade de 
cabos	 de	 ligação	 longos	 ou	 de	 ligações	
complexas reduz, de forma considerável, os 
custos de instalação. Ao carregar no botão 
no	FlexChain	Host,	os	sensores	são	automati-
camente	endereçados	e	programados,	fican-
do o sistema imediatamente operacional. Os 
dados	podem	ser	tratados	no	FlexChain	Host	
ou	 enviados	 diretamente	 através	 de	 IO-Link,	
CANopen,	 RS-485	 ou	 sinais	 digitais	 para	 um	
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controlador. A FlexChain representa uma mudança de para-
digma de como as barreiras são projetadas e usadas graças 
à	liberdade	que	oferece.	Este	equipamento	é	indicado	para	
diversas	 aplicações,	 entre	 as	 quais	 sistemas	 de	 transporta-
dores, armazenamento e controle do acesso.

SISTRAN apresenta CTRL UL 101 Troubleshooter
SISTRAN – Engenharia e Sistemas Industriais, Lda.

Tel.: +351 214 413 380 · Fax: +351 214 413 581

sistran@sistran.pt · www.sistran.pt

A	SISTRAN	apresenta	o	CTRL	UL	101	Troubleshooter	da	CTRL	
Systems,	 Inc.	 O	 UL	 101	 é	 bem	 mais	 do	 que	 um	 detetor	 de	
fugas,	porque	deteta	e	converte	o	ultrassom	produzido	por	
sistemas mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e elétricos. 
Alterações	 na	 amplitude	 e	 caraterísticas	 do	 ultrassom	 são	
facilmente detetadas em ambientes fabris ruidosos. 

As fugas são detetadas e localizadas com facilidade, 
assumindo-se como o detetor mais sensível no mercado no 
respeitante a fugas de ar/gás comprimido, vácuo, em válvu-
las, entre outros. O UL 101 pode ser utilizado em rolamentos 
e	 engrenagens,	 assim	 como	 para	 a	 inspeção	 elétrica.	 Tem	
uma claridade de som superior e distingue com grande fa-
cilidade	 os	 diferentes	 sons	 produzidos.	 É	 de	 fácil	 utilização,	
bastando ligar, ajustar sensibilidade e iniciar o trabalho. Não 
é	necessária	calibração.	O	CTRL	UL	101	Troubleshooter	é	uti-
lizado mundialmente na manutenção preditiva, sendo uma 
ferramenta efetiva para reduzir paragens não programadas 
na produção. Estas e muitas outras vantagens podem ser 
constatadas consultando a brochura do sistema através do 
link, www.sistran.pt.

Sensor	de	segurança	codificado,	com	bloqueio	
magnético até 4 kg
ALPHA ENGENHARIA ‑ Equipamentos e Soluções Industriais

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O	sensor	de	segurança	EPINUS,	com	bloqueio	magnético,	é	
utilizado	em	proteções	físicas	móveis	e	em	sistemas	de	pro-
dução completamente automáticos ou parciais. Estes senso-
res,	 conectados	 com	 um	 relé	 ou	 um	 PLC	 de	 segurança	 têm	
um	 nível	 de	 segurança	 PLe,	 cat4,	 de	 acordo	 com	 a	 norma	
de	segurança	de	máquinas	ISO	13849-1.	Por	outro	lado,	com	
uma saída por semicondutor para a monitorização da abertura 
das portas, asseguramos um elevado nível de segurança das 
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máquinas,	prevenindo	um	acesso	não	autori-
zado	e	interrupções	não	planeadas.	O	sensor	
de segurança EPINUS com a função de blo-
queio	 magnético	 é	 a	 solução	 indicada	 para	
aplicações	que	requerem,	além	de	uma	pro-
teção ao processo, uma função de segurança. 

Utilizando uma tecnologia proprietária 
ACOTOM,	 o	 sensor	 de	 segurança	 EPINUS	 é	
codificado	 e,	 por	 isso,	 inviolável.	 Com	 o	 seu	
poderoso	magneto	integrado	de	2	kg	ou	4	kg,	
resistente	a	vibrações,	garantimos	que	a	porta	
se mantém fechada e o processo de produ-
ção não é interrompido. Com a combinação 
destas tecnologias, o sensor de segurança 
sem contacto EPINUS tem pouco desgaste 
e uma elevada tolerância ao desalinhamento 
das portas, aumentando a disponibilidade da 
máquina/processo.

O sensor EPINUS, com o seu corpo em 
aço	 inox	 316L	 polido	 e	 o	 seu	 manípulo	 anti-
bacteriano	(inox	ou	termoplástico),	é	de	fácil	
limpeza.	 Porque	 sabemos	 que	 o	 fabricante	
Comitronic Bti tem uma grande variedade de 
sensores de segurança sem contacto e codi-
ficados,	a	ALPHA	ENGENHARIA	encontra-se	
disponível para ajudar a determinar a solução 
mais	 adequada	 para	 a	 sua	 aplicação.	 Para	
ver o vídeo de animação destes sensores 
de segurança, visite o website em https://bit.
ly/2E8dmG5	/b.	

TURCK disponibiliza o primeiro 
master IO-Link em IP67/IP69K 
com redundância de sistema S2
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A	Turck	lançou	recentemente	no	mercado	o	
primeiro	master	IO-Link	em	IP67/IP69K	com	
redundância de sistema S2. Disponível em 
duas	versões,	o	TBEN-S2-4IOL	(com	4	portas)	
e	 o	 TBEN-L-8IOL	 (com	 8	 portas),	 estas	 ino-
vadoras	 soluções	 destacam-se	 pela	 confor-
midade	com	Profinet	Classe	B	e	apresentam	
uma elevada robustez, bem como uma alta 
disponibilidade do tipo 3. 

São	 equipamentos	 livres	 de	 configura-
ção com topologia de deteção de dispositi-
vos	aos	quais	estes	são	conectados,	através	
do	protocolo	LLDP.	Outra	das	vantagens	que	
apresentam é a possibilidade de substituição 
livre	 de	 configurações	 em	 masters e dispo-
sitivos através dos parâmetros armazenados 

no	 controlador	 principal.	 É	 possível	 realizar	
configuração	 de	 dispositivos	 IO-Link	 direta-
mente da engenharia, através de PCS 7 ou 
TIA	 Portal,	 sem	 a	 necessidade	 de	 recorrer	 a	
ferramentas adicionais e sem programação. 
Estas	duas	soluções	master	de	4	e	8	canais,	
funcionam em ambientes com temperaturas 
entre	-40ºC	e	70ºC.

Proline Promag W 300/500: medição 
indústria tratamento de águas
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com 

Os caudalímetros eletromagnéticos Promag 
W	têm	alcançado	muito	bons	desempenhos	
de	medição	sob	diferentes	condições	de	pro-
cesso	 na	 indústria	 de	 tratamento	 de	 águas.	
Os instrumentos são conhecidos já há muito 
tempo	como	caudalímetros	fiáveis	e	precisos.	
O Promag W 300 é a nova versão compacta 
com	 múltiplos	 I/Os,	 ao	 passo	 que	 a	 já	 exis-
tente versão remota Promag W 500 está ago-
ra disponível como um transmissor remoto 
digital.	Os	caudalímetros	Promag	W	têm	dis-
poníveis	todas	as	opções	que	respondem	aos	
requisitos	 da	 indústria,	 por	 isso	 possuem	 as	
aprovações	MID	(transferência	fiscal),	aprova-
ções	 Ex	 com	 IP68	 para	 instalações	 submer-
sas	 e	de	 drenagem.	Os	equipamentos	 estão	
disponíveis	com	flanges	fixas	ou	soltas.	Além	
disso, existe a opção de selecionar a versão 
sem necessidade de troços retos, permitindo 
desta	forma	a	montagem	em	qualquer	situa-
ção	(exemplo:	a	seguir	a	uma	curva	ou	válvu-
la).	As	três	opções	de	revestimento	interno	de	
borracha	 dura,	 poliuretano	 e	 PTFE	 possuem	
todas	 as	 aprovações	 internacionais	 de	 água	
potável	 como	 KTW/W270,	 WRAS,	 NSF	 61	 e	
ACS. O Promag W está disponível para tubos 
com	 diâmetros	 entre	 1”	 e	 90”.	 Todos	 os	 cau-
dalímetros são calibrados de acordo com a 
Norma ISO/IEC 17025.

Os transmissores Proline 300/500 in-
cluem um servidor web como standard. Ao 
utilizar um cabo Ethernet standard e um Pc – 
ou wireless	sobre	WLAN	–	os	utilizadores	têm	
um acesso direto a todos os dados de diag-
nóstico,	configuração	e	dispositivos	de	dados	
sem necessidade de um software e hardwa-
re adicionais. Isto permite uma manutenção 
simples	 que	 economiza	 tempo.	 A	 Heartbeat	
Technology	 destaca-se	 para	 uma	 máxima	
segurança operacional, com uma função de 

teste integrada a todos os instrumentos de 
medição Proline e permite o autodiagnóstico 
permanente com a mais elevada cobertura 
de	 diagnóstico	 (>95%),	 tal	 como	 uma	 verifi-
cação metrologicamente rastreável, testa-
da	 pelo	 TÜV,	 sem	 interrupção	 do	 processo.	
Tudo	 isto	 reduz	 a	 complexidade	 e	 os	 riscos	
numa	instalação	e	aumenta	a	sua	fiabilidade	
e disponibilidade.

O	 conceito	 único	 de	 armazenamento	 de	
dados	 (HistoROM)	 garante	 uma	 máxima	 se-
gurança dos dados – antes, durante e depois 
do	serviço.	Todos	os	dados	de	calibração	e	os	
parâmetros do dispositivo são armazenados, 
de forma segura, no módulo de armazena-
mento	de	dados	HistoROM	e	são	recarrega-
dos automaticamente depois do trabalho de 
manutenção. A substituição de peças é fácil, 
economiza	 tempo,	 o	 que	 reduz	 as	 paragens	
necessárias.

Fontes de alimentação comutado 
INSTA-POWER da Weidmüller
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

As	 soluções	 de	 fornecimento	 de	 energia	
compactas e económicas com uma elevada 
densidade	de	potência	estão	a	ser	necessá-
rias	 em	 inúmeras	 aplicações;	 por	 exemplo	
na instalação de edifícios e na imótica com 
os seus subdistribuidores, distribuidores de 
campo,	 pequenos	 quadros	 de	 distribuição,	
painéis	de	controlo,	sistemas	de	aquecimento	
e	quadros	de	distribuição	elétrica.	Requisitos	
semelhantes também podem ser encontra-
dos nas estruturas cada vez mais descentra-
lizadas de engenharia mecânica e tecnologia 
de	 processo,	 tendo	 outras	 aplicações	 como	
os	sistemas	de	sinais	e	de	telecomunicações.	
Neste sentido, a Weidmüller lançou a sua sé-
rie	de	produtos	INSTA-POWER.	

As fontes de alimentação monofásicas 
de ligação primária são caraterizadas por um 
amplo	espetro	de	potência,	construção	com-
pacta e uma boa relação custo-benefício. Es-
tão	disponíveis	9	variantes	com	uma	potência	
de	 saída	 de	 15	 W,	 30	 W,	 60	 W	 e	 96	 W	 (5	 V,	
12	V,	24	V,	48	V).	Graças	a	uma	ampla	potência	
de	 entrada	 de	 85-264	 V	 e	 aprovações	 inter-
nacionais	 (como	 por	 exemplo,	 cCSAus,	 CI.	 1,	
Div.	 2,	 NEC	 Class	 2)	 podem	 ser	 utilizados	 a	
nível	mundial,	o	que	representa	uma	enorme	
vantagem para a engenharia industrial orien-
tada	para	a	exportação.	Todos	os	dispositivos	
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podem operar num intervalo de temperatura entre -25ºC a 
+70ºC	(partida:	-40ºC).	Apresentam	uma	elevada	eficiência	de	
91%	e	uma	perda	de	potência	sem	carga	muito	baixa	no	má-
ximo	de	0,5	W	garantindo	custos	mínimos	de	energia.	Torna-
-se	 assim	 relevante	 mencionar	 que	 com	 o	 valor	 de	 MTBF	
acima de 1000 000 horas, as fontes de alimentação comuta-
das	INSTA-POWER	são	efetivamente	um	investimento	muito	
económico	durante	toda	a	vida	útil	do	dispositivo.

Apresentam ainda uma profundidade de instalação de 
apenas	 60	 mm.	 As	 fontes	 de	 alimentação	 comutadas	 INS-
TA-POWER	 podem	 também	 ser	 encontradas	 em	 quadros	
elétricos	mais	pequenos,	adequados	para	interruptores	DIN.	
Dependendo da versão, a largura é de apenas 22,5 – 90 mm. 
As	fontes	INSTA-POWER	podem	ser	encaixadas	na	calha	ou	
aparafusados	 no	 painel.	 As	 suas	 ligações	 PUSH	 IN	 simplifi-
cam a instalação, manutenção e monitorização mesmo em 
condições	de	instalação	mais	complexas.				

Novo	dispositivo	de	medição	para	lubrificação
SKF Portugal – Rolamentos, Lda.

Tel.: +351 214 247 000 · Fax: +351 214 173 650

skf.portugal@skf.com · www.skf.pt 

A SKF introduziu o seu dispositivo de medição Lincoln SLC 
para	a	lubrificação.	Desenvolvido	para	uma	utilização	em	sis-
temas	de	lubrificação	de	linha	única,	este	dispositivo	de	me-
dição apresenta um design compacto e modular para juntas 
mais	pequenas	e	um	menor	risco	de	fugas.

Com	 o	 controlo	 de	 êmbolo	 feito	 por	 mola,	 o	 dispositivo	
de medição tem uma capacidade de elevado desempenho 
para	lubrificantes	até	à	classe	de	consistência	NLGI	2.	Fornece	
uma	operação	fiável	em	condições	adversas	e	até	mesmo	a	
baixas	temperaturas.	O	SLC	está	disponível	em	2	versões	–	o	
SLC1 para uma instalação com 1 a 12 saídas e o SLC2 para 1 
a	6	saídas.	Ambos	são	fornecidos	com	roscas	BSP	ou	NPT	e	
com	uma	classificação	de	corrosão	C3.	Os	tamanhos	métricos	
e	imperiais	estão	incluídos	nas	ligações	de	entrada	e	de	saída.

MCUs wireless de baixo consumo de energia 
da Redpine Signals
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH

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

rutronik_pt@rutronik.com · www.rutronik.com

Com	 a	 família	 RS14100	 WiSeMCUTM	 da	 Redpine	 Signals,	 a	
RUTRONIK	distribui	os	primeiros	MCUs	Wireless	Secure	com	
um subsistema wireless multiprotocolo abrangente. Os SoCs 
e os módulos possuem uma deteção de atividade de voz 
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(VAD)	e	até	8	entradas	para	toque	capacitivo	
senadores.	A	série	RS14100	oferece	o	menor	
consumo	 de	 energia	 na	 indústria	 para	 uma	
bateria	operada	por	dispositivos	IoT.	

Os wireless SoCs e os módulos podem 
operar vários protocolos ao mesmo tempo, 
incluindo	 802.11a/b/g/n	 (2.4	 GHz	 e	 5	 GHz),	
dual-mode Bluetooth	 5	 e	 802.15.4	 para	
Thread	 e	 Zigbee®. O gestor de aplicativos 
on-chip baseia-se num Arm®-Cortex®-M4	
com	um	desempenho	eficiente	até	180	MHz	
e	 até	 4	 MB	 de	 memória	flash. Os SoCs e os 
módulos de consumo ultra-baixo permitem 
o menor tempo de espera wi-fi associado à 
potência	de	<50	uA,	o	Arm-Cortex-M4	pode	
fornecer	 uma	 operação	 até	 15	 uA/MHz.	 O	
Bluetooth 5 integrado tem menos energia do 
que	os	dispositivos	Bluetooth	5	independen-
tes.	 Os	 SoCs	 RS14100	 e	 os	 módulos	 estão	
baseados	 numa	 arquitetura	 de	 zona	 segura	
e usam vários níveis de segurança, incluindo 
PUF	(Physically Unclonable Function),	acele-
radores	 Crypto	 HW,	 Secure	 Boothloader	 e	
uma segura atualização de firmware, XIP e 
periféricos. 

Dispositivo de teste 
VARITECTOR TEST II
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A	 função	 de	 proteção	 contra	 raios,	 quan-
do	 ativada,	 garante	 uma	 proteção	 fiável	 de	
dispositivos	 e	 sistemas.	 A	 IEC	 62305/VDE	
0185-305	requer	testes	regulares	dos	dispo-
sitivos de proteção contra sobretensão e isto 
aplica-se a todos os dispositivos, especial-
mente para construir infraestruturas. A função 
dos dispositivos de proteção contra sobre-
tensões	 VARITECTOR	 pode	 ser	 testada	 com	
o	V-TEST	II.		O	prático	dispositivo	alimentado	
por bateria deteta o tipo de proteção contra 
sobretensões	e	verifica,	automaticamente,	se	
o	módulo	está	no	final	da	sua	vida	útil.	Por	isso	
o seu sistema permanece em funcionamento 
e	não	necessita	de	manutenção.	O	V-TEST	II	é	
fácil de utilizar, está disponível num invólucro 
robusto com dispositivo de carregamento, 
um display	colorido	TFT	de	elevada	qualida-
de e pode ser operado intuitivamente através 
de um ecrã touchscreen.

As principais vantagens passam por ser 
um dispositivo de teste portátil operado por 
uma bateria, com um adaptador plug-in	flexí-
vel para teste de descarregadores. A variante 
de proteção contra sobretensão é detetada 

automaticamente	 pelo	 V-TEST	 II,	 o	 que	 leva	
a uma redução nos erros operacionais. O V-
-TEST	II	é	alimentado	por	baterias	recarregá-
veis e, por isso é independente da fonte de 
alimentação.	A	sua	utilização	flexível	é	parti-
cularmente	 relevante	 uma	 vez	 que	 os	 com-
ponentes	 de	 proteção	 contra	 sobretensões	
geralmente são distribuídos por diferentes 
pontos	do	sistema.	O	V-TEST	II	testa	todos	os	
componentes utilizados nos dispositivos de 
proteção	de	sobretensões,	o	que	inclui	tubos	
de	descarga	de	gás	(GDT),	varistores	de	óxido	
metálico	 (MOV)	 e	 pára-raios	 transitórios/su-
pressores	de	tensão	transiente	(TVS).	

igus triplica a capacidade do serviço 
de Impressão 3D
igus®, Lda.

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

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Se um utilizador pretender produzir um pe-
queno	 lote	 ou	 uma	 peça	 especial	 resistente	
ao desgaste, a igus tem a solução com o seu 
serviço de Impressão 3D. Basta ir a www.igus.
pt/3D-printservice, carregar os desenhos 
CAD, selecionar o material e fazer a enco-
menda. Assim, o utilizador – desde amadores 
a grandes clientes industriais – pode obter 
rapidamente uma solução especial resistente 
ao desgaste. A maioria dos componentes é 
fabricada através do processo de sinterização 
a laser e neste processo, o material iglidur I3, 
resistente ao desgaste e especialmente de-
senvolvido pela igus para a sinterização a 
laser, é aplicado em toda a plataforma de tra-
balho e sinterizado com um laser. Após a sin-
terização de cada camada, a plataforma de 
impressão é baixada e é aplicada uma nova 
camada. “Devido à elevada procura por solu-
ções especiais resistentes ao desgaste através 
do serviço de Impressão 3D, triplicamos agora 
as nossas capacidades com novas impresso-
ras de sinterização a laser”,	explica	Tom	Krau-
se, Chefe de Fabrico Aditivo na igus. 

As vantagens do processo de sinteriza-
ção a laser são óbvias. As impressoras de sin-
terização a laser conseguem produzir geo-
metrias simples ou complexas, assim como 
soluções	flexíveis.	 “Por exemplo, num espaço 
de instalação de 220 x 170 x 300 mm podem 
ser produzidos 5000 casquilhos deslizantes 
com um diâmetro interior de 10 milímetros, 

através de um sistema de sinterização a laser, 
em 30 horas. A sinterização a laser permite-nos 
fornecer os componentes não só rapidamente, 
como também com maior resistência e mais 
económicos do que através do processo FDM”, 
salienta	 Tom	 Krause.	 São	 eliminados	 custos	
elevados, como os associados à produção 
de moldes, e é possível realizar eventuais 
alterações	 de	 design facilmente num com-
putador,	 enquanto	 na	 moldagem	 por	 inje-
ção convencional, teriam de ser alterados os 
moldes. Além disso, não existe diferença de 
preço entre formas complexas ou simples. Se 
o cliente desejar rodas dentadas resistentes 
ao desgaste, pode ser utilizado o material de 
sinterização	 a	 laser	 iglidur	 I6,	 resistente	 ao	
desgaste e especialmente desenvolvido para 
rodas dentadas, no serviço de Impressão 3D. 
Se	 desejar	 imprimir	 uma	 série	 até	 4000	 pe-
ças é também possível produzir moldes para 
injeção	 por	 Impressão	 3D,	 que	 serão	 depois	
utilizadas	na	máquina	de	injeção.	Aqui,	a	van-
tagem consiste no facto de o utilizador poder 
selecionar	 livremente	 o	 material	 adequado	
entre mais de 50 materiais iglidur.  

Segurança	de	máquinas	–	batentes	
de segurança
ALPHA ENGENHARIA ‑ Equipamentos 

e Soluções Industriais

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Nos batentes de segurança, a deformação 
de	um	perfil	de	borracha	é	monitorizada	por	
um controlador de segurança. O batente de 
segurança	da	SSZ	é	constituído	por	um	perfil	
de	 alumínio	 e	 um	 perfil	 de	 borracha	 de	 câ-
mara	 oca	 com	 um	 elemento	 de	 sensor	 SSZ	
integrado. A sua montagem é simples e rá-
pida,	e	não	há	necessidade	de	qualquer	pré-
-montagem ou uso de adesivos. O batente da 
SSZ	pode	ser	executado	sob	medida.

Esta solução pode ser aplicada para a 
proteção	de	qualquer	ponto	de	esmagamen-
to ou corte: como portas automáticas, pla-
taformas elevatórias, prateleiras móveis de 
armazenamento, mesas de processos opera-
cionais, elevadores de carga e todo o tipo de 
portas	industriais.	Tendo	em	conta	as	especifi-
cações	da	aplicação	existem	diferentes	perfis	
de	borracha	e	quando	danificados	podem	ser	
rapidamente substituídos. Para ver o vídeo de 
animação dos batentes de segurança, visite 
o nosso website	em	https://bit.ly/2NCGhYe.	 M
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