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TÍTULO
“Manutenção”

OBJETO
Ciências	e	Tecnologias	do	âmbito	da	Manutenção.

OBJETIVO
Difundir	ciência,	tecnologia,	produtos	e	serviços,	para	a	
comunidade	de	profissionais	que	exercem	a	sua	atividade	no	
setor	da	Manutenção.

ENQUADRAMENTO FORMAL
A	“Manutenção”	respeita	os	princípios	deontológicos	da	
imprensa	e	a	ética	profissional,	de	modo	a	não	poder	
prosseguir	apenas	fins	comerciais,	nem	abusar	da	boa	fé	dos	
leitores,	encobrindo	ou	deturpando	informação.

CARACTERIZAÇÃO
Publicação	periódica	especializada.	

ESTRUTURA REDATORIAL
Diretor	–	Profissional	de	reconhecido	mérito	científico,	
nomeado	pela	Associação	Portuguesa	de	Manutenção	
Industrial.
Coordenador Editorial	–	Profissional	no	ramo	de	engenharia	
afim	ao	objeto	da	revista.

Colaboradores	–	Engenheiros	e	técnicos	profissionais	que	
exerçam	a	sua	atividade	no	âmbito	do	objeto	editorial,	
instituições	de	formação	e	organismos	profissionais.

SELECÇÃO DE CONTEÚDOS
A	seleção	de	conteúdos	técnico-científicos	é	da	exclusiva	
responsabilidade	do	Diretor.	A	revista	poderá	publicar	peças	
noticiosas	com	caráter	de	publicidade	paga	nas	seguintes	
condições:
•	 identificação	com	a	nomeação	de	Publi-Reportagem;
•	 formato	de	notícia	com	a	aposição	no	texto	do	termo	

Publicidade.

ORGANIZAÇÃO EDITORIAL
Sem	prejuízo	de	novas	áreas	temáticas	que	venham	a	ser	
consideradas,	a	estrutura	de	base	da	organização	editorial	da	
revista	compreende:
• Sumário
• Editorial
•	 Artigo	Científico
• Espaço Qualidade
•	 Vozes	de	Mercado
• Espaço de Formação
•	 Gestão	de	Resíduos
•	 Tribologia
•	 Informações	APMI

•	 Informações	AAMGA
•	 Notícias
•	 Dossier	Temático
•	 Nota	Técnica
• Case-Study
•	 Reportagem
•	 Publi-Reportagem
• Entrevista
•	 Informação	Técnico-Comercial
•	 Bibliografia
•	 Produtos	e	Tecnologias
• Calendário de Eventos 
•	 Publicidade

ESPAÇO PUBLICITÁRIO
A	Publicidade	organiza-se	por	espaços	de	páginas	e	
frações,	encartes	e	Publi-Reportagens.	A	Tabela	de	
Publicidade	é	válida	para	o	espaço	económico	europeu.	
A	percentagem	de	Espaço	Publicitário	não	poderá	exceder	
1/3	da	paginação.	A	direção	da	revista	poderá	recusar	
Publicidade	cuja	mensagem	não	se	coadune	com	o	seu	
objeto	editorial.	Não	será	aceite	Publicidade	que	não	esteja	
em	conformidade	com	a	lei-geral	do	exercício	da	atividade,	
e	em	que	o	anunciante	indicie	práticas	danosas	das	regras	
de	concorrência,	ou	não	cumprimento	dos	normativos	
ambientais	e	sociais.

ESTATUTO EDITORIAL

Luís Andrade Ferreira

Diretor

Neste número da revista Manutenção vamos dar uma particular atenção à Manutenção 
de Edifícios e Infraestruturas.

Para	 proprietários,	 empresas	 ou	 loca-
doras	 que	 possuem	 património	 edi-
ficado,	 a	 Manutenção	 de	 edifícios	

pode	 parecer	 assustadora,	 cara	 ou	 mesmo	
supérflua,	especialmente	quando	as	funções	
de	operação	parecem	estar	a	funcionar	sem	
problemas.	 Mas	 a	 Manutenção	 adequada	 e	
consistente	dos	edifícios	é	imprescindível	por	
uma	 série	 de	 razões.	 Os	 edifícios	 funcionam	
com	 menos	 eficácia	 ao	 longo	 do	 tempo	 de-
vido	a	causas	naturais,	como	clima,	uso	diário	
dos	 ocupantes,	 obsolescência	 mecânica	 e	
muito	 mais.	 Quando	 deixados	 sem	 solução,	
esses	 problemas	 podem	 desvalorizar	 as	
atividades	 dos	 utilizadores,	 criar	 ambientes	
perigosos	e	insalubres	e	até	mesmo	incorrer	
em	 custos	 mais	 elevados	 e	 mais	 repentinos	
de	 reparações	 do	 que	 os	 custos	 de	 Manu-
tenção	 expectáveis	 para	 edifícios	 assistidos	
regularmente.

O	objetivo	da	Manutenção	de	edifícios	va-
ria	desde	os	detalhes	mais	minuciosos	até	as	
funções	 mais	 essenciais.	 Algumas	 funções,	
como	 lavar	 janelas,	 parecem	 irrelevantes,	
mas	 podem	 ter	 enorme	 influência	 na	 apre-
sentação	e	na	qualidade	de	vida	dos	ocupan-
tes.	 A	 Manutenção	 dos	 equipamentos	 dos	
edifícios	pode	até	ser	imperativa	para	a	saú-
de	dos	ocupantes.	Verificações	de	segurança	
de	 gás,	 verificações	 de	 elevadores	 e	 Manu-
tenção	do	sistema	de	incêndio,	por	exemplo,	
evitam	acidentes	com	gás	e	elevadores	e	po-
dem	potencialmente	salvar	vidas	em	caso	de	
emergências.	Outras	funções,	como	teste	de	
água	e	verificação	de	ar	condicionado,	poten-
cialmente	protegem	a	saúde	e	garantem	que	
os	padrões	ambientais	continuem	a	ser	cum-
pridos.	A	Manutenção	de	edifícios	é,	portanto,		
diversa	tanto	nas	funções	exigidas	como	nas	
razões	da	sua	manutenção.

O mesmo se pode dizer da Manutenção 
das	 Infraestruturas.	 Um	 país	 que	 despreza	 a	
sua	Manutenção	não	pode	oferecer	aos	seus	
habitantes	uma	qualidade	vida	razoável,	para	
além	 de	 que	 a	 sua	 substituição	 precoce	 por	
falta	de	Manutenção	tem	custos	muito	eleva-
dos	e	são	uma	das	principais	razões	do	atraso	
económico	e	social	dos	países	menos	desen-
volvidos.	Torna-se	por	isso	essencial	nos	edi-
fícios	 e	 nas	 infraestruturas	 fazer	 um	 cálculo	
o	mais	preciso	possível	do	custo	de	ciclo	de	
vida,	 sabendo	 nós	 que	 esse	 custo	 será	 me-
nor	 e	 a	 qualidade	 de	 vida	 melhor	 quando	 a	
Manutenção	é	devidamente	tratada	e	aplica-
da.	 Nestes	 casos	 também	 podemos	 afirmar	
que	existe	conhecimento	em	Portugal	para	a	
realização	de	trabalhos	de	Manutenção	nes-
te	 tipo	 de	 equipamentos	 de	 forma	 correta,	
torna-se	necessário	é	aplicar	na	prática	esse	
conhecimento.	M
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Método de implementação 
de um Sistema de Gestão 
de Manutenção e metodologia 
para	manutenção	eficiente	
em máquinas pesadas
Sara Proença e Filipe Didelet

Instituto	Politécnico	de	Setúbal	–	Escola	Superior	de	Tecnologias	de	Setúbal

Campus	do	IPS,	Estefanilha,	Setúbal,	Portugal

RESUMO

Este	estudo	pretende	abordar	sobretudo	a	gestão	da	manuten-
ção,	propriamente	dita	e	a	estratégia	de	utilização	da	manuten-
ção.	Hoje	em	dia	o	mercado	é	muito	competitivo	e	a	sobrevivên-

cia	das	empresas	depende	da	sua	capacidade	de	prontidão	a	inovar	e	
a	realizar	melhorias	contínuas.

A	pesquisa	teve	como	fundamento	a	base	da	manutenção	e	to-
das	 as	 questões	 inerentes	 a	 esta.	 Descreve	 e	 salienta	 a	 importân-
cia	da	manutenção	e	resolução	de	problemas	nos	dias	de	hoje,	nas	
empresas.	

Para	 o	 setor	 específico	 da	 manutenção	 de	 máquinas	 pesadas,	
apresenta-se	 uma	 proposta	 de	 organização	 com	 o	 objetivo	 de	 fazer	
melhor	uso	dos	recursos	humanos	e	materiais,	que	poderá	ser	replica-
do	em	máquinas	equivalentes.	

A	 criação	 de	 um	 método	 de	 implementação	 de	 um	 sistema	 tem	
como	objetivo	a	sua	implementação,	melhoria	continua	e	eliminação	
de	falhas.	

É	 apresentado	 procedimento	 de	 apoio	 à	 decisão	 que	 sustenta	 a	
organização	da	manutenção	e	o	sistema	de	gestão	da	mesma.	

Este	estudo	foi	realizado	para	três	tipos	de	máquinas:	escavadora,	
máquina	florestal	e	pá	carregadora	de	rodas.

Palavras-chave: Manutenção,	Máquinas	Pesadas,	Organização	da	
Manutenção,	Sistema	de	Gestão	da	Manutenção.

1. INTRODUÇÃO
Qualquer	 equipamento	 está	 sujeito	 a	 um	 processo	 de	 deterioração.	
Para	 que	 o	 equipamento	 mantenha	 as	 suas	 funções,	 para	 o	 qual	 foi	
concebido	 é	 necessário	 mantê-lo	 em	 boas	 condições	 de	 funciona-
mento.	 Ao	 longo	 do	 tempo	 de	 vida	 do	 equipamento	 são	 efetuadas	
reparações,	inspeções,	substituição	de	itens,	rotinas,	entre	outras	ati-
vidades	 /	 tarefas.	 A	 manutenção	 é	 uma	 das	 áreas	 mais	 importantes	
na	 atividade	 industrial,	 esta	 “contribui para o desempenho produtivo, 
segurança, qualidade do produto, as boas relações interpessoais, a ima-
gem da empresa, a rentabilidade económica do processo produtivo e a 
preservação dos investimentos”	[1].	

2. MANUTENÇÃO
O	departamento	ou	serviço	de	manutenção,	numa	empresa,	relacio-
na-se	 com	 as	 áreas	 que	 constituem	 a	 empresa.	 As	 áreas	 que	 têm	

correlação	 com	 a	 manutenção	 são:	 compras,	 qualidade,	 segurança	
e	saúde	no	trabalho	(SST),	produção/fabrico,	armazém	e	gestão	de	
stocks,	comercial,	gabinete	de	estudos,	recursos	humanos,	recursos	
financeiros.

Figura 1. Organigrama de relações da manutenção com outras áreas da empresa 

(adaptado) [2].

A	manutenção	tem	vindo	a	procurar	novas	formas	de	pensar,	devido	às	
novas	exigências	de	mercado.	A	necessidade	da	manutenção	de	um	
equipamento	industrial	tem	como	base	três	aspetos:	
1.	 A	manutenção	de	um	equipamento	representa	sempre	uma	com-

ponente	na	função	de	produção	(apesar	destas	tarefas	terem	res-
ponsabilidades	diferentes);

2.	 Existe	 uma	 conexão	 entre	 as	 tecnologias	 de	 fabricação	 e	 ferra-
mentas	com	a	manutenção	de	equipamentos;

3.	 A	eficiência	económica	das	atividades	/	intervenções	da	manuten-
ção	devem	ser	vinculadas	à	produtividade	de	cada	equipamento,	
assim	como	a	qualidade	[3].

Esta	 excelência	 procurada	 pelas	 empresas	 reflete	 a	 competitividade	
existente	 entre	 estas,	 em	 qualquer	 ponto	 do	 globo,	 oferecendo	 pro-
dutos	com	qualidade	e	preços	atrativos,	nos	prazos	de	entrega,	sendo	
assim	considerado	um	fornecedor	confiável,	mais	conhecido	pelo	ter-
mo	“classe mundial”.	Como	referido,	para	que	exista	sucesso	na	função	
da	produtividade	está	implícito	que	um	fator	que	contribui	para	este,	é	
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Um tema sempre muito premente é o 
custo da manutenção. Geralmente os 
orçamentos de manutenção são feitos 
com base no orçamento do ano anterior 
com os seguintes ajustes: aumentos 
do material e serviços, introdução de 
novas políticas de manutenção, fases de 
arranque de novos equipamentos. 

a	manutenção,	ou	seja,	a	gestão	da	manutenção	tem	de	ser	meticulo-
samente	pensada	[3].	

Na	manutenção	acabamos	sempre	por	falar	em	métodos	e	estra-
tégias	da	manutenção.	Estas	dependem	da	política	da	empresa	para	a	
manutenção.	É	necessário	conhecer	a	empresa,	o	seu	funcionamento	
e	 características	 dos	 equipamentos	 e	 as	 condições	 de	 aplicação	 de	
cada	 método	 da	 manutenção.	 Os	 métodos	 conduzem	 a	 parâmetros	
que	 originam	 as	 operações	 de	 manutenção	 e	 estas	 são	 a	 realização	
da	manutenção	propriamente	dita.	É	com	o	conhecimento	das	possi-
bilidades	e	disponibilidade	que	se	“desenha”	o	plano	de	manutenção,	
estimulando	o	maior	proveito	das	informações	e	conhecimentos,	para	
realizar	a	manutenção	de	forma	eficiente	e	eficaz	com	base	nos	indi-
cadores	escolhidos.

Um	tema	sempre	muito	premente	é	o	custo	da	manutenção.	Ge-
ralmente	os	orçamentos	de	manutenção	são	feitos	com	base	no	orça-
mento	do	ano	anterior	com	os	seguintes	ajustes:	aumentos	do	material	
e	serviços,	introdução	de	novas	políticas	de	manutenção,	fases	de	ar-
ranque	de	novos	equipamentos.	

As	 reduções	 de	 custo	 são	 possíveis	 se	 as	 manutenções	 de	 cada	
equipamento	 forem	 objeto	 de	 estudo,	 permitindo	 preparar	 trabalho,	
assegurando	a	disponibilidade	do	equipamento	no	momento,	de	fer-
ramentas,	 materiais	 e	 definição	 do	 método	 de	 trabalho.	 A	 manuten-
ção	tende	a	assegurar	a	rentabilidade	dos	investimentos	da	empresa,	
sendo	 importante	 equacionar	 planos	 a	 longo,	 médio	 e	 curto	 prazo;	
são	 previsões	 do	 que	 poderá	 acontecer,	 com	 base	 em	 históricos	 e	
conhecimento.	

Dentro	de	muitas	indústrias,	os	custos	de	manutenção	podem	ser	
responsáveis	 até	 40%	 do	 orçamento	 operacional.	 Assim	 sendo,	 são	
pensadas	estratégias	para	melhorar	a	eficácia	na	manutenção,	que	é	
uma	 forma	 de	 fazer	 poupanças	 no	 orçamento.	 O	 ambiente	 competi-
tivo	 que	 existe	 hoje,	 exige	 que	 as	 indústrias	 tentem	 sustentar	 as	 ca-
pacidades	 de	 produção	 completa,	 minimizando	 investimento	 de	 ca-
pital.	Do	ponto	de	vista	da	manutenção,	esta	envolve	a	maximização	
da	fiabilidade	do	equipamento	incluindo	o	prolongamento	da	vida	do	
equipamento.	Conjugando	uma	operação	sábia	com	uma	manutenção	
cuidadosa	é	possível	oferecer	fiabilidade	na	produção	com	baixo	custo	
que	deve	ser	a	base	para	uma	gestão	astuta	no	processo	da	tomada	
de	decisão	[4].

Uma	boa	manutenção	dá	confiança	aos	operadores	da	produção,	
estimula	os	técnicos	a	concentrarem-se	no	que	é	importante,	abre	no-
vas	oportunidades	profissionais	e	melhora	a	segurança	[5].

A	escolha	de	um	método	de	manutenção	tem	de	ir	de	acordo	com	
a	 política	 da	 manutenção	 e	 de	 acordo	 com	 a	 direção	 da	 empresa.	 É	
necessário	conhecer	os	objetivos	da	direção,	mas	também	conhecer	
o	funcionamento	e	as	características	do	material,	assim	como	as	con-
dições	 de	 aplicação	 de	 cada	 método,	 não	 esquecendo	 os	 custos	 da	
manutenção	e	os	custos	de	quebra	de	produção	[2].

Esta	nova	forma	de	pensar	é	a	gestão	da	manutenção,	tendo	em	
conta	que	será	necessário	planear	a	implementação	ou	melhorias	no	
sistema	de	manutenção	existente,	passando	a	implementar	as	medi-
das	 planeadas;	 monitorizando	 o	 resultado	 das	 ações	 tomadas	 quer	
anteriormente	quer	posteriormente	com	a	informação	retirada	da	mo-
nitorização.	Pode	ser	adotado	o	modelo	PDCA,	ciclo	de	Deming.	Este	
é utilizado para se atingir resultados dentro de um sistema de gestão 
e pode ser empregado em qualquer organização de forma a garantir o 
cumprimento	dos	objetivos.

Figura 2. Ciclo de Deming (adaptado) [6].

Este	é	um	processo	dinâmico	e	com	o	esforço	da	gestão	e	colabora-
dores	só	poderá	resultar	numa	melhoria	contínua	no	desempenho	da	
empresa	na	área	da	manutenção.

A	importância	para	a	empresa	de	implementar	este	sistema	é	de-
monstrar/garantir	o	seu	compromisso	com	qualquer	área	do	seu	foro	
interno,	 conseguindo	 melhorar	 a	 eficácia	 das	 operações	 internas	 e	
concludentemente	 reduzir	 e	 eliminar	 “lixo”,	 melhorando	 assim	 o	 am-
biente	de	trabalho.

2.1. Organização da manutenção
A	organização	da	manutenção	é	essencial	para	o	sucesso	da	empresa.	
Esta	contribui	para	a	segurança,	qualidade,	produção,	bom	relaciona-
mento,	imagem	da	empresa,	rentabilidade	económica	e	preservação	
do	 sistema.	 A	 manutenção	 tem	 o	 objetivo	 de	 manter	 o	 equipamento	
disponível,	mas	isto	acarreta	custos.	Assim	sendo,	é	necessário	encon-
trar	o	equilíbrio	entre	a	manutenção	e	os	custos.

Uma	 boa	 gestão	 e	 organização	 irá	 criar	 expetativas	 que	 podem	
ser	 utilizadas	 em	 ambos	 os	 lados	 (gestão	 de	 topo	 e	 serviço	 de	 ma-
nutenção).	 A	 gestão	 de	 topo	 tem	 de	 compreender	 a	 importância	 da	
manutenção	e	assumir	responsabilidade	para	ajudar	o	serviço	de	ma-
nutenção	a	atender	e	estabelecer	os	seus	objetivos	[5].	Podemos	assim	
considerar	que	a	organização	assenta	em	cinco	pilares	e	através	des-
tes,	quando	bem	organizados	e	em	perfeito	funcionamento,	é	possível	
ter	um	serviço	de	excelência	na	manutenção.

Figura 3. Cinco pilares de organização da manutenção (adaptado) [7].
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2.2. Manutenção de equipamentos pesados 
As	máquinas	pesadas	(escavadora,	máquina	florestal	e	pá	carregadora	
de	rodas)	estão	expostas	a	condições	de	trabalho	extremas,	diferen-
tes	operadores,	sobrecarga	de	horas	de	trabalho,	desgaste	rápido	de	
equipamento	e	intervalos	de	manutenção	curtos.	É	muito	importante	
que	 durante	 o	 decorrer	 do	 trabalho	 não	 existam	 falhas	 na	 máquina.	
Quando	isto	acontece	as	atividades	são	comprometidas	o	que	significa	
atrasos	 no	 projeto.	 Isto	 implica	 o	 aumento	 exponencial	 dos	 custos,	
pois	 aos	 da	 manutenção	 ainda	 temos	 que	 adicionar	 os	 da	 perda	 de	
produção.

Todas	as	avarias	que	surgem	devem	ser	alvo	de	análise,	por	méto-
dos	como:	Análise	Causa	e	Efeito	(CEA),	Análise	de	Modos	de	Falhas	e	
Efeitos	(FMEA)	ou	Árvore	de	Falhas	(FTA).	Através	dos	resultados	des-
tas	análises	é	possível	retirar	elementos	de	forma	a	organizar	melhor	
a	manutenção	[8].	

A	 criação	 e	 manutenção	 do	 histórico	 do	 equipamento	 é	 crucial	
para	 organizar	 a	 manutenção.	 Neste	 histórico	 devem	 estar	 descritas	
as	falhas	e	suas	análises,	manutenções	executadas	e	cálculo	de	indi-
cadores	do	equipamento	(taxa	de	avaria	(λ),	tempo	médio	entre	falhas	
(MTBF),	tempo	médio	de	reparação	(MTTR),	disponibilidade	e	confiabi-
lidade).	A	utilização	destes	dados	tem	como	objetivo	reduzir	o	tempo	
entre	reparações,	diminuir	as	falhas	no	equipamento	e	levar	a	manu-
tenção	a	ser	mais	eficaz	e	eficiente.

Nestas	máquinas	utiliza-se	dois	tipos	de	manutenção;	preventiva	e	
corretiva,	sendo	que	a	preventiva	é	sistemática	e	com	inspeção	reali-
zada	pelo	operador.

A	abordagem	executada	pelo	operador	é	essencial	para	o	bom	de-
sempenho	da	máquina.	Este	tem	como	função	não	só	operar	a	máqui-
na,	assim	como	de	cuidar	/	manter	e	estimar.	Durante	o	dia	de	trabalho	
o operador tem quatro tarefas fundamentais:
1. Início:	o	operador	deve	verificar	a	máquina	de	acordo	com	a	lista	

de	verificação	da	máquina.	Por	exemplo:	procurar	parafusos	soltos,	
fugas,	algum	item	danificado,	níveis	de	óleo	e	pontos	de	lubrifica-
ção	entre	outros.

2. Aquecimento:	antes	de	iniciar	o	trabalho	o	motor	deve	funcionar	
entre	5	a	10	minutos.	Isto	permite	atingir	os	níveis	de	pressão	cer-
tos	e	o	sistema	aproximar-se	das	temperaturas	de	funcionamento.	
Deve	 verificar	 os	 travões	 e	 movimentos	 do	 equipamento	 acopla-
do.	Durante	o	trabalho,	caso	o	operador	oiça	algum	ruído	anormal	
deve	desligar	o	motor	e	verificar.	

3. Durante o trabalho: o operador deve operar o equipamento 
com	 cuidado,	 monitorizar	 constantemente	 o	 desempenho	 do	
equipamento.	Se	verificar	qualquer	ruído	anormal	deve	parar	o	
trabalho.

4. Rotina ao desligar:	estacionar	a	máquina	em	terreno	plano,	baixar	
o	equipamento	de	trabalho	corretamente	e	utilizar	o	travão	de	par-
que.	O	motor	ainda	deve	trabalhar	entre	três	a	cinco	minutos	antes	
de	desligar.	Registar	as	horas	de	trabalho	da	máquina	e	prepará-la	
para	o	dia	seguinte	(limpar	alguma	sujidade	e/ou	detritos,	encher	o	
tanque	de	combustível)	[9].

A	manutenção	preventiva	normalmente	vem	estipulada	pelo	fabrican-
te	no	manual	da	máquina.

3. MÉTODO E METODOLOGIA PARA OBTER MANUTENÇÃO 
EFICIENTE

3.1. Método de implementação de um Sistema de Gestão 
da Manutenção
Um	Sistema	de	Gestão	da	Manutenção	é	concebido	de	modo	a	per-
mitir	à	empresa	“demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, 
proporcionar um serviço que vá ao encontro dos requisitos do cliente, das 

exigências legais e regulamentares aplicáveis”. Desta forma aumenta, “a 
satisfação do cliente através da aplicação eficaz do sistema, incluindo 
processos para melhoria contínua, tendo como base os requisitos do 
cliente e requisitos regulamentares aplicáveis”	[10].	

Figura 4. Modelo do Sistema de Gestão da manutenção [10].

Como	 podemos	 ver	 na	 Figura,	 o	 círculo	 do	 meio	 são	 os	 5	 pilares	 de	
organização	da	manutenção.	O	sistema	faz	a	conexão	entre	a	empresa	
e	o	cliente,	acrescentando	valor	e	adicionando	um	sistema	de	melhoria	
contínua.

As	auditorias	são	uma	forma	sistemática	e	metódica	de	verificar	se	
os	requisitos	do	sistema	estão	adequados	e/ou	se	evidência	alguma	
deficiência.

Processo:
1.	 A	criação	de	uma	equipa	de	trabalho;
2.	 A	auditoria	de	diagnóstico;
3.	 Elaboração	de	objetivos;
4.	 Elaboração	do	plano	de	trabalho;
5.	 Elaboração	de	um	cronograma;
6.	 Execução	do	plano	de	implementação;
7.	 Verificação;
8.	 Ações	corretivas/melhoria	contínua.		

Conforme	escrito	considerando	o	Ciclo	de	Deming	quando	nos	encon-
tramos	na	etapa	8	do	processo,	voltamos	à	etapa	3,	não	obstante	que	
se	 poderá	 fazer	 auditorias	 de	 diagnóstico	 quando	 for	 necessário	 ou	
assim	determinado.

A	auditoria	de	diagnóstico	consiste	no	levantamento	inicial,	 inde-
pendente,	 rigoroso	 e	 documentado	 dos	 dados	 necessários	 à	 correta	
análise	e	avaliação	objetiva	de	conformidade,	segundo	requisitos	exi-
gidos	 conforme	 o	 referencial	 escolhido.	 Desta	 auditoria	 pretende-se	
retirar informação que dará o ponto de partida para planear as ade-
quações	necessárias	à	correta	implementação	do	sistema	de	gestão	
da	manutenção.

A	auditoria	de	diagnóstico	tem	como	principais	objetivos	determi-
nar	 o	 que	 esta	 em	 falta	 e	 o	 que	 se	 encontra	 em	 conformidade	 com	
os	requisitos	do	referencial	escolhido:	Identificar	potenciais	pontos	de	
melhoria,	verificar	se	se	cumpre	a	política	e	os	objetivos	definidos	pela	
organização.	Para	de	seguida	fornecer	à	gestão	informações	sobre	o	
ponto de situação da organização relativamente a futura implementa-
ção	do	sistema.

O	plano	de	trabalho	para	uma	auditoria	de	diagnóstico	consiste:
•	 Elaboração	do	plano	da	auditoria	diagnóstico	e	envio	à	organiza-

ção	para	aprovação;
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•	 Utilização	dos	documentos	de	trabalho	necessários	para	o	registo	
durante	a	auditoria	de	diagnóstico,	tais	como:
›	 Listas	de	verificação;
›	 Evidências	de	suporte.

•	 Execução	da	auditoria	de	diagnóstico	de	acordo	com	os	seguintes	
passos:
›	 Reunião	de	abertura;
›	 Recolha	e	verificação	da	informação;
›	 Elaboração	das	constatações	da	auditoria	de	diagnóstico;
›	 Preparação	do	relatório	da	auditoria	de	diagnóstico;
›	 Reunião	de	encerramento.

Na	 preparação	 da	 auditoria	 de	 diagnóstico	 foi	 elaborada	 uma	 lista	
de	verificações	com	base	no	referencial	NP	4483:2009,	com	o	obje-
tivo	de	criar	linhas	diretrizes	de	forma	a	verificar	se	os	requisitos	da	
norma	 estão	 totalmente	 implementados,	 parcialmente	 implemen-
tados	 ou	 não	 implementados.	 Este	 documento	 está	 dividido	 em	
cinco	 secções	 numeradas	 de	 acordo	 com	 a	 norma	 abordando	 os	
seguintes temas:
4. Requisitos	 -	 Cumprimento	 das	 normas	 portuguesas	 NP	 EN	

13306:2007,	NP	EN	13460:2009	e	NP	EN	13269:2007;	organização	e	
gestão	documental;

5. Responsabilidade da gestão	 -	 Compromisso	 da	 gestão;	 política	
da	 manutenção;	 planeamento;	 responsabilidade,	 autoridade,	 co-
municação	 e	 periodicidade	 da	 revisão	 do	 sistema	 de	 sistema	 de	
gestão	da	manutenção	pela	gestão	de	topo;

6. Gestão de recursos	-	Provisão	de	recursos;	recursos	humanos;	in-
fraestruturas	e	ambiente	de	trabalho;

7. Realização do serviço	 -	 Planeamento	 da	 realização	 do	 serviço;	
acompanhamento	dos	processos	relacionados	com	o	cliente;	con-
ceção	e	desenvolvimento	do	serviço;	compra	do	serviço;	presta-
ção	do	serviço;	controlo	dos	dispositivos	de	monitorização	e	medi-
ção;

8. Medição, análise e melhoria	-	Planear	e	implementar	monitoriza-
ção,	medição,	análise	e	melhoria	dos	processos	de	manutenção,	
verificar	 a	 satisfação	 do	 cliente,	 auditorias	 internas	 dos	 serviços;	
controlo	do	serviço	não	conforme,	análise	de	dados,	melhoria	con-
tínua	e	ações	corretivas	e	preventivas.	[7]

Cada	secção	tem	subsecções,	perfazendo	um	total	de	149	perguntas	
sobre	 requisitos	 a	 cumprir	 para	 o	 sistema	 de	 gestão	 da	 manutenção	
estar	totalmente	implementado,	podendo	existir	empresas	onde	não	
se	 aplicam	 um	 ou	 mais	 requisitos;	 nesse	 caso	 exclui	 ou	 excluem-se	
essas	questões.	

Este	 método	 adaptável	 a	 qualquer	 empresa	 tenha	 serviço	 de	
manutenção.

3.2. Metodologia para obter manutenção eficiente 
O	objetivo	principal	neste	tipo	de	máquinas	é	que	estas	estejam	sem-
pre	operacionais,	ou	seja,	garantir	o	máximo	possível	de	disponibilida-
de	das	mesmas	para	trabalhar	/	produzir.

Conforme	descrito	a	inspeção	por	parte	do	operador	é	muito	im-
portante	 para	 obter	 um	 bom	 funcionamento	 da	 máquina.	 Para	 cada	
máquina	 deve	 existir	 uma	 lista	 de	 verificação.	 Este	 documento	 serve	
como	guia	de	verificação	dos	pontos	considerados	relevantes	para	o	
bom	 funcionamento	 da	 máquina.	 Após	 a	 inspeção	 e	 relatório	 de	 lis-
ta	de	verificação	preenchida	o	operador	deve	seguir	o	procedimento	
abaixo	indicado.

 

Figura 5. Diagrama de procedimento do operador para as listas de verificações.

Através	 da	 execução	 das	 inspeções	 diárias	 e	 restantes	 três	 tarefas	
descritas	na	manutenção	de	equipamentos	pesados,	pretende-se	ob-
ter	um	rácio	de	90%	de	manutenção	preventiva	e	10%	de	manutenção	
corretiva.

De	forma	a	sistematizar	e	obter	parâmetros	para	o	cálculo	da	dis-
ponibilidade	é	necessário	verificar	o	número	de	manutenções	preven-
tivas	 e	 o	 tempo	 que	 estas	 demoram	 a	 executar.	 Através	 das	 manu-
tenções	 preconizadas	 pelo	 manual	 é	 possível	 realizar	 tabelas	 com	 a	
descrição	 de	 tarefas	 em	 cada	 manutenção	 e	 o	 tempo	 de	 execução.	
Excerto	 da	 tabela	 como	 exemplo,	manutenção	 a	 cada	 1000horas	 de	
trabalho	para	uma	escavadora:

Tabela 1. Tabela de manutenção preventiva com tarefas e tempos de execução da 

manutenção.

A CADA X TEMPO TAREFAS
TEMPO DE EXECUÇÃO DA 

MANUTENÇÃO (horas)

1000 HORAS
Mudar elemento do filtro hidráulico
Mudar óleo da caixa redutora final
Verificar e ajustar folgas do motor

1,00

Todas as avarias que surgem devem 
ser alvo de análise, por métodos como: 
Análise Causa e Efeito (CEA), Análise 
de Modos de Falhas e Efeitos (FMEA) 
ou Árvore de Falhas (FTA). Através dos 
resultados destas análises é possível 
retirar elementos de forma a organizar 
melhor a manutenção.
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Neste	estudo	os	indicadores	foram	escolhidos	de	acordo	com	o	cálcu-
lo	para	verificar	a	disponibilidade	da	máquina:	Taxa	de	avarias	(λ);	Tem-
po	médio	entre	falhas	(MTBF);	Tempo	médio	das	reparações	(MTTR)	e	
Disponibilidade	(D).

	Com	estes	dados	e	pressupondo	falhas	de	forma	a	manter	o	rácio	
entre	manutenção	preventiva	e	corretiva	de	90%	para	10%,	respetiva-
mente,	é	possível	calcular	a	disponibilidade	da	máquina.	Conforme	ta-
bela	de	exemplo	para	a	máquina	escavadora:

Tabela 2. Tabela de cálculo da disponibilidade.

4. CONCLUSÕES
Este	 trabalho	 centrou-se	 na	 pesquisa	 de	 conceitos	 relevantes	 para	
criar	um	método	de	implementação	do	sistema	de	gestão	da	manu-
tenção	e	de	uma	metodologia	que	forneça	à	organização	elementos	
para	manter	um	sistema	eficiente,	que	pode	ser	integrado	nos	requisi-
tos	do	sistema	de	gestão	da	manutenção.	

Não	há	dúvida	de	que	a	manutenção	é	considerada	uma	das	áreas	
mais importantes e ativas da atividade industrial e a manutenção nos 
dias	 de	 hoje	 exige	 novas	 formas	 de	 pensar	 para	 manter	 a	 empresa	
competitiva.

Quando	falamos	da	manutenção,	os	custos	estão	sempre	associa-
dos.	Ambas	são	questões	importantes	e	o	objetivo	é	manter	a	manu-
tenção	e	custos	equilibrados,	levando	sempre	em	consideração	os	pa-
drões	de	produção,	qualidade	e	a	segurança.	A	resposta	para	manter	
um	 bom	 equilíbrio	 é	 uma	 boa	 organização	 da	 manutenção,	 baseada	
nos	cinco	pilares	apresentados	no	ponto	2.1.	

O sistema de gestão da manutenção visa não apenas organizar a 
manutenção,	mas	também	estabelecer	o	contato	com	o	cliente.	A	im-
plementação deste sistema permite que a manutenção passe a estar 
mais	organizada	segundo	os	requisitos	considerados	necessários	para	
o	bom	funcionamento	da	mesma.

Quando	existe	uma	avaria	numa	máquina	os	custos	crescem	ex-
ponencialmente.	 Não	 apenas	 os	 custos	 da	 manutenção,	 mas	 tam-
bém	os	custos	do	tempo	em	que	a	máquina	não	está	em	produção;	
por	 isso,	é	muito	 importante	evitar	as	avarias.	Assim	sendo	a	dispo-
nibilidade	 destas	 máquinas	 deve	 ser	 elevada	 de	 forma	 a	 manter	 a	
máquina	em	produção.	Tendo	em	vista	os	objetivos	de	otimização	de	
custos,	eficácia	e	disponibilidade	de	equipamentos,	o	método	esco-
lhido	 e	 mais	 adequado	 a	 este	 estudo	 é	 a	 Manutenção	 Centrada	 na	
Confiabilidade	(RCM).

Neste	tipo	de	máquinas	existe	a	lista	de	verificação	e	o	manual	
de	manutenção	com	diretrizes	para	manutenção,	mas	não	existem	
procedimentos	para	o	operador	da	máquina.	Nesta	pesquisa	foram	
delineados	para	os	três	tipos	de	máquinas	escolhidas:	listas	de	ve-
rificação,	manutenção	preventiva	/	tempos	para	execução	desta	e	
o	diagrama	de	procedimento	a	ser	seguido	pelo	operador	quando	
acabar	 de	 executar	 a	 lista	 de	 verificação.	 Esta	 metodologia,	 per-
mite	 sistematizar	 a	 política	 de	 manutenção	 e	 obter	 um	 sistema	 de	

manutenção	 que	 inclua	 os	 operadores	 no	 processo.	 Esta	 metodo-
logia	 foi	 projetada	 de	 forma	 a	 ser	 parte	 integrante	 do	 sistema	 de	
gestão	 da	 manutenção.	 Estes	 documentos	 e	 procedimentos	 leva-
ram	em	consideração	vários	requisitos	da	norma	portuguesa	EN	NP	
4483:	2009.

Os	 resultados	 obtidos	 mostraram	 que	 com	 a	 proporção	 de	 90%	
de	manutenção	preventiva	e	10%	manutenção	corretiva	as	máquinas	
apresentam	 uma	 disponibilidade	 elevada.	 Em	 média	 a	 escavado-
ra	 98,99%;	 a	 máquina	 florestal	 98,13%	 e	 a	 pá	 carregadora	 de	 rodas	
98,31%;	 de	 disponibilidade.	 Conclui-se	 que	 a	 organização	 da	 ma-
nutenção,	 baseada	 no	 sistema	 de	 gestão	 de	 manutenção,	 utilizan-
do	 a	 metodologia	 criada,	 garante	 uma	 excelente	 disponibilidade	 da	
máquina.

O	próximo	passo	será	implementar	a	metodologia	descrita	e	verifi-
car	os	resultados	comparando-os	com	os	obtidos	neste	trabalho.
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O sistema de gestão da manutenção 
visa não apenas organizar a 
manutenção, mas também 
estabelecer o contato com o cliente. 
A implementação deste sistema 
permite que a manutenção passe a 
estar mais organizada segundo os 
requisitos considerados necessários 
para o bom funcionamento da 
mesma.



P
U

B



10    MANUTENÇÃO 148

ARTIGO CIENTÍFICO

Análise dos ativos físicos 
de uma indústria alimentar
1.ª Parte
João Pereira1, José Torres Farinha1,2, Hugo Raposo1,2,3, Edmundo Pais1,3,4

1ISEC	-	Instituto	Superior	de	Engenharia	de	Coimbra,	Portugal
2CEMMPRE	-	Centre	for	Mechanical	Engineering,	Materials	and	Processes,	Coimbra,	Portugal
3EIGES	-	Research	Centre	in	Industrial	Engineering,	Management	and	Sustainability,	Universidade	Lusófona,	Lisboa,	Portugal
4CISE	-	Centro	de	Investigação	em	Sistemas	Electromecatrónicos	-	UBI	

joaoandre1992dias@gmail.com;	torres.farinha@dem.uc.pt;	hugo.raposo@isec.pt;	edmundopais@gmail.com

O acompanhamento do ciclo de vida dos ativos físicos implica abordar temas, tais como, a sua eficiência energética e a sua subs-
tituição, designadamente a definição do momento mais adequado para renovar um determinado equipamento. O presente artigo 
apresenta uma breve caracterização das fontes energéticas e o estudo do ciclo de vida de ativos de uma organização do setor 
alimentar. Primeiramente será feita uma abordagem relativamente aos custos e aos encargos com as fontes energéticas da or-
ganização e, em seguida, é apresentado o estudo sobre a substituição de ativos físicos; para esse efeito foram utilizados métodos 
tradicionais, tais como o da “vida económica”; os modelos que lhe estão subjacentes são fortemente discutidos ao longo deste 
artigo, utilizando dados reais da organização, para a sua validação. Nele serão abordados três métodos de depreciação de ativos 
físicos, nomeadamente: o Método Linear de Depreciação; o Método da Soma dos Dígitos e o Método Exponencial. Foram também 
usados métodos para a determinação do Ciclo Económico de substituição dos ativos físicos, designadamente os seguintes: Método 
da Renda Anual Uniforme (MRAU); Método da Minimização do Custo Médio Total (MCMT); e o Método MCMT com redução do valor 
presente (MCMT-RVP). Os equipamentos usados para este estudo foram os fornos de padaria, com fontes energéticas diferentes: 
gás; e eletricidade. Por fim, são apresentados os resultados e as conclusões resultantes da aplicação dos métodos usados nestes 
ativos da indústria alimentar.

1. INTRODUÇÃO

A gestão	de	ativos	de	uma	organização	deve	traduzir	os	objetivos	
organizacionais	que	estão	subjacentes	às	decisões	de	caráter	
técnico	e	financeiro,	incluindo	os	respetivos	planos	e	medidas	

táticas,	vertidos	nos	seus	planos	de	atividade.
Muitas	organizações	tomam	decisões	isoladas,	por	reação	a	acon-

tecimentos,	isto	é,	cada	decisão	é	tomada	e	implementada,	por	vezes	
por	 empirismo,	 sem	 que	 seja	 feita	 uma	 análise	 sobre	 o	 impacto	 que	
essa	decisão	vai	ter	na	organização.

Questões	simples,	como	custos,	riscos	e	desempenho,	se	não	fo-
rem	tomadas	em	consideração,	uma	decisão	que	era	simples	para	a	
solução	de	um	determinado	problema	pode	tornar-se	numa	má	deci-
são	para	a	organização	como	um	todo.

1.1. Gestão de energia – Eficiência energética
Os	conceitos	de	Energia	e	Eficiência	Energética	são	hoje	em	dia	bas-
tante	importantes,	tanto	para	a	indústria,	como	para	outros	setores.

Energia,	 segundo	 a	 ISO	 50001:2018,	 é	 “Eletricidade, combustíveis, 
vapor, calor, ar comprimido e outras formas/vetores”.	 O	 conceito	 de	
energia,	segundo	a	mesma	fonte,	pode	ser	aplicado	a	todas	as	formas	
de	energia	incluindo	as	renováveis,	isto	é,	que	possam	ser	adquiridas,	
armazenadas,	processadas,	utilizadas	num	equipamento/processo	ou	
até	mesmo	recuperadas.

Segundo	a	Diretiva	2012/27/UE,	Energia	corresponde	a	“Todas as 
formas de produtos energéticas, ou seja, os combustíveis, o calor, a ener-
gia renovável, a eletricidade ou outros quaisquer tipos de energia”, tal 
como definido no artigo n.º 2, alínea d), do regulamento (CE) nº1099/2008 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, relativo 
às estatísticas da energia”.

Na	ISO	50001:2018	é	possível	definir	eficiência	energética	como	
“otimizar a relação quantitativa entre um desempenho, serviço, bem ou 
energia e um consumo de energia, ou seja, proporciona benefícios rá-
pidos para uma organização, maximizando o uso de fontes de energia 
e ativos relacionados com energia, reduzindo assim o custo e o consu-
mo de energia para fornecer a mesma quantidade de valor energético”.	
A	 mesma	 fonte	 afirma	 que,	 quer	 os	 consumos,	 quer	 os	 resultados	
necessitam	de	ser	especificados	em	quantidade	e	qualidade,	e	de-
vem	 ser	 mensuráveis.	 São	 exemplos:	 a	 eficiência	 energética/ener-
gia	utilizadas;	a	relação	entre	o	resultado/energia	consumida;	entre	
outras.

O	 investimento	 em	 eficiência	 energética	 é	 uma	 alternativa	 viável	
ao	 investimento	 tradicional	 no	 aumento	 do	 fornecimento.	 Através	 da	
redução	ou	limitação	da	procura	de	energia,	as	medidas	de	eficiência	
energética	podem	aumentar	a	resiliência	da	indústria	sobre	uma	varie-
dade	de	riscos,	como	por	exemplo,	os	preços	inconstantes	da	energia,	
stress na	infraestrutura	energética,	e	as	interrupções	nos	sistemas	de	
distribuição	de	energia.	A	eficiência	energética	tem	o	potencial	de	con-
tribuir	simultaneamente	para	(Gonçalves,	2017):
•	 A	segurança	energética	de	longo	prazo;
•	 O	crescimento	económico;
•	 A	melhoria	da	qualidade	de	vida;
•	 A	redução	das	emissões	de	gases	de	efeito	de	estufa.

As	evidências	recentes	apontam	para	que	a	eficiência	energética	te-
nha	desempenhado,	e	ainda	desempenhe,	um	papel	fulcral	na	econo-
mia	mundial.	Na	indústria	existe	uma	elevada	complexidade	no	que	se	
refere	à	eficiência	energética,	pois	enfrentam	grandes	dificuldades	de	
implementação	na	gestão	de	energia.
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A	 gestão	 energética	 aplica-se	 a	 recursos,	 tais	 como,	 o	 forneci-
mento,	conversão	e	utilização	da	energia.	Ela	envolve	a	monitorização,	
medida,	registo,	análise,	controlo	e	direcionamento	dos	fluxos	de	ma-
téria	 e	 energia	 para	 sistemas,	 de	 modo	 a	 que	 a	 menor	 potência	 seja	
gasta	 para	 obter	 objetivos	 apreciáveis.	 Esta	 pode	 ser	 definida	 como	
as	atividades	sistemáticas,	procedimentos	e	rotinas	de	uma	empresa	
industrial,	incluindo	os	elementos	estratégia/planeamento,	implemen-
tação/operação,	 controlo,	 organização	 e	 cultura,	 envolvendo	 todos	
os	processos	de	suporte,	com	o	objetivo	de	reduzir	continuamente	o	
consumo	de	energia	da	empresa	e	os	custos	de	energia	relacionados	
(Gonçalves,	2017).

A	gestão	energética	nas	empresas	tem	os	seguintes	objetivos	ge-
rais	(RNAE,	2014):
•	 Controlar	o	consumo	de	energia;
•	 Reduzir	os	custos	de	energia;
•	 Melhorar	as	condições	de	trabalho	e	de	produção;
•	 Satisfazer	as	orientações	governamentais;
•	 Reduzir	as	emissões	de	CO

2.
As	principais	etapas	nos	estudos	sobre	gestão	energética	são:

• Auditoria energética
Auditoria	 energética	 é	 definida	 como	 sendo	 um	 levantamento	 e	
análise	(crítica	e	detalhada),	das	condições	de	utilização	de	ener-
gia	 de	 um	 determinado	 equipamento,	 processo	 ou	 instalação	 e	
identificação	 onde,	 quando	 e	 como	 os	 recursos	 energéticos	 são	
utilizados.	 Esta	 permite	 ainda	 localizar	 fontes	 de	 desperdício	 de	
energia,	bem	como	classificar	a	eficiência	dos	equipamentos	pre-
sentes	 numa	 determinada	 instalação,	 com	 o	 objetivo	 de	 deter-
minar	 soluções	 e	 medidas	 técnicas	 e	 económicas	 viáveis	 para	 as	
anomalias	detetadas	que	permitam	melhorar	a	eficiência	na	utili-
zação	de	energia.

Os	 objetivos	 de	 uma	 auditoria	 energética	 são:	 caracterizar	 o	 tipo	
de	 recursos	 energéticos	 utilizados;	 avaliar	 e	 quantificar	 os	 consumos	
energéticos	por	setor,	processo	e	equipamento	ou	até	mesmo	insta-
lação;	 avaliar	 os	 sistemas	 de	 geração,	 transformação	 e	 utilização	 de	
energia;	relacionar	o	consumo	de	energia	com	a	produção	e	as	emis-
sões,	bem	como	otimizar	a	substituição	de	equipamentos	do	processo	
por	outros	mais	eficientes,	ou	alterações	da	fonte	energética	(caso	se	
justifique)	e,	assim,	definir	estratégias	de	gestão	de	forma	a	encontrar	
oportunidades	de	poupança	de	energia.

Os	 resultados	 da	 auditoria	 energética	 dependem	 do	 tipo	 de	 ins-
talação	e	dos	objetivos	com	que	estas	são	realizadas.	Ou	seja,	se	for	
realizada	uma	auditoria	a	um	edifício	de	escritórios	será	dada	mais	im-
portância	às	necessidades	de	iluminação	ou	aos	sistemas	de	ventila-
ção.	Já	ao	setor	industrial,	serão	enfatizados	os	requisitos	do	processo.	
É	importante	ter	em	consideração	o	campo	de	ação	e	as	dimensões	
da	área	auditada.	De	forma	a	cumprir	todos	os	objetivos	de	uma	audi-
toria	energética	deve	ter-se	em	consideração	as	seguintes	fases:	pre-
paração	 da	 intervenção;	 intervenção	 no	 local;	 tratamento	 dos	 dados	
(Cardoso,	2014).

• Decisão de investimento em medidas de eficiência energética
Os	investimentos	em	eficiência	energética	são	considerados	como	
parte	 do	 processo	 de	 tomada	 de	 decisão	 sobre	 o	 orçamento	 do	
capital	da	empresa.	Estes	 investimentos	devem	ser	considerados	
como	quaisquer	outros	investimentos,	o	que	significa	que	têm	de	
ser	 avaliados	 através	 das	 ferramentas	 de	 avaliação	 económica.	
Mas,	 um	 investimento	 em	 eficiência	 energética	 difere	 de	 outros	
investimentos,	 pois	 as	 suas	 receitas	 são	 geradas	 pela	 economia	
de	energia	e	não	pelas	atividades	que	constituem	o	core business 
da	empresa.

Segundo	 Aragón	 et al.	 (2013),	 os	 indicadores	 usados	 para	 avaliar	
os	investimentos	de	eficiência	energética	são	o	Valor	Presente	Líquido	

(VPL),	a	Taxa	Interna	de	Retorno	(TIR)	e	o	Payback.	Apesar	de	existirem	
inúmeros	critérios,	o	Payback e	o	retorno	sobre	o	investimento	(Return 
On Investment	-	ROI)	são	métodos	muitos	específicos	que	podem	levar	
a	tomadas	de	decisões	erradas,	enquanto	que	a	TIR	e	o	VPL	dão	resul-
tados	mais	efetivos.

Os	 mesmos	 autores	 referem	 que,	 em	 estudos	 mais	 recentes,	 a	
metodologia	 aplicada	 é	 o	 Payback;	 este	 método	 é	 simples,	 quando	
é	 utilizado	 como	 regra	 de	 decisão	 para	 reduzir	 o	 risco	 em	 períodos	
de	 recuperação	 curtos.	 Porém,	 o	 seu	 uso	 é	 questionado	 pelas	 suas	
desvantagens,	oriundas	das	barreiras	criadas	pela	limitação	da	análise	
de	períodos	curtos	na	recuperação	do	investimento,	devido	à	falta	de	
metodologias	de	avaliação	mais	sofisticadas	e	precisas	(Aragón	et al.,	
2013).

• Implementação de medidas de eficiência energética
Nesta	etapa	é	onde	se	identificam	as	soluções	de	eficiência	ener-
gética,	 nomeadamente	 ao	 nível	 do	 comportamento	 térmico	 na	
unidade	industrial,	da	renovação	e/ou	modernização	de	sistemas	
técnicos	instalados,	da	renovação	de	sistemas	de	iluminação	e	da	
implementação de sistemas de produção de energia renovável 
(Aragón	et al.,	2013).

No	entanto,	para	a	redução	de	consumos	energéticos,	é	possível	
implementar	soluções,	tais	como	(Infraestruturas	de	Portugal,	2020):
• Substituição	de	iluminação	existente	por	outra	mais	eficiente;
• Instalação	de	sensores	de	movimento	e	controlo	da	iluminação;
• Instalação	de	relógios	astronómicos	que	ajustem	a	iluminação	ex-

terior	à	época	do	ano;
• Substituição	da	caixilharia	existente	por	caixilharia	com	corte	térmi-

co	e	grelhas	de	ventilação,	com	vidro	duplo	e	baixa	emissividade;
• Colocar	 isolamento	 de	 coberturas	 e	 paredes	 pelo	 exterior	 (por	

exemplo:	painel	sandwich;	subtelha,	etc.);
• Substituição/Aquisição	de	equipamentos	mais	eficientes;
• Instalação	de	baterias	de	condensadores	para	redução	do	consu-

mo	da	energia	reativa;
• Substituição	de	sistemas	de	climatização	individuais	por	sistemas	

centralizados.

No	 presente	 estudo,	 no	 que	 respeita	 à	 eficiência	 energética,	 apenas	
será	feita	uma	análise	pormenorizada	às	principais	fontes	energéticas	
utilizadas	na	empresa.	É	importante	salientar	que	a	energia	elétrica	é	
a	fonte	energética	mais	utilizada	na	empresa.	Com	o	objetivo	de	com-
parar	o	consumo	da	energia	elétrica	e	do	gás	propano	será	feita	uma	
análise	comparativa	de	ambos.	Posto	isto,	na	próxima	seção	será	ana-
lisado	qual	será	o	melhor	momento	para	a	substituição	de	um	equipa-
mento,	neste	caso	dos	fornos	de	padaria.

1.2. Gestão de Ativos
O	termo	“ativo”	tem	vindo	a	ser	bastante	utilizado	na	sociedade	atual,	
no	 entanto,	 apresenta	 vários	 significados,	 dependendo	 da	 área	 ou	
setor	 em	 causa.	 Um	 ativo	 é	 um	 bem	 ou	 uma	 entidade,	 tangível	 (o	
caso	 de	 bens	 físicos,	 financeiros	 e	 ou	 humanos)	 ou	 intangível	 (no	
caso	de	programas	informáticos,	conhecimentos,	direitos,	marcas),	
que	traz	valor	a	um	indivíduo	ou	organização	(ISO	55000:2014).	Se-
gundo	a	PAS	55-	1:2008,	é	possível	identificar	cinco	tipos	de	ativos,	
sendo estes:
• Ativos físicos são	as	instalações,	os	equipamentos,	máquinas,	entre	

outros;
• Ativos humanos correspondem	 ao	 conhecimento,	 às	 competên-

cias,	à	responsabilidade,	e	à	experiência;
• Ativos financeiros correspondem	 ao	 lucro,	 capital	 financeiro,	 às	

ações,	ao	fundo	de	maneio	e	às	dívidas;
• Ativos intangíveis correspondem	à	reputação,	ao	moral,	ao	impacto	

social,	à	imagem,	às	relações	externas;
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• Ativos de informação são	os	dados	em	formato	digital,	a	informação	
empresarial	da	organização	e	dos	clientes	e	a	informação	de	de-
sempenho	financeiro.

O	conjunto	dos	ativos	físicos	é	considerado	por	vários	autores	como	a	
base	 do	 funcionamento	 das	 empresas	 prestadoras	 de	 serviço	 ou	 de	
produtos,	como	é	o	caso	da	indústria	alimentar	(Coelho,	2015).

O	objetivo	da	gestão	de	ativos	não	é	atuar	sobre	os	ativos,	mas	so-
bre	a	utilização	dos	mesmos	para	atingir	objetivos	específicos	de	uma	
empresa	(Coutinho,	2017).

Segundo	Duarte	(2018),	o	Institute	of	Asset	Management	(IAM)	diz	
que	a	gestão	de	ativos	é	a	“arte e a ciência de tomar decisões acerta-
das e otimizar a entrega de valor, pois envolve o balanço entre custos, 
oportunidades e riscos, tendo em consideração o desempenho desejado 
desses mesmos ativos, de forma a atingir os objetivos organizacionais. 
Esta gestão permite que uma organização analise as necessidades e 
o desempenho dos seus ativos em diferentes níveis, permitindo ainda a 
aplicação de abordagens analíticas ao longo do ciclo de vida dos seus 
ativos”.

A	gestão	de	ativos	é	definida	como	o	conjunto	de	“atividades	e	prá-
ticas	sistemáticas	e	coordenadas	por	meio	das	quais	uma	organização	
administra	 de	 maneira	 ótima	 e	 sustentável	 os	 seus	 ativos	 e	 sistemas	
de	ativos,	o	desempenho,	riscos	e	despesas	associadas	ao	longo	dos	
seus	ciclos	de	vida	com	o	objetivo	de	atingir	o	seu	plano	estratégico	
organizacional”.

Por	 fim,	 segundo	 a	 norma	 (ISO	 55000:2014),	 gestão	 de	 ativos	 é	 a	
“atividade coordenada de uma organização para percecionar e produzir 
valor a partir dos ativos. Neste caso, a perceção e produção do valor 
envolvem, normalmente, o balanço dos custos, riscos, oportunidades e 
benefícios de desempenho e a atividade, que pode incluir a abordagem, 
o planeamento, os planos e a sua implementação”.

Com	 base	 nas	 definições	 acima	 apresentadas,	 é	 possível	 afirmar	
que	a	gestão	de	ativos	é	uma	disciplina	estratégica	que	tem	como	ob-
jetivo	acompanhar	“de perto”	o	ciclo	dos	ativos,	tendo	em	conta	o	retor-
no	sobre	o	investimento	(ROI)	realizado	e	o	atingir	de	objetivos	sociais,	
ambientais	e/ou	económicos.

A	 gestão	 de	 ativos	 traz	 rigor	 e	 responsabilidade	 à	 tomada	 de	
decisão	 das	 organizações	 quando	 confrontadas	 com	 as	 seguintes	
questões:
•	 Como,	onde	e	em	que	investir?
•	 Quais	os	ativos	críticos?
•	 Quais	os	riscos	que	necessitam	de	ser	geridos?

A relação entre um sistema de gestão de ativos e a gestão de ativos 
exemplifica-se	 na	 Figura	 1,	 onde	 se	 pode	 constatar	 como	 e	 onde	 se	
deverá	posicionar	numa	organização.

Figura 1. A relação entre a gestão e os conceitos chave da gestão de ativos,  

(Fonte: ISO 55000:2014).

Embora	nem	todas	as	organizações	possam	implementar	a	gestão	de	
ativos,	a	sua	implementação	é	fundamental	para	a	sua	sobrevivência.	
A	aplicação	de	um	sistema	de	gestão	de	ativos	consiste	num	conjun-
to	 de	 objetivos	 que	 poderão	 ser	 alcançados	 de	 forma	 consistente	 e	
sustentável	ao	longo	do	tempo.	Para	que	uma	organização	tenha	uma	
boa	Gestão	de	Ativos,	esta	deve	estar	presente	transversalmente	em	
todos	os	intervenientes.	Através	do	desenvolvimento	de	metodologias	
adequadas,	a	evolução	da	Gestão	de	Ativos	tem	vindo	a	acontecer	ao	
longo	dos	anos,	tornando	assim	as	organizações	mais	eficientes	(Pais	
et al.,	2019).

1.2.1. Ativos Físicos
A	substituição	de	equipamentos	está	entre	as	decisões	obrigatórias	e	
relevantes	 que	 são	 tomadas	 ao	 longo	 da	 vida	 das	 organizações,	 es-
pecialmente	nas	indústrias.	Os	erros	ocorridos	na	tomada	destas	de-
cisões	podem	comprometer	a	sobrevivência	das	empresas.	A	substi-
tuição de equipamentos tardia ou prematura leva a organização a ter 
perdas	financeiras	(Abensur,	2015).

O	primeiro	passo	para	dar	início	efetivo	à	gestão	de	Ativos	físicos	
é	o	conhecimento	pormenorizado	de	todos	os	ativos	existentes,	a	sua	
importância	e	criticidade.

De	forma	a	abordar	esta	questão,	é	necessário	conhecer	um	con-
junto	de	fatores,	tais	como	(Meireles	et al.,	2018):
•	 Nome	do	ativo	e	características;
•	 Configuração	(resumo);
•	 Localização;
•	 Idade;
•	 Condição;
•	 Duração	do	Ciclo	de	Vida	(estimativa);
•	 Custo	de	Substituição;
•	 Histórico;
•	 Problemas	conhecidos;
•	 Planos	conhecidos;
•	 Outra	informação	importante.

Segundo Meireles et al.	(2018),	este	conjunto	de	fatores	deve	ser	com-
plementado	 com	 mapas,	 fotografias,	 esquemas,	 entre	 outras	 	 parti-
cularidades,	 de	 modo	 a	 auxiliar	 na	 identificação	 da	 localização	 e	 da	
condição	dos	Ativos.

A	recolha	destes	dados,	bem	como	a	existência	de	um	bom	histó-
rico	de	todas	as	ocorrências	significativas	ao	longo	da	Vida	útil	do	Ativo	
permitirão	que,	no	futuro,	haja	um	suporte	informativo	mais	fidedigno	
para	a	avaliação	da	sua	capacidade	face	aos	requisitos	dos	Stakehol-
ders,	 bem	 como	 para	 a	 elaboração	 de	 estudos	 técnico-	económicos	
de	eventuais	investimentos.

1.2.2. Modelos Econométricos de Substituição
Segundo Meireles et al.	(2018),	a	análise	do	ciclo	de	vida	de	Ativos	físi-
cos	e,	particularmente,	a	tomada	de	decisão	para	a	aquisição,	substi-
tuição	ou	obsolescência	de	equipamentos,	devem	ter	em	considera-
ção	os	métodos	de	investimento.

Existem	modelos	matemáticos	que	nos	permitem	fazer	a	caracte-
rização	adequada	de	forma	a	determinar	o	tempo	mais	racional	para	a	
substituição	de	equipamentos.	Para	isso,	é	necessário	considerar	cer-
tas	variáveis,	tais	como	(Raposo	et al.,	2017):
•	 Custo	de	Aquisição	(CA);
•	 Valor	de	Cessão	(VC);
•	 Custo	de	Exploração	(CE);

› Custos	de	manutenção	(CM);

› Custo	de	operação	(CO);

•	 Taxa	de	Inflação	(θ);
•	 Taxa	de	Capitalização	(i).
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Os	 valores	 da	 maioria	 das	 variáveis	 precedentes	 são	 obtidos	 através	
da	história,	com	exceção	do	valor	de	cessão.	Neste	caso,	terá	que	se	
obter	 o	 valor	 de	 mercado	 para	 cada	 equipamento	 concreto,	 o	 que	
se	 poderá	 revelar	 difícil	 para	 muitos	 bens.	 O	 decreto	 regulamentar	
n.º	25/2009,	de	14	de	setembro,	corresponde	ao	regime	regulamentar	
das	depreciações	e	amortizações	e	estabelece	o	método	de	deprecia-
ção	adequado	bem	como	as	taxas	de	depreciação	e	amortização	para	
cada	Ativo	de	ativo	imobilizado.

Em	alternativa	a	este	decreto-lei,	podem	simular-se	vários	tipos	de	
desvalorização,	tais	como	(Raposo	et al.,	2017):
•	 Método	Linear	de	Depreciação	–	o	decaimento	do	valor	do	equipa-

mento	é	constante	ao	longo	dos	anos;
• Método da Soma dos Dígitos – a desvalorização anual é não 

linear;
•	 Método	Exponencial	–	a	carga	anual	de	depreciação	é	decrescen-

te	ao	longo	da	vida	do	equipamento.

Estes	métodos	serão	analisados	nas	seguintes	subsecções.

1.2.3. Método Linear de Depreciação
Este	método	considera	que	o	decaimento	do	valor	do	equipamen-
to	 é	 constante	 ao	 longo	 dos	 anos,	 sendo	 calculado	 da	 seguinte	
maneira:

  (Eq.1)

Sendo,

dl Quota anual de depreciação;
CA Custo de aquisição do equipamento;
VCn Valor residual do equipamento ao fim de N períodos de tempo;
N  Tempo de vida corresponde a VCn ;
I  I = 1, 2, 3 ... , n
Vn Valor do equipamento, num perído n = 1, 2, 3 ... N.

O	valor	do	equipamento,	Vn num período n menor que N é dado por:

  (Eq.2)

1.2.4. Método de Soma dos Dígitos
Neste	 caso,	 a	 desvalorização	 anual	 é	 não	 linear,	 sendo	 calculada	 da	
seguinte maneira:

  (Eq.3)

Sendo,

dl Quota anual de depreciação;
CA Custo de aquisição do equipamento;
VCn Valor residual do equipamento ao fim de N períodos de tempo;
N  Tempo de vida corresponde a VCn ;
I  I = 1, 2, 3 ... , n
Vn Valor do equipamento, num perído n = 1, 2, 3 ... N.

O	 valor	 do	 equipamento,	Vn num período n menor que N é dado 
por:

  (Eq.4)

1.2.5. Método Exponencial
Este	 método	 faz	 incidir	 uma	 carga	 anual	 de	 depreciação	 decres-
cente	ao	longo	da	vida	do	equipamento.	A	fórmula	de	cálculo	é	a	
seguinte:

  (Eq.5)

Sendo,

dl Quota anual de depreciação;
CA Custo de aquisição do equipamento;
VCn Valor residual do equipamento ao fim de N períodos de tempo;
N  Tempo de vida corresponde a VCn ;
I  I = 1, 2, 3 ... , n
Vn Valor do equipamento, num perído n = 1, 2, 3 ... N.

O	 valor	 do	 equipamento,	 Vn num período n menor que N é dado 
por:

  (Eq.6)

1.2.6. Métodos de Substituição de Ativos
Segundo	Raposo	et al.	 (2019),	os	equipamentos	podem	ser	substituí-
dos	 por	 várias	 razões.	 Pela	 vertente	 financeira,	 um	 critério	 usual	 é	 o	
“ciclo económico”,	que	permite	determinar	o	período	ótimo	que	mini-
miza	os	custos	totais	de	operação,	de	manutenção	e	de	imobilização	
de	capital.

Outro	método,	muito	utilizado,	é	o	da	“vida útil”,	que	define	que	esta	
termina	quando	os	seus	custos	de	manutenção	ultrapassarem	os	cus-
tos	de	manutenção	mais	os	de	amortização	do	capital	de	um	equipa-
mento	novo	equivalente.

Contudo,	não	impede,	se	possível,	fazer-se	a	análise	de	subs-
tituição	 de	 equipamentos	 a	 partir	 dos	 valores	 de	 depreciação	 de	
mercado,	 que	 deverão	 ter	 em	 consideração	 dois	 outros	 tipos	 de	
variáveis:
•	 A	taxa	de	capitalização,	denominada	por	i;
•	 A	taxa	de	inflação,	denominada	por	θ.

Estas	taxas	relacionam-se	da	seguinte	maneira:

  (Eq.7)

Sendo,

iA – Taxa aparente
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Existem	 diversos	 métodos	 para	 determinar	 o	 ciclo	 económico	 de			
substituição	de	equipamentos.	Os	mais	usados	são	os	seguintes	(Ra-
poso et al.,	2018):
• Método	de	Renda	Anual	Uniforme	(MRAU);
•	 Método	de	Minimização	do	Custo	Médio	Total	(MCMT);
•	 Método	MCMT	com	redução	do	valor	presente	(MCMT	–	RVP).

1.2.6.1. Método da Renda Anual Uniforme
O	 Método	 da	 Renda	 Anual	 Uniforme	 (MRAU)	 faz	 uso	 dos	 seguintes	
dados:
•	 Custo	de	aquisição	do	equipamento;
•	 Valores	 de	 cessão	 (calculados	 de	 acordo	 com	 os	 métodos	 atrás	

expostos);
•	 Custos	de	Manutenção	e	de	Exploração	ao	longo	dos	anos;
•	 Taxa	aparente.

O Valor Presente Líquido no ano n (VPLn) é dado por:

  (Eq. 8)

Sendo,

CA Custo de aquisição do equipamento;
CMj Custo de manutenção no ano j = 1,2,3 ... n;
COj  Custos de operação no ano j = 1, 2, 3 ... n;
iA  Taxa aparente;
Vn Valor do equipamento, num período n = 1, 2 ,3 ... N;

Sendo	a	Renda	Anual	Líquida	(RAUn)	dada	por:

  (Eq. 9)

  (Eq. 10)

O menor valor RAU calculado	 indica-nos	 qual	 o	 período	 em	 que	 o	
equipamento	deve	ser	substituído.	Esse	valor	é	equivalente	a	uma	ren-
da	mínima	que	o	equipamento	custaria	anualmente.

1.2.6.2. Método de Minimização do Custo Médio Total
O	MCMT	permite	determinar	o	menor	custo	médio	de	posse	do	equi-
pamento	e	o	respetivo	ano	em	que	ocorre,	que	corresponde	ao	mo-
mento	de	substituição;	não	são	considerados	os	custos	de	capital	e	a	
taxa	de	inflação.	O	procedimento	de	cálculo	é	o	seguinte:	

  (Eq.11)

  (Eq.12)

 (Eq.13)

Sendo,

CA Custo de aquisição do equipamento;
CMj Custo de manutenção no ano j = 1,2,3 ... n;
COj  Custos de operação no ano j = 1, 2, 3 ... n;
iA  Taxa aparente;
Vn Valor do equipamento, num período n = 1, 2 ,3 ... N;
n Nº de anos n = 1,2,3 … n;
Cn(MCMT) Custo médio total.

1.2.6.3. Método de MCMT com Redução do Valor Presente
No	MCMT-RVP,	o	procedimento	de	cálculo	é	idêntico	ao	anterior,	com	
a	exceção	de	que	aqui	são	considerados	os	custos	de	capital	e	a	taxa	
de	inflação.	Os	diversos	valores	de	manutenção	e	de	cessão,	ao	longo	
dos	anos,	são	reduzidos	ao	seu	valor	presente,	de	acordo	com	o	pro-
cedimento	que	se	segue:

  (Eq.14)

  (Eq.15)

 (Eq.16)

Sendo,

CA Custo de aquisição do equipamento;
CMj Custo de manutenção no ano j = 1,2,3 ... n;
COj  Custos de operação no ano j = 1, 2, 3 ... n;
iA  Taxa aparente;
Vn Valor do equipamento, num período n = 1, 2 ,3 ... N;
n Nº de anos n = 1,2,3 … n;
Cn(MCMT–RVP) Custo médio total. M

A gestão de ativos de uma 
organização deve traduzir os objetivos 
organizacionais que estão subjacentes 
às decisões de caráter técnico e 
financeiro, incluindo os respetivos 
planos e medidas táticas, vertidos nos 
seus planos de atividade.
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20. DÍODOS SCHOTTKY

20.1. Introdução
Se	as	frequências	de	operação	dos	circuitos	eletrónicos	aumentarem,	
da	 normal	 frequência	 da	 rede	 elétrica	 nacional	 de	 50	 Hz,	 a	 dinâmica	
dos	 díodos	 para	 pequenos	 sinais	 começam	 a	 apresentar	 comporta-
mentos	 diferentes	 dos	 habitualmente	 conhecidos.	 Estes	 díodos	 dei-
xam	de	interromper	com	rapidez	suficiente	para	produzir	um	sinal	de	
meia	onda	bem	definido.	A	solução	para	este	problema	reside	no	díodo	
Schottky.

20.2. Fenómeno do armazenamento de cargas
Antes	 de	 descrever	 o	 funcionamento	 do	 díodo	 Schottky	 devemos	
analisar	o	problema	dos	díodos	convencionais	a	frequências	elevadas,	
superiores	a	10	MHz.

Num	 díodo	 para	 pequenos	 sinais,	 os	 eletrões	 da	 banda	 de	 con-
dução	difundem-se	através	da	junção	e	vão	para	a	região	P,	antes	de	
se	 recombinarem.	 Analogamente,	 as	 lacunas	 atravessam	 a	 junção	 e	
passam	para	a	região	N.	quanto	maior	for	a	duração	de	vida	mais	longe	
podem	ir	as	cargas	antes	da	recombinação.

Por	 exemplo,	 se	 a	 duração	 de	 vida	 for	 igual	 a	 1	 µs	 os	 eletrões	
livres	e	as	lacunas	existem	durante	um	tempo	médio	de	1	µs	antes	
de	ocorrer	a	recombinação.	 Isto	permite	que	os	eletrões	livres	pe-
netrem	 mais	 profundamente	 na	 região	 P,	 onde	 permanecem	 tem-
porariamente	 armazenadas.	 De	 modo	 semelhante,	 as	 lacunas	 pe-
netram	profundamente	na	região	N	e	aí	permanecem	algum	tempo	
armazenadas.

Quanto	maior	for	a	corrente	direta	maior	será	a	quantidade	de	car-
gas	 a	 atravessar	 a	 junção.	 Quanto	 mais	 elevada	 for	 a	 duração	 de	 ida	
mais	cargas	penetram	profundamente	e	mais	tempo	permanecem	nas	
bandas	de	energia.

O	armazenamento	temporário	de	eletrões	na	banda	de	energia	su-
perior	e	de	lacunas	na	banda	de	energia	inferior	designa-se	por	arma-
zenamento	de	cargas.	

Quando	se	tende	a	levar	um	díodo	em	condução	para	o	bloqueio,	
o	armazenamento	de	cargas	cria	um	problema.	Este	problema	prende-
-se	com	o	seguinte:	Se	um	díodo	for	polarizado	inversamente	de	re-
pente,	as	cargas	armazenadas	fluem	no	sentido	inverso	durante	algum	
tempo.	Quanto	maior	for	a	duração	de	vida	mais	tempo	estas	cargas	
contribuem	para	a	corrente	inversa.	

O	 intervalo	 de	 tempo	 até	 bloquear	 um	 díodo	 polarizado	 direta-
mente	 chama-se	 Tempo	 de	 Recuperação	 Inversa	 –	 t

ri	 ou	 do	 inglês	
trr – Reverse Recovery Time.	 Como	 orientação,	 o	 valor	 do	 tempo	 de	
recuperação	inversa	é	o	tempo	que	a	corrente	inversa	demora	a	re-
duzir-se	a	10	%	da	corrente	direta.	Como	referência,	o	díodo	1N4148	
tem	um	valor	de	tempo	de	recuperação	inversa	igual	a	4	ns.	Se	este	
díodo	 tiver	 uma	 corrente	 de	 10	 mA	 e	 de	 repente	 for	 polarizado	 in-
versamente,	 demorará	 cerca	 de	 4	 ns	 até	 que	 a	 corrente	 inversa	 se	
reduza	a	1	mA.	O	tempo	de	recuperação	inversa	é	muito	pequeno	nos	
díodos	de	pequenos	sinais	que	não	se	nota	o	seu	efeito	a	frequências	
abaixo	dos	10	MHz.

Figura 152. Extrato da folha de dados do díodo 1N4148 onde se salienta o tempo 

de recuperação inversa (trr). 

Fonte: www.fairchildsemi.com. 

Analisando	o	efeito	do	tempo	de	recuperação	inversa	sobre	os	díodos	
de	pequenos	sinais	verificamos	que	nas	baixas	frequências	a	saída	do	
circuito	da	Figura	153	é	uma	meia	onda	perfeita.

Onda de saída

D

R

VS

Figura 153. Resposta do circuito a uma onda sinusoidal de entrada – frequências baixas.

No	entanto,	quando	a	frequência	aumenta	para	a	ordem	dos	MHz,	o	
sinal	 de	 saída	 começa	 a	 afastar-se	 de	 uma	 meia	 onda	 como	 mostra	
a	 Figura	 154.	 Nesta	 situação	 o	 tempo	 de	 recuperação	 inversa	 já	 tem	
significado	 comparativamente	 ao	 período	 da	 onda	 alternada,	 permi-
tindo	a	condução	durante	a	parte	inicial	das	alternâncias	negativas.	Por	
exemplo,	se	o	tempo	de	recuperação	inversa	for	de	4	ns	e	o	período	de	
50	ns,	no	início	das	alternâncias	negativas	surgem	caudas	semelhantes	
às	representadas	na	Figura	154.

D

R

VS

Figura 154. Resposta do circuito a uma onda sinusoidal de entrada – frequências altas.
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20.3. Constituição e princípio de funcionamento
A	solução	para	a	eliminação	da	condução	na	região	inversa	
encontra-se	 na	 utilização	 dos	 díodos	 Schottky.	 Este	 tipo	 de	
díodo	serve-se	de	um	metal,	como	o	ouro,	prata	ou	platina,	
num	lado	da	junção	e	silício	dopado	(tipicamente	do	tipo	N)	
no	outro	lado.	Devido	ao	metal	num	lado	da	junção,	o	díodo	
Schottky	 não	 apresenta	 barreira	 de	 potencial.	 A	 falta	 desta	
barreira	de	potencial	significa	que	não	há	cargas	armazena-
das	na	junção.	

Quando	 um	 díodo	 deste	 tipo	 não	 está	 polarizado,	 os	
eletrões	 livres	 no	 lado	 N	 estão	 em	 orbitas	 menores	 que	 os	
eletrões	livres	no	lado	do	metal.	Esta	diferença	do	tamanho	
das	orbitas	designa-se	por	barreira	de	Schottky,	a	qual	vale	
aproximadamente	0,25	V.

Se	o	díodo	estiver	polarizado	diretamente,	os	eletrões	li-
vres	do	lado	N	adquirem	energia	suficiente	para	circular	em	
orbitas	maiores,	logo	irão	atravessar	a	junção	e	entrar	no	me-
tal,	 produzindo	 uma	 intensa	 corrente	 direta.	 Como	 o	 metal	
não	tem	lacunas	não	existe	armazenamento	de	cargas	nem	
tempo	de	recuperação	inversa.

Onda de saída

D

R

VS

Figura 155. Resposta do circuito com díodo Schottky a uma onda sinusoidal de 

entrada – frequências altas.

A	 falta	 de	 armazenamento	 de	 cargas	 revela	 que	 o	 díodo	
Schottky	consegue	interromper	o	circuito	mais	depressa	do	
que	um	díodo	convencional.	De	facto,	este	díodo	retifica	fa-
cilmente	acima	de	300	MHz.	

A	aplicação	mais	importante	dos	díodos	Schottky	verifi-
ca-se	nos	computadores	digitais.	A	velocidade	dos	compu-
tadores	depende	da	rapidez	com	que	os	díodos	e	transísto-
res	 conseguem	 ligar	 e	 desligar	 os	 circuitos.	 Dado	 que	 não	
tem	armazenamento	de	carga,	este	componente	eletrónico	
tornou-se	 essencial	 aos	 circuitos	 TTLs	 Schottky	 de	 baixa	
potência,	um	grupo	de	dispositivos	digitais	de	utilização	ge-
neralizada.	Um	último	aspeto	a	considerar	está	relacionado	
com	o	facto	do	díodo	Schottky	assumir	um	potencial	de	bar-
reira	 de	 apenas	 0,25	 V,	 podendo	 ser	 encontrado	 nos	 retifi-
cadores	em	ponte	uma	vez	que,	só	provoca	uma	queda	de	
tensão	de	0,25	V	por	díodo	ao	contrário	do	valor	normal	de	
0,7	V	no	caso	dos	díodo	de	junção	PN.

21. DÍODOS EMISSORES DE LUZ (LED)

21.1. Introdução
No	 díodo	 emissor	 de	 luz,	 do	 inglês	 Light Emitting Diode 
(LED),	 polarizado	 diretamente	 os	 eletrões	 livres	 atraves-
sam	 a	 junção	 e	 caem	 em	 lacunas.	 Como	 estes	 eletrões	
descem	 de	 nível	 energético	 superior	 para	 um	 nível	 ener-
gético	 inferior	 irradiam	 energia.	 Nos	 díodos	 vulgares	 esta	
energia	é	irradiada	sob	a	forma	de	calor,	no	entanto	no	LED	
a	energia	é	irradiada	em	forma	de	luz.	Os	LEDs	substituíram	
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Figura 158. LED OSRAM referência PrevaLED Core AC G2

Fonte: www.osram.pt. 

21.3. Visualizador de 7 segmentos
A	 Figura	 159	 (a)	 descreve	 graficamente	 um	 visualizador	 de	 sete	 seg-
mentos.	Este	dispositivo	contém	sete	LEDs	retangulares	de	A	a	G.	Cada	
LED	assume	o	nome	de	segmento,	porque	forma	parte	de	um	caracter	
a	ser	visualizado.	A	Figura	159	(b)	esquematiza	o	visualizador	de	sete	
segmentos.	As	resistências	colocadas	em	série	deverão	ser	inseridas	
externamente	para	limitar	as	correntes	a	níveis	de	segurança.

a) b)

A

A

B

C

D

E

F
G

B C D E F G

Figura 159. Visualizador de sete segmentos.

No	barramento	de	7	segmentos	da	Figura	159,	a	ligação	ao	potencial	
zero	ou	massa	de	uma	ou	mais	resistências	permite	formar	qualquer	
algarismo	de	0	a	9.	Por	exemplo,	a	ligação	à	massa	de	A,	B	e	C	forma	o	
algarismo	7.	Um	visualizador	de	sete	segmentos	também	pode	indicar	
as	letras	maiúsculas	A,	C,	E	ou	F	e	as	letras	minúsculas	b	ou	d.	

Este	barramento	assume	a	configuração	de	ânodo	comum,	porque	
todos	 os	 ânodos	 estão	 ligados	 entre	 si	 e	 a	 ativação	 é	 realizada	 pela	
ligação	ao	potencial	zero	de	cada	segmento.	Também	existem	visuali-
zadores	de	cátodo	comum,	no	qual	os	cátodos	se	interligam	entre	si	e,	
nos	quais	será	necessário	elevar	o	ânodo	a	um	potencial	positivo	para	
ativar	o	segmento	pretendido.

A

A

B

C

B C D E F G

Figura 160. Visualização do algarismo 7 e modo de ativação (ânodo comum).
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– Second edition”, McGraw-Hill International Editions, ISBN	 0-07-011322-X,	

1992.	M

as	lâmpadas	incandescentes	em	muitas	aplicações,	dada	a	sua	re-
duzida	 tensão,	 durabilidade	 e	 rápida	 comutação	 de	 ligar-desligar.	
A	Figura	156	apresenta	o	símbolo	do	LED,	onde	as	setas	indicam	a	
luz	irradiada.

Utilizando	elementos	como	o	gálio,	arsénio	e	fósforo,	os	fabrican-
tes	 produzem	 LEDs	 que	 irradiam	 luz	 vermelha,	 verde,	 amarela,	 azul,	
laranja	ou	infravermelha	(invisível).	Os	LEDs	que	geram	radiação	visível	
apresentam	inúmeras	aplicações,	bem	conhecidas	no	nosso	quotidia-
no,	assumindo	cada	vez	mais	expressão	ano	após	ano.	O	LED	que	gera	
radiações	no	infravermelho	aplica-se	nos	sistemas	de	alarme	e	outras	
aplicações	que	exijam	radiação	invisível.

Figura 156.  Símbolo do LED. 

21.2. A resistência limitadora
A	resistência	limitadora	a	colocar	em	série	com	o	díodo	emissor	de	luz	
evita	 que	 a	 corrente	 exceda	 o	 valor	 da	 corrente	 estipulada	 máxima.	
Passaremos	a	analisar	um	caso	concreto	onde	se	pretende	determinar	
o	valor	da	resistência	limitadora.

Caraterísticas do fabricante

ULED = 1,2 V

ILED = 20 mA

ILED (máx.) = 50 mA

LED

RS

UF = 5V

Figura 157. Determinação da resistência limitadora.

O	cálculo	da	resistência	limitadora	é	realizado	utilizando	a	corrente	de	
20	 mA,	 uma	 vez	 que	 50	 mA	 é	 o	 valor	 máximo	 estipulado	 para	 este	
díodo.	Assim	fica:

RS = 
UF – ULED

ILED

 = 
5 –	1,2

20
 = 190	Ω

Para	 a	 maioria	 dos	 LEDs	 disponíveis	 no	 mercado,	 a	 queda	 de	 ten-
são	típica	varia	entre	os	1,5V	e	os	2,5V	para	correntes	entre	10	mA	e	
50	mA.	O	valor	da	queda	de	tensão	depende	da	corrente	que	percor-
re	o	díodo,	da	sua	cor,	do	tipo	de	LED	e	pode	ser	consultada,	junta-
mente	com	as	restantes	caraterísticas	técnicas,	na	folha	de	dados	do	
componente.

Importante	 ressalvar	 que	 os	 LEDs	 apresentam	 tensões	 de	 dis-
rupção	muito	reduzidas,	tipicamente	entre	3	e	5	V,	por	esta	razão	são	
facilmente	danificados	quando	polarizados	inversamente	com	tensão	
excessiva.

Existem	 diversas	 formas	 de	 díodos	 emissores	 de	 luz,	 desde	 os	
mais	 conhecidos	 para	 integração	 numa	 placa	 eletrónica,	 passando	
pelos	focos	utilizados	nas	habitações,	até	aos	integrados	nos	faróis	de	
um	automóvel.	A	Figura	158	apresenta	um	LED	utilizado	para	ilumina-
ção	de	destaque,	sala	de	reuniões	ou	locais	de	trabalho,	por	exemplo,	
e	que	pode	ser	conectado	diretamente	a	230	V	AC.
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Protocolo entre a APMI 
e a ISA Portugal

Eleição para os Órgãos Sociais 
da APMI 2020-2022
DECORREU NO DIA 21 DE JANEIRO A ELEIÇÃO PARA 
OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA APMI 2020-2022.
Foram eleitos:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente Armando Meireles Ferreira Augusto

Vice-Presidente Luís António de Andrade Ferreira

Secretário THE NAVIGATOR COMPANY

Secretário Rui Manuel Assis Monteiro

CONSELHO FISCAL

Presidente António João Bila Gromicho

Secretário Daniel Augusto Estácio Marques Mendes Gaspar

Secretário Ana Carla Vicente Vieira

DIRECÇÃO

Presidente José Augusto da Silva Sobral

Vice-Presidente José Carlos Simões Coutinho

Secretário Eduardo Manuel Dias Lopes

Tesoureiro Joaquim Jorge Caldas Amorim Assunção Vieira

Vogal Joaquim Santos Silva

Vogal TDGI Manutenção, ACE

Vogal DIPROTOS

Vogal substituto ATM

Vogal substituto EDP

Secção	redigida	segundo	o	Antigo	Acordo	Ortográfico.

O	 protocolo	 tem	 por	 objecto	 o	 estabelecimento	 de	 acções	 de	 coo-
peração	entre	a	APMI	e	a	ISA	PORTUGAL,	que	visem	a	realização	de	
iniciativas	de	assessoria,	informação	e	de	formação,	dirigidas	a	profis-
sionais	da	Manutenção	e	Gestão	de	Activos	e	de	Automação,	 Instru-
mentação	e	Controlo.

Foi assinado no passado dia 15 de Março um Protocolo de coo-
peração entre a APMI e a ISA Portugal – Associação Internacional 
Society of Automation.

APMI – Mudança de sede 
para o Barreiro
Tendo em consideração toda a conjuntura actual, e com a dimi-
nuição das acções de formação de modo presencial, a Direcção 
da APMI entendeu que as instalações anteriores situadas na Bai-
xa de Lisboa se encontravam desproporcionadas, não havendo 
necessidade de ter uma sede com uma dimensão tão grande, 
não se usufruindo da mesma com a devida rentabilidade.

Desta	forma,	surgiu	a	necessidade	de	procurar	uma	instalação	
que	possuisse	determinadas	condições	e	que	se	ajustasse	ao	
quotodiano	da	associação.

Esta	 decisão	 foi	 devidamente	 aprovada	 através	 de	 votação	 em	 As-
sembleia-Geral,	tal	como	previsto	nos	Estatutos	da	APMI,	onde	os	Asso-
ciados	 expressaram	 concordância	 com	 a	 alteração	 do	 local	 da	 sede.	 A	
escolha	do	Parque	Empresarial	da	Baía	do	Tejo	surgiu	dessa	necessidade,	
e	por	ter	as	características	que	eram	as	desejadas,	mas	muito	também	
influenciada	pelo	facto	das	nossas	duas	Colaboradoras	residirem	no	Bar-
reiro.	Assim,	no	início	do	mês	de	Dezembro	de	2020	a	APMI	instalou-se	

no	 Parque	 Empresarial	 da	 Baía	 do	 Tejo,	 no	 Barreiro,	 esperando	 poder	
de	alguma	forma	também	colaborar	com	as	empresas	locais.	O	Parque	
Empresarial	da	Baía	do	Tejo	apresenta	algumas	vantagens	para	uma	
associação	como	a	APMI,	na	medida	que	permite	uma	maior	proximi-
dade	 com	 o	 tecido	 industrial	 da	 região,	 onde	 a	 Manutenção	 assume	
papel	de	relevo,	possui	bons	acessos	rodoviários	e	fluviais	e	garante	
uma	integração	num	parque	estruturado	para	acolher	cada	vez	mais	
empresas	e	organizações,	fortalecendo	a	economia	local	e	nacional.	M



21148 MANUTENÇÃO    21

INFORMAÇÕES APMI

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
Rua	Lawes,	nº	13,
2830-143	Barreiro	
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: Concelho: 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: Concelho: 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: Concelho: 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

Nova imagem, nova revista, 
novos produtos: revista F.Fonseca 
Industrial
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

A	F.Fonseca	lançou	em	janeiro	de	2021,	uma	
versão	 renovada	 da	 sua	 revista,	 onde	 fundiu	
as	 suas	 grandes	 áreas	 de	 automação,	 pro-
cesso,	 instrumentação	 e	 ambiente,	 numa	 só	
publicação	de	periodicidade	semestral.

Quando	trabalhamos	num	projeto	é	sem-
pre	a	pensar	no	que	o	cliente	gostaria	de	ver	
de	 novo,	 diferente	 ou	 de	 como	 lhe	 pode-
ríamos	 proporcionar	 uma	 boa	 experiência. 
A nova revista industrial pretende ser mais 
do	 que	 essa	 reflexão,	 uma	 reinvenção	
tão	 necessária	 nos	 tempos	 que	 correm. 
Acreditamos	 que	 com	 uma	 qualidade	 supe-
rior,	mais	e	melhores	conteúdos,	reúne	as	úl-
timas	novidades	da	F.Fonseca	para	a	indústria. 
Aceda	à	versão	digital	em	www.ffonseca.com/
downloads	ou	solicite	a	versão	em	papel	atra-
vés do email	marketing@ffonseca.com.

WEG no ranking das 1000 Maiores 
Empresas em Portugal
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	 integra	 uma	 vez	 mais,	 o	 ranking das 
1000	Maiores	Empresas	públicas	e	privadas,	
com	maior	volume	de	negócios,	em	Portugal.	
Em	2020,	a	WEG	ocupou	o	prestigiado	640.º	
lugar das Maiores Empresas a operar no te-
cido	 empresarial	 português	 e	 assinalou	 um	
crescimento	de	8,53%	e	de	9,38%	face	ao	res-
petivo	 volume	 de	 negócios	 registado	 neste	
ranking	em	2019	e	2018,	revelando	um	cres-
cimento	sólido	e	sustentado.

Este	incremento	no	desenvolvimento	e	na	
importância	da	marca	WEG	é	ainda	compro-
vado	pela	sua	subida	no	ranking	nos	últimos	

quatro	 anos:	 794.º	 lugar	 no	 ranking	 em	 2017,	
765.º	 lugar	 em	 2018,	 695.º	 lugar	 em	 2019	 e	
640.º	lugar	em	2020.

Esta	 é	 uma	 iniciativa	 anual	 realizada	 pelo	
jornal	 Expresso,	 em	 conjunto	 com	 a	 Informa	
D&B	 e	 a	 Deloitte,	 assente	 na	 importância	 da	
dimensão	 e	 do	 crescimento	 das	 empresas	
para	 o	 desenvolvimento	 da	 economia,	 onde	
se	 identificam	 as	 empresas	 mais	 preparadas	
para	fazer	a	diferença,	com	base	nos	balanços	
e na demonstração de resultados individuais e 
em	euros,	relativos	ao	último	ano	fiscal.

No	âmbito	desta	iniciativa	são	destacadas	
as	 empresas	 que	 ganham	 dimensão	 através	
do	crescimento	sustentado	do	negócio,	des-
tacando	também	a	importância	das	exporta-
ções,	emprego	e	longevidade.

Schaeffler	publica	Relatório	
de Sustentabilidade 2020
Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: + 34 93 480 34 10 · Fax + 34 93 372 92 50

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

O	Grupo	Schaeffler	continua	a	expandir	o	seu	
compromisso	no	âmbito	da	proteção	do	clima:	
em	2020,	a	empresa	voltou	a	melhorar	o	seu	
rendimento	em	importantes	classificações	de	
sustentabilidade.	 “Estamos orgulhosos por ter 
melhorado a nossa classificação climática CDP 
de ‘D’ para ‘A-’ em apenas 2 anos”,	disse	Corin-
na	Schittenhelm,	membro	do	Comité	Executi-
vo	 	 da	 Schaeffler	 AG,	Chief Human Resources 
Officer	 e	 responsável	 de	 sustentabilidade.	
Além	disso,	o	Grupo	Schaeffler	foi	seleciona-
do	como	um	dos	50	Sustainability and Climate 
Leaders	em	todo	o	mundo,	no	âmbito	do	75.º	
aniversário	das	Nações	Unidas.	

Como parte da sua estratégia de susten-
tabilidade,	 a	 Schaeffler	 orienta	 sistematica-
mente	 os	 seus	 processos	 de	 produção	 para	
a	 eficiência	 dos	 recursos,	 a	 compatibilidade	
ambiental	 e	 a	 conservação	 dos	 recursos.	
Desde	 2020,	 100%	 da	 eletricidade	 adquirida	
em	 todas	 as	 fábricas	 de	 produção	 da	 Ale-
manha	 é	 proveniente	 de	 fontes	 de	 energia	
renováveis.	 Para	 2030,	 a	 empresa	 também	
reduzirá	 em	 20%	 o	 seu	 abastecimento	 anual	
de	água	doce.	

Além	 disso,	 a	 responsabilidade	 social	
é	 de	 grande	 importância	 para	 a	 empresa.	 O	

objetivo	 é	 reduzir	 a	 taxa	 de	 acidentes	 numa	
média	anual	de	10%	para	2024.	

O	Grupo	Schaeffler	vê	um	grande	poten-
cial,	especialmente	em	relação	à	geração	e	à	
utilização	de	hidrogénio.	

O	Relatório	de	Sustentabilidade	do	Grupo	
Schaeffler	proporciona	informação	detalhada	
sobre	 os	 pontos	 centrais	 definidos	 pela	 em-
presa	em	2020	e	sobre	a	evolução	do	Grupo	
Schaeffler	em	relação	a	indicadores	e	objeti-
vos	importantes.	

Dois dias de Feira Virtual EPLAN 
com ainda mais novidades  
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

A	 6.ª	 edição	 da	 Feira	 Virtual	 EPLAN	 abre	 as	
suas	portas	digitais	nos	dias	28	e	29	de	abril	e,	
pela	 primeira	 vez,	 durante	 2	 dias	 inteiros.	 Os	
visitantes	podem	contar	com	um	vasto	leque	
de	tópicos	alusivos	à	engenharia	profissional	
e	 a	 processos	 integrados,	 de	 ponta	 a	 ponta.	
Debates	 em	 tempo	 real	 para	 detentores	 de	
cargos	 de	 direção,	 melhores	 práticas	 para	
utilizadores	 e	 uma	 nova	 área	 de	 parceiros	
oferecem	 aos	 participantes	 inspiração	 para	
o	 seu	 trabalho	 quotidiano.	 Webcasts	 sobre	
tópicos	 específicos	 de	 diferentes	 países	 e	
apresentações	 das	 novas	 soluções	 incluídas	
na	Plataforma	EPLAN	oferecem	incentivos	e	
perspetivas	 para	 desenvolvimentos	 adicio-
nais,	incluindo	o	ambiente	em	nuvem.

Debates	 de	 liderança,	 a	 nível	 diretivo,	
alusivos	 ao	 ecossistema	 da	 automação	 in-
dustrial,	 o	 potencial	 existente	 na	 construção	
de	quadros	elétricos	e	o	tópico	da	“roundtrip 
engineering”	são	apenas	alguns	dos	inúmeros	
temas	que	serão	abordados	ao	longo	do	mul-
tifacetado	programa	da	conferência.	

Em	 cada	 um	 dos	 dias	 serão	 realizadas	
seis	 demonstrações	 em	 tempo	 real	 sobre	
tópicos	 de	 software	 e	 existirão	 especialistas	
a	 apresentar	 ideias	 práticas	 relativamente	 às	
inovações	da	Plataforma	EPLAN.	Também	es-
tão	 incluídas	 no	 programa	 as	 oportunidades	
dos	novos	serviços	na	nuvem,	como	parte	do	
EPLAN	ePulse,	além	do	potencial	de	eficiência	
que	 se	 pode	 encontrar	 na	 engenharia	 de	 ar-
mários	de	controlo	e	sistemas	de	comutação.	

O registo é gratuito e pode ser realizado 
em	www.EPLAN-software.com/virtual-fair/	
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	No	dia	29	de	abril,	a	M&M	Engenharia	In-
dustrial	 apresentará	 três	 webcasts	 sobre	 or-
çamentação	com	o	EPLAN	Pro	Panel,	produ-
ção	de	armários	e	processo	de	eletrificação	e	
a	 Produção	 inteligente	 com	 o	 EPLAN	 Smart	
Wiring.

Tecnologia remota – ADELSYSTEM
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.

Tel.: +351 252 371 318 · Tlm.: +351 916 897 695

geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

As	expectativas	e	tarefas	a	serem	realizadas	
pela	 RTU	 (Remote Terminal Unit)	 aumen-
taram	 ao	 longo	 dos	 anos	 como	 resultado	
dos	 requisitos	 de	 plataformas	 tecnológicas	
inteligentes.

A	 RTU	 é	 um	 dispositivo	 de	 aquisição,	
processamento,	 armazenamento	 e	 trans-
missão	 de	 informações	 entre	 a	 sistemas	 de	
alimentação	 secundários	 e	 um	 centro	 de	
controlo.

As	 características	 principais	 da	 RTU	 são:	
facilitar	a	comunicação	entre	sistemas	de	ali-
mentação	 secundários	 e	 um	 centro	 de	 con-
trolo,	tornando-a	eficiente	e	de	confiança;	re-
colher	 e	 processar	 informações	 de	 sistemas	
de	 alimentação	 secundários	 e	 comunicar	 as	
informações	a	um	sistema	SCADA;	capaz	de	
monitorizar	e	controlar	sistemas	de	alimenta-
ção	secundários.

As	RTU`s	desenvolveram	as	suas	funcio-
nalidades	de	uma	simples	recolha	de	estados	
e	valores	medidos	para	processar	esses	da-
dos	e	criar	benefícios	adicionais,	fornecendo	
informações	 de	 perfil	 sobre	 a	 utilização	 da	
rede	de	distribuição.

Para	 manter	 a	 comunicação	 com	 siste-
mas	 de	 alimentação	 secundários	 e	 a	 prote-
ção	no	sistema	de	alimentação	principal	ativa	
durante	 as	 várias	 interrupções,	 é	 necessária	
uma	fonte	de	alimentação	 ininterrupta	(UPS)	
que	 mantenha	 os	 dispositivos	 ativos	 por	 um	
período	 de	 várias	 horas.	 As	 fontes	 de	 ali-
mentação	 da	 para	 RTU`s	 e	 outros	 dispositi-
vos instalados em sistemas de alimentação 

secundários	 são	 seguras,	 confiáveis	 e	 ideais	
para	este	tipo	de	aplicação.

Todas	as	Adelsystem	DC-UPS	ativas	fun-
cionam	 em	 corrente	 contínua	 (CC)	 normal-
mente	24	V,	mas	temos	outras	tensões	dispo-
níveis.	As	RTU`s	são	equipadas	com	protocolo	
MODBus	RTU	RS485	e	com	um	completo	sis-
tema de backup.

Jornadas Técnicas JUNCOR 2021
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Apesar	 das	 restrições	 impostas	 pela	 pande-
mia	da	Covid-19,	a	JUNCOR	mantém	a	reali-
zação	das	suas	Jornadas	Técnicas,	agora	em	
formato webinar.

Esta	 iniciativa	 que	 teve	 início	 na	 EMAF	
2014	 e,	 desde	 então,	 tem	 levado	 a	 diversas	
empresas	 e	 instituições	 de	 ensino	 superior	
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reputados	 especialistas	 em	 correias,	 lubrifi-
cação	 e	 rolamentos.	 No	 segundo	 semestre	
do	 corrente	 ano	 letivo,	 os	 eventos	 irão	 de-
correr	 para	 a	 Escola	 de	 Engenharia	 da	 Uni-
versidade	do	Minho,	para	a	Faculdade	de	En-
genharia	 da	 Universidade	 do	 Porto	 e	 para	 o	
Instituto	Superior	de	Engenharia	do	Porto,	em	
parceria	 com	 a	 Optibelt	 (correias),	 Schaeffler	
(rolamentos)	e	Simatec	(lubrificação).	

A	Juncor	encara	estas	jornadas	como	um	
importante	 meio	 de	 estabelecer	 pontes	 en-
tre	 o	 mundo	 académico	 e	 a	 Indústria,	 entre	
os	 futuros	 profissionais	 e	 os	 atuais	 profissio-
nais,	 facilitando	 a	 troca	 de	 conhecimentos	 e	
experiências.

É	 objetivo	 da	 empresa	 continuar	 com	
estas	 ações,	 nomeadamente	 nas	 restantes	
áreas	 de	 negócio	 em	 que	 atua,	 sempre	 em	
parceria	com	os	maiores	especialistas	a	nível	
nacional	e	internacional.

Schneider Electric reconhecida 
pela liderança em energia renovável 
na Ásia
Schneider Electric Portugal

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

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

O	 Center	 for	 Resource	 Solutions	 (CRS)	 reco-
nheceu	 a	 Schneider	 Electric	 pela	 sua	 lide-
rança	 no	 desenvolvimento	 de	 mercados	 de	
energia renovável e na aquisição de energia 
verde	na	Ásia,	no	âmbito	dos	prémios	Rene-
wable	Energy	Markets™	Asia	Awards.	O	CRS	é	
uma	organização	sem	fins	lucrativos	sediada	
nos	 EUA	 e	 com	 impacto	 global,	 que	 desen-
volve	 respostas	 de	 especialistas	 a	 questões	
relacionadas	com	as	alterações	climáticas.

A	Schneider	Electric	foi	selecionada	pelo	
CRS	para	este	prémio	graças	ao	seu	compro-
misso	 com	 a	 transição	 para	 a	 energia	 limpa.	
Como	exemplo,	o	Grupo	comprometeu-se	a	
alcançar	a	neutralidade	de	carbono	até	2025	
e	as	zero	emissões	de	CO

2	até	2030.	No	ano	
passado,	a	energia	renovável	abasteceu	80%	
das	operações	da	Schneider	Electric,	quando	
em	2017	esse	valor	era	de	apenas	2%.	Este	au-
mento é o resultado de uma estratégia para 
maximizar	 a	 adoção	 de	 capacidade	 local,	
PPAs	 e	 certificados.	 Ao	 longo	 de	 um	 perío-
do	de	três	anos,	a	empresa	equipou	15	zonas	
industriais	 na	 China	 com	 geração	 local	 de	
energia	solar,	e	planeia	fazê-lo	em	três	novos	
locais	em	2021.

A	 Schneider	 Electric	 é	 também	 uma	 re-
ferência	em	soluções	comerciais	para	digita-
lizar	 as	 operações,	 minimizar	 a	 utilização	 de	
energia	e	as	emissões,	e	maximizar	o	recurso	
a	energias	renováveis.	O	objetivo	da	empresa	
é	 ajudar	 os	 seus	 clientes	 a	 economizar	 800	
milhões	 de	 toneladas	 de	 CO

2	 entre	 2021	 e	
2025.	

Weidmüller fortalece foco 
internacional e experiência 
em engenharia para a indústria 
de processos
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A	 Weidmüller	 conta	 com	 tradição	 e	 expe-
riência.	 Com	 o	 estabelecimento	 da	 “Klippon 
Engineering UK Limited”,	 a	 Weidmüller	 está	
a	 reunir	 os	 seus	 muitos	 anos	 de	 experiência	
no	setor	da	indústria	de	processo	numa	nova	
subsidiária	com	sede	em	Leicester,	no	Reino	
Unido.	Já	em	1959,	a	Weidmüller	abriu	a	sua	
primeira	localização	no	Reino	Unido	e	fundou	
a	Klippon	Electricals	Ltd.	A	Weidmüller	está	a	
retornar	às	suas	raízes	e	a	dar	continuidade	a	
uma	história	de	sucesso	de	mais	de	60	anos.

A	 recém-fundada	 Klippon	 Engineering	 é	
responsável por uma rede mundial de espe-
cialização	 em	 engenharia	 e	 serviços.	 Com	 a	
sua	 própria	 equipa	 de	 vendas,	 especialistas	
em	aplicações,	locais	de	produção	e	monta-
gem	afiliados,	serão	desenvolvidas	soluções	
específicas	para	produtos	e	aplicações,	certi-
ficadas	e	implementadas	no	futuro.	

Ao	 longo	 dos	 anos,	 a	 Weidmüller	 esta-
beleceu	 com	 sucesso	 a	 marca	 “Klippon” na 
indústria	 de	 processo	 para	 soluções	 de	 alta	
qualidade	em	tecnologia	de	conexão,	comu-
nicação	e	digitalização,	bem	como	para	com-
ponentes para áreas perigosas e serviços de 
engenharia.	 A	 Klippon	 Engineering	 continua	
esta	 tradição	 como	 uma	 empresa	 certifica-
da	 e	 globalmente	 ativa,	 desenvolvendo	 so-
luções	 para	 indústrias	 como	 petróleo,	 gás	 e	
GNL,	química	e	farmacêutica,	tratamento	de	
água	 e	 esgoto,	 mineração,	 minerais	 e	 meta-
lurgia,	 papel	 e	 celulose,	 vidro,	 hidrogénio	 e	
energia.	

Com	a	nova	empresa,	a	Weidmüller	está	
a	 expandir	 ainda	 mais	 o	 seu	 compromisso	
internacional.	 Com	 os	 seus	 especialistas	 na	
Ásia,	Médio	Oriente,	Emirados	Árabes	Unidos,	

Alemanha,	bem	como	no	Reino	Unido	e	ou-
tros	locais	de	produção	da	Weidmüller,	a	Kli-
ppon Engineering está agora ativa em todo o 
mundo.

Redutores industriais séries X e P: 
prazo de entrega de 5 dias úteis
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

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

O seu stock	de	unidades	sobressalentes	ago-
ra	é	na	SEW-EURODRIVE.	Em	vez	de	esperar	
semanas	 por	 uma	 unidade	 de	 substituição,	
agora	os	redutores	industriais	das	séries	X	ou	
P	 da	 SEW-EURODRIVE	 são	 produzidos	 em	
apenas	5	dias	úteis.

Em	 casos	 de	 emergência,	 conseguem	
reduzir	ainda	mais	o	prazo	para	apenas	1	dia	
útil	de	produção.	A	SEW-WURODRIVE	admi-
te	superar	mais	este	desafio	e	encontram-se	
orgulhosos	de	já	ter	enviado	o	primeiro	redu-
tor	industrial	urgente	com	prazo	de	produção	
de	1	dia.	

EPLAN eManage: carregar, partilhar 
e gerir de forma fácil os projetos 
na nuvem
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

A	transformação	digital	da	engenharia	conti-
nua	 a	 progredir.	 Como	 parte	 dos	 seus	 servi-
ços	 na	 nuvem,	 a	 EPLAN	 apresenta	 um	 novo	
serviço	 para	 colaboração	 entre	 projetos	 –	
EPLAN	 eManage	 –	 que	 permite	 aos	 utiliza-
dores	carregar	projetos	da	Plataforma	EPLAN	
no	ambiente	em	nuvem,	partilhá-los	e	traba-
lhar	 neles.	 A	 versão	 gratuita	 foi	 lançada	 em	
meados	 de	 março	 e	 uma	 versão	 expandida	
e	 paga	 seguir-se-á	 em	 agosto	 de	 2021.	 Este	
software	 gratuito,	 baseado	 em	 nuvem,	 per-
mite o upload	fácil	de	projetos	da	Plataforma	
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EPLAN	 e	 dos	 navegadores	 web para o am-
biente	seguro	em	nuvem	ePulse.	

O	EPLAN	eManage	facilita	o	carregamen-
to,	 gestão	 e	 partilha	 de	 projetos	 na	 nuvem.	
Uma	vez	que	o	ecossistema	atual	de	automa-
ção	industrial	é	caracterizado	por	muitas	des-
continuidades	dos	meios	de	comunicação	no	
processamento	e	transferência	de	documen-
tação,	as	vantagens	deste	sistema	são	claras:	
os	sistemas	da	Plataforma	EPLAN	em	ligação	
com	este	novo	serviço	em	nuvem	irão	ligar	em	
rede	os	fabricantes	e	os	construtores	de	armá-
rios	de	controlo,	OEMs	e	integradores	de	siste-
mas,	bem	como	os	operadores	de	sistemas	de	
máquinas	e	instalações.	Todos	eles	trabalham	
em	 conjunto	 num	 projeto	 central	 que	 pode	
ser	sincronizado	na	Plataforma	EPLAN	através	
do	eManage,	em	engenharia	de	ponta	a	pon-
ta.	 Direitos	 de	 acesso	 e	 atribuições	 claras	 de	
funções	asseguram	a	segurança	dos	dados	e	
proporcionam	 flexibilidade	 para	 o	 acesso	 ao	
projeto.	 Os	 utilizadores	 de	 EPLAN	 Electric	 P8	
e	EPLAN	Pro	Panel	já	estão	a	beneficiar	destes	
processos	 integrados,	 através	 dos	 quais	 po-
dem	 facilmente	 carregar	 os	 seus	 projetos	 na	
nuvem	e	transferi-los	de	volta	para	a	Platafor-
ma	EPLAN	para	um	posterior	processamento.

FUCHS reforça presença no Vietname 
com joint venture
FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

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

fuchs-pt@fuchs.com · www.fuchs.com/pt

O	 grupo	 FUCHS,	 global player no setor de 
lubrificantes,	adquiriu	70%	do	negócio	de	lu-
brificantes	da	STD	&	S	Co.,	Ltd.,	que	distribui	
especialidades	e	que	tem	sede	no	Vietname.	
O	 negócio	 vai	 ser	 integrado	 na	 filial	 FUCHS	
LUBRICANTS	 VIETNAM	 COMPANY	 LTD.,	 da	
qual	o	proprietário	da	STD	&	S	Co.,	Ltd.	vai	de-
ter	uma	quota	de	30%.

A nova joint venture	permite	à	FUCHS	ofe-
recer	aos	seus	clientes,	a	partir	de	uma	única	
fonte,	lubrificantes	automotive,	industriais,	in-
clusive	 a	 indústria	 mineira,	 assim	 como	 pro-
dutos	 especiais.	 Para	 além	 disso,	 a	 FUCHS	
consegue	 reforçar	 a	 presença	 no	 mercado	
cambojano,	 atualmente	 fornecido	 pela	 STD	
&	S	Co.,	Ltd.

“O Vietname é um mercado emergente 
com grande potencial de crescimento. Esta 
joint venture confirma a nossa ambição de nos 

estabelecer a longo prazo no Vietname e de ex-
pandir ali o nosso negócio”,	explica	Timo	Reis-
ter,	 membro	 do	 Conselho	 Executivo	 da	 FU-
CHS	e	responsável	pela	região	Ásia-Pacífico.

Já	há	dez	anos	que	a	FUCHS	está	a	cola-
borar,	de	forma	bem-sucedida,	com	a	STD	&	
S	Co.,	Ltd.	No	ano	de	negócio	de	2020,	a	nova	
joint	venture,	que	emprega	13	colaboradores,	
alcançou	 uma	 faturação	 de	 4,5	 milhões	 de	
euros.

O gémeo digital na Indústria 4.0
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 Industrial Digital Twin Association	 (IDTA)	
iniciou	 oficialmente	 suas	 atividades	 no	 início	
de	março.	Com	23	membros	fundadores,	 in-
cluindo	Endress+Hauser,	o	objetivo	do	grupo	
é	 desenvolver	 de	 forma	 otimizada	 o	 gêmeo	
digital	como	uma	tecnologia	de	núcleo	inde-
pendente	de	fabricante	pronta	para	o	merca-
do	para	a	Indústria	4.0.

O	gémeo	digital	está	a	tornar-se	cada	vez	
mais importante em todos os setores indus-
triais.	Servindo	como	interface entre dispositi-
vos	físicos	e	componentes	no	mundo	digital,	
possibilita	 a	 representação	 de	 plataformas	
completas	 de	 produção	 em	 sistemas	 de	 TI	
para	 simulação,	 controlo	 e	 melhoria	 de	 pro-
cessos.	 Com	 as	 suas	 informações	 e	 dados,	
o	gémeo	digital	é	a	chave	para	conectar	vir-
tualmente	cadeias	de	valor	e	para	aplicações	
digitais	em	todo	o	ciclo	de	vida.

“O conceito de gémeo digital é um aspeto 
importante na digitalização dos sistemas de 
produção dos nossos clientes. Por esse motivo, 
é importante que os fabricantes e operadores 
de fábricas criem padrões comuns para que a 
troca dessas informações possa funcionar de 
forma harmoniosa e segura”,	 disse	 Nikolaus	
Krüger,	Diretor	de	Vendas	do	Endress+Hauser	
Group.	

A	 IDTA	 vê-se	 como	 uma	 organização	 de	
utilizador	internacionalmente	alinhada	para	o	
gémeo	digital	em	ambientes	da	Indústria	4.0.	
Como	 membro	 fundador,	 a	 Endress+Hauser	
é	 ativa	 nos	 grupos	 de	 trabalho	 relevantes	
da	 IDTA.	O	Netilion,	o	ecossistema	digital	da	
Endress+Hauser,	 já	 oferece	 funções	 que	 su-
portam	o	gémeo	digital,	com	planos	de	even-
tualmente	utilizar	os	conceitos	IDTA.	

Grupo Qbeiras continua a crescer
Grupo Qbeiras 

Tel.: +351 232 940 735 · Fax: +351 232 945 491

geral@qbeiras.pt · www.qbeiras.pt

A	 Qbeiras	 nasceu	 em	 2002,	 com	 a	 Qbeiras	
Consultoria,	 a	 exercer	 a	 atividade	 de	 apoio	
às	organizações	na	certificação	dos	seus	sis-
temas	 da	 qualidade,	 no	 essencial,	 na	 região	
das	Beiras.	Em	2008,	surge	a	Qbeiras	Energia,	
prestadora	de	serviços	na	área	que	lhe	dá	o	
nome.	

2020	foi	ano	da	reestruturação	com	o	sur-
gimento	 da	 Qbeiras	 Infraestruturas	 e	 Qbei-
ras	 I&D	 e	 uniformização	 do	 Grupo	 Qbeiras:	
A	 Qbeiras	 Energia	 disponibiliza	 serviços	 nos	
setores	 elétrico,	 telecomunicações,	 eletro-
mecânico	 e	 energias	 renováveis	 em	 várias	
geografias;	a	Qbeiras	Consultoria	tem	a	mis-
são	de	ser	parceira	de	todas	as	organizações	
que	pretendam	melhorar	a	gestão	e	de	pro-
porcionar	 o	 aumento	 de	 competências	 de	
todos	 os	 membros	 de	 modo	 a	 refletir-se	 na	
sustentabilidade	 de	 todos	 os	 seus	 clientes;	
com	 foco	 no	 crescimento	 surge,	 em	 2020,	 a	
Qbeiras	Infraestruturas	que	possibilitará	a	in-
clusão	de	projetos	chave	na	mão	na	oferta	da	
empresa;	 com	 espírito	 inovador	 que	 sempre	
caracterizou	a	empresa,	surge	a	Qbeiras	I&D	
que	 procura	 inovar	 e	 reinventar	 os	 variados	
setores.

Eni Gas e Luce entra no mercado 
ibérico de energia: empresa assinou 
acordo para aquisição de 100% 
da Aldro Energía
SINTéTICA

Tel.: +351 256 588 188 ∙ Fax: +351 256 582 055

info@sintetica.pt ∙ www.sintetica.enilubes.com 

 /sintetica.enilubes

A	 Eni	 Gas	 e	 Luce,	 empresa	 detida	 a	 100%	
pela	 Eni	 SpA,	 entra	 no	 mercado	 ibérico	 de	
energia através da sua aquisição da Aldro 
Energía.	 A	 operação	 foi	 finalizada	 com	 a	
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assinatura	 de	 um	 acordo	 entre	 a	 Eni	 Gas	 e	
Luce	 e	 o	 Grupo	 Pitma	 para	 a	 aquisição	 de	
100%	 da	 Aldro	 Energía	 Y	 Soluciones	 SLU.	 A	
empresa	 opera	 no	 mercado	 de	 venda	 de	
serviços	de	eletricidade,	gás	e	energia	para	
clientes	 residenciais,	 pequenas	 e	 médias	
empresas,	e	grandes	empresas.	Além	disso,	
o	 acordo	 inclui	 também	 a	 aquisição	 a	 100%	
dos	 escritórios	 da	 empresa	 Instalaciones	
Martìnez	Dìaz	S.L.U.

“Esta aquisição permite à Eni Gas e Luce 
expandir a sua presença no mercado euro-
peu, que será central para a estratégia de 
desenvolvimento das suas atividades. A em-
presa pretende aumentar o seu portefólio, 
chegando a 11 milhões de clientes em 2023 
para oferecer, não apenas gás e eletricidade, 
mas toda a gama de serviços relacionados 
com casa e energia”,	 disse	 Alberto	 Chiarini,	
CEO	da	Eni	Gas	e	Luce.

A	Aldro	Energía,	com	sede	em	Torrelave-
ga,	na	região	norte	da	Cantábria	em	Espanha,	
fornece	energia	atualmente	a	250	000	clien-
tes	 localizados	 principalmente	 em	 Espanha	
e	Portugal,	com	um	importante	foco	no	seg-
mento	das	pequenas	e	médias	empresas.

A	 estreia	 nos	 mercados	 espanhol	 e	 por-
tuguês	acrescenta,	por	conseguinte,	um	ele-
mento	 importante	 à	 atual	 presença	 da	 Eni	
Gas	e	Luce	nos	setores	do	gás	e	eletricidade	
na	Europa.	Através	das	suas	filiais,	a	empresa	
já	 opera	 em	 França	 com	 a	 Eni	 Gas	 &	 Power	
France,	na	Grécia	com	a	Zenith,	e	na	Eslové-
nia	com	a	Adriaplin.

A	 operação	 será	 concluída	 após	 serem	
recebidas	 as	 autorizações	 das	 autoridades	
competentes.

Schneider Electric lança aposta 
inovadora em consultoria sobre 
alterações climáticas
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	apresenta	o	seu	Serviço	
de	 Consultoria	 sobre	 Alterações	 Climáticas,	
uma	evolução	dos	atuais	serviços	de	consul-
toria	 da	 empresa,	 concebidos	 para	 oferecer	
uma	 solução	 holística	 para	 os	 desafios	 de	
sustentabilidade	 das	 empresas.	 Este	 serviço	
é	 o	 primeiro	 do	 género,	 equilibrando	 visão	

estratégica	 e	 o	 planeamento	 com	 a	 imple-
mentação	 de	 ações	 táticas	 e	 tecnologia.	 A	
abordagem	 totalmente	 integrada	 abrange	 a	
gestão	da	energia,	a	eficiência	de	recursos,	a	
aquisição	de	energias	renováveis,	a	compen-
sação	das	emissões	de	carbono,	a	descarbo-
nização	 da	 cadeia	 de	 valor	 e	 a	 recolha	 e	 di-
vulgação	de	dados	baseados	em	Inteligência	
Artificial	(IA).

O	serviço	de	consultoria	integral	da	Sch-
neider	 Electric	 junta	 ferramentas	 de	 avalia-
ção	 e	 desenvolvimento	 de	 estratégias	 com	
um	 sólido	 guia	 de	 implementação	 e	 apoio	
para garantir que as empresas de todas as 
dimensões	podem	alcançar	com	sucesso	os	
seus	 objetivos	 de	 sustentabilidade	 e	 ação	
climática	 a	 nível	 global.	 Inclui,	 entre	 outros:	
desenvolvimento de uma estratégia de des-
carbonização	e	cenários	financeiros;	cálculos	
e	 gestão	 de	 dados	 de	 emissões	 com	 base	
em	 IA;	 orçamentação	 e	 previsão;	 gestão	 de	
risco	 do	 portefólio;	 definição	 de	 objetivos/
metas	 e	 elaboração	 de	 guias;	 identificação	
e	 implementação	 do	 potencial	 de	 eficiên-
cia	 energética;	 avaliação	 das	 oportunida-
des	 de	 aquisição	 de	 energias	 renováveis;	
implementação de Microgrid	 e	 tecnologia	
limpa;	avaliação	e	abastecimento	do	merca-
do	 voluntário	 de	 carbono	 (compensações);	
compromissos	 e	 soluções	 para	 a	 cadeia	 de	
abastecimento.

Nova	caixa	para	cabos	chainflex	
reduz os custos de envio em 84%
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

A igus desenvolveu uma nova solução lo-
gística	 para	 os	 cabos	 especiais	 para	 calha	
articulada.	 Com	 a	 CAIXA	 chainflex,	 poupa	
várias	 vezes,	 porque	 em	 vez	 de	 ser	 entre-
gue	por	um	serviço	de	transporte,	os	cabos	
são	 enviados	 por	 correio	 num	 caixa	 empi-
lhável	e	segura.	Isto	reduz	significativamen-
te	 os	 custos	 de	 envio	 e	 armazenamento.	 O	
cabo	pode	ser	desenrolado	diretamente	da	
caixa	 e	 cortado	 no	 comprimento	 desejado.	
Um	código	QR	na	CAIXA	chainflex	permite-
-lhe	encomendar	novamente	o	cabo	de	for-
ma	rápida.

A	 CAIXA	 chainflex	 é	 ainda	 uma	 solução	
prática	 para	 empresas	 que	 não	 têm	 um	 dis-
pendioso sistema de armazenamento de 
cabos	 e	 por	 isso	 armazenam	 os	 seus	 cabos	
em	 prateleiras.	 Os	 cabos	 estão	 protegidos	
e	 podem	 ser	 facilmente	 desenrolados	 dire-
tamente	da	caixa,	 através	 de	 um	sistema	 de	
desenrolamento	 desenhado	 especialmente.	
Esforços	e	custos	adicionais	de	manipulação	
com	porta-paletes,	desenroladores	de	cabos	
ou	cavaletes	são	coisas	do	passado.

E o que fazer quando o desenrolador está 
vazio?	A	igus	também	criou	um	novo	sistema	
para	isso.	Existe	um	código	QR	em	cada	caixa,	
que	 o	 leva	 diretamente	 à	 loja	online	 da	 igus.	
Isto	significa	que	o	cabo	pode	ser	encomen-
dado	novamente	com	apenas	alguns	cliques,	
sem	ter	de	perder	tempo	em	procurar	a	refe-
rência.	A	nova	CAIXA	chainflex	é	enviada	pela	
igus	para	os	seus	cabos	de	comando,	dados,	
bus,	servomotor,	medição	e	potência,	direta-
mente do stock	e	sem	quantidade	mínima.	O	
comprimento	máximo	de	cabo	por	caixa	é	de	
200	metros,	com	peso	máximo	de	70	quilos.	

WEG realiza formações Ex 
em formato online
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

Em	tempos	de	mudança	sem	precedentes,	a	
WEG	adapta	mais	uma	vez	as	suas	formações	
Ex,	para	manter	viva	a	aprendizagem	e	poder	
responder	às	necessidades	dos	seus	clientes.

A	 WEG	 Portugal	 e	 a	 equipa	 HVService,	
em	 parceria	 com	 a	 WEG	 Motores,	 no	 Brasil	
e	 as	 filiais	 WEG	 em	 França,	 na	 Rússia	 e	 em	
Espanha,	 estão	 a	 promover	 um	 conjunto	 de	
formações	 Ex	 em	 formato	 online,	 permitin-
do assim a realização das mesmas no atual 
momento	 de	 pandemia	 e	 encerramento	 de	
fronteiras.	 As	 primeiras	 formações	 tiveram	
início	em	março,	em	Russo	e	em	Francês,	es-
tando	 ainda	 programadas	 novas	 formações	
ao	 longo	 do	 ano,	 noutros	 idiomas	 (Inglês	 e	
Espanhol).

É possível realizar um refresh	de	conheci-
mento,	com	vista	à	renovação	da	Certificação	
da	 Rede	 de	 Assistentes	 Técnicos	 Autoriza-
dos	WEG	ou	realizar	uma	formação	comple-
ta	 para	 a	 Certificação	 de	 novos	 Assistentes	
Técnicos	 Autorizados	 WEG,	 no	 que	 respeita	
a Motores de Indução de Corrente Alternada 
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de	 Baixa,	 Média	 e	 Alta	 Tensão,	 destinados	 a	
Áreas	Perigosas.

Cada formação é orientada por espe-
cialistas	 WEG,	 que	 estão	 disponíveis	 para	
responder	 a	 todas	 questões	 por	 videocon-
ferência,	 sendo	 ainda	 realizadas	 análises	 e	
avaliações	aprofundadas	a	casos	de	estudo	e	
partilhadas	experiências	entre	a	equipa	WEG	
e	 os	 participantes.	 Até	 ao	 momento,	 para	 as	
sessões	de	formação	Ex	previstas	deste	ano,	
encontram-se	 inscritos	 cerca	 de	 90	 parti-
cipantes,	 distribuídos	 por	 vários	 países,	 tais	
como	 Rússia,	 Ucrânia,	 Bélgica,	 Singapura,	
França,	África	do	Sul	ou	Índia.

FUCHS inaugura fábrica de massas 
lubrificantes	de	poliureia
FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

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

fuchs-pt@fuchs.com · www.fuchs.com/pt

O	 grupo	 FUCHS,	 global player no setor de 
lubrificantes,	investiu	25	milhões	de	euros	na	
sua	localização	em	Kaiserslautern	(Alemanha)	
e inaugurou uma nova unidade de produção 
a	 24	 de	 março.	 Na	 área	 de	 mais	 de	 90.000	
metros	 quadrados	 da	 FUCHS	 LUBRITECH	
GmbH	foi	construída,	numa	área	de	2	mil	me-
tros	quadrados,	uma	fábrica	completamente	
automatizada para a produção de poliureia e 
outras	massas	lubrificantes	especiais.

A	fábrica	está	preparada	com	tecnologia	
de	 ponta	 e	 determina	 elevados	 padrões	 em	
termos	de	segurança,	energia	e	ambiente.	“A 
nova fábrica permite-nos ampliar a nossa ca-
pacidade de produção de massas lubrificantes 
de poliureia de forma significativa. Assim, po-
demos dar rápidas respostas às necessidades 
dos clientes e fornecer massas lubrificantes de 
poliureia à medida, por exemplo para o uso 
nas áreas da e-mobilidade, energia eólica e in-
dústria alimentar”,	explica	Stefan	Fuchs,	CEO	
da	FUCHS	PETROLUB	SE.

“As novas instalações são um marco his-
tórico para todo o Grupo FUCHS em relação 
à produção e distribuição das massas lubrifi-
cantes de poliureia. O conceito de produção 
implementado vai servir de modelo para outras 
localizações do Grupo e definir um padrão glo-
bal para a tecnologia de massas lubrificantes 
na FUCHS”,	informa	Lucas	Haaß,	Diretor-Geral	
da	 FUCHS	 LUBRITECH	 e	 responsável	 pelas	
áreas de produção e supply chain.					

A	seguir	ao	 investimento	atual,	a	FUCHS	
LUBRITECH	GmbH,	que	atualmente	emprega	
353	pessoas,	ainda	tem	à	sua	disposição	uma	
área	considerável	na	localização	de	Kaisers-
lautern	para	futuras	expansões.

Webinars Iwis 2021
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Na	impossibilidade	da	realização	de	eventos	
presenciais,	a	iwis,	marca	de	referência	mun-
dial	 em	 correntes	 de	 transmissão,	 represen-
tada	 em	 Portugal,	 em	 exclusivo,	 pela	 JUN-
COR,	 realiza	 ao	 longo	 de	 2021	 uma	 série	 de	
webinars	técnicos,	de	inscrição	gratuita.

Os	 oradores	 são	 especialistas	 em	 di-
versas	 áreas,	 com	 o	 objetivo	 de	 aproximar	
os	 assistentes	 ao	 conhecimento	 da	 Iwis	 em	
correntes:	engenharia	de	correntes	(básica	e	
avançada),	 monitorização	 e	 manutenção	 de	
correntes,	 lubrificação,	 programa	 de	 cálculo	
e	revestimentos	específicos.

Cada	 apresentação	 dura	 cerca	 de	 30	
minutos,	 com	 mais	 20	 minutos	 abertos	 a	
perguntas	 dos	 participantes.	 A	 inscrição	 é	
feita	directamente	através	do	website	da	Iwis	
(www.iwis.com)	e	as	vagas	são	limitadas.	Para	
mais	informações	ou	ajuda	com	a	inscrição	os	
interessados	poderão	contactar	a	JUNCOR.

Schaeffler	encerra	o	exercício	
de 2020 com um sólido quarto 
trimestre
Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: + 34 93 480 34 10 · Fax + 34 93 372 92 50

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

A	 Schaeffler	 apresentou	 os	 resultados	 de	
2020.	 A	 pandemia	 mundial	 do	 coronavírus	
gerou	 um	 declínio	 significativo	 do	 volume	
de	negócios.	O	volume	de	negócios	do	Gru-
po	 Schaeffler	 ascendeu	 a	 aproximadamente	
12	 600	 milhões	 de	 euros	 (exercício	 anterior:	
aproximadamente	 14	 400	 milhões	 de	 euros).	
O	volume	de	negócios	registou	uma	descida	
de	 10,4%	 a	 uma	 taxa	 de	 câmbio	 constante.	
Todas	 as	 divisões	 foram	 afetadas	 pela	 des-
cida.	No	entanto,	foi	registada	uma	melhoria	

notável	 na	 segunda	 metade	 do	 ano,	 e	 parti-
cularmente	 no	 quarto	 trimestre,	 para	 o	 qual	
contribuíram	 as	 três	 divisões.	 Das	 quatro	 re-
giões,	 foi	 a	 China	 que	 recuperou	 com	 maior	
rapidez	e	que	encerrou	o	exercício	com	8,7%	
de	volume	de	negócios	adicional,	a	uma	taxa	
de	câmbio	constante.	Nas	regiões	de	Améri-
cas,	Europa	e	Ásia/Pacífico	o	volume	de	ne-
gócios	diminuiu.

Aceda ao conhecimento diferenciador 
em condições vantajosas: Passaporte 
Formação F.Fonseca
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

Numa	 altura	 em	 que	 inúmeros	 desafios	 se	
colocam	 a	 empresas	 de	 todas	 as	 áreas	 de	
atividade,	 o	 departamento	 de	 formação	 da	
F.Fonseca	 incentiva	 e	 promove	 a	 aposta	 em	
formação	 contínua,	 lançando,	 a	 condições	
muito	 competitivas,	 o	 passaporte	 de	 forma-
ção	40	horas.

É	um	passaporte	completo,	visto	que	dá	
acesso	a	todas	as	ações	presentes	no	plano	
de	 formação,	 à	 exceção	 das	 ações	 que	 in-
cluem	com	a	inscrição,	a	oferta	de	material.	E	
muito	flexível,	pois	pode	ser	usado	por	qual-
quer	 colaborador	 da	 empresa,	 apenas	 terá	
de	escolher	as	ações	a	frequentar.

Pode	adquirir	o	seu	passaporte	em	www.
ffonseca.com/passaporte-de-formacao.	

KEB – PLC e módulos I/O 
de	segurança	certificados
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.

Tel.: +351 252 371 318 · Tlm.: +351 916 897 695

geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

As	funções	de	segurança	em	instalações	in-
dustriais	 continuarão	 a	 ganhar	 importância	
no	futuro,	a	fim	de	garantir	os	mais	elevados	
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padrões	de	segurança	para	pessoas	e	máqui-
nas.	A	KEB	está	à	altura	deste	desafio	e	tem	
uma	solução	inovadora,	com	o	PLC	de	segu-
rança	como	gestor	da	rede	de	segurança	e	o	
módulos	de	I/O	também	eles	de	segurança,	
que	 também	 pode	 ser	 integrados	 numa	 es-
trutura	EtherCAT	já	existente.	A	comunicação	
deenvolve-se	 através	 da	 rede	 de	 EtherCAT	
existente	com	o	protocolo	de	segurança	cer-
tificado	“Safety over EtherCAT® (FSoE)”.	Quais-
quer	periféricos	FSoE	(por	exemplo,	módulos	
de	I/O	de	segurança,	drives	KEB	com	módulo	
de	segurança	ou	outros)	podem	ser	endere-
çados	por	meio	do	PLC	de	segurança	(master	
FSoE).	

O	 PLC	 de	 segurança	 programável	 e	 os	
módulos	 de	 I/O	 de	 segurança	 KEB	 estão	
certificados	e	atendem	aos	requisitos	dos	pa-
drões	mais	elevados	de	segurança	de	acordo	
com	as	Normas	IEC	61508	SIL	3	e	DIN	EN	ISO	
13849-1	 Ple.	 O	 PLC	 de	 segurança	 é	 progra-
mado usando o software de programação 
COMBIVIS	Studio	6,	no	qual	são	integrados	os	
blocos	de	funções	de	segurança	certificados.	
Para	o	utilizador,	isso	significa	um	menor	tem-
po	 de	 desenvolvimento,	 bem	 como	 testes	 e	
aceitação	 por	 parte	 do	 cliente	 num	 espaço	
reduzido	de	tempo	necessário	para	criar	um	
programa	de	segurança.	

Tem	 como	 propriedades	 principais:	 PLC	
de	 segurança	 programável	 (IEC	 61508	 SIL3	
e	DIN	EN	ISO	13849-1	Ple);	blocos	de	função	
de	 segurança	 certificados;	 o	 tempo	 neces-
sário	 para	 o	 desenvolvimento,	 verificação	 e	
aceitação	de	uma	aplicação	de	segurança	é	
significativamente	reduzido;	a	programação	é	
realizada	usando	a	plataforma	“CODESYS Sa-
fety”	e	a	rede	de	comunicação	EtherCAT.	

Endress+Hauser	mantém-se	firme	
na crise
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	Endress+Hauser	superou	a	crise	do	ano	de	
2020	 em	 boa	 forma.	 No	 entanto,	 as	 vendas	
consolidadas	 do	 Grupo	 caíram	 –	 fortemente	
influenciadas	 pelos	 efeitos	 da	 taxa	 de	 câm-
bio	–	em	quase	3%	para	pouco	menos	de	2,6	
bilhões	 de	 euros.	 Mesmo	 um	 forte	 negócio	
de	 laboratório	 poderia	 compensar	 apenas	
parcialmente	 as	 deficiências	 na	 automação	

de	processos,	que	foi	afetada	mais	fortemen-
te	pelos	efeitos	da	pandemia	do	coronavírus.

Embora	 o	 desenvolvimento	 das	 vendas	
no	 ano	 passado	 tenha	 ficado	 bem	 aquém	
das	 metas,	 o	 Grupo	 manteve	 os	 lucros	 em	
um	 nível	 forte.	 A	 empresa	 conseguiu	 evitar	
o	trabalho	de	curta	duração	e	até	aumentou	
ligeiramente	 o	 emprego.	 No	 final	 de	 2020,	 a	
Endress+Hauser	tinha	mais	de	14	400	funcio-
nários	em	todo	o	mundo,	mais	de	100	que	há	
um	ano.

A Endress+Hauser sempre se manteve 
capaz	de	dar	resposta,	apesar	da	pandemia.	

O	 impacto	 da	 pandemia	 continua	 a	 afe-
tar	regiões	de	mercado	individuais,	indústrias	
clientes	e	áreas	de	atividade	de	maneira	mui-
to	 diferente.	 No	 entanto,	 a	 Endress+Hauser	
teve	 um	 bom	 início	 de	 ano.	 O	 Grupo	 espera	
um	 crescimento	 na	 faixa	 percentual	 de	 um	
dígito	 em	 2021,	 mas	 vê	 os	 lucros	 sob	 maior	
pressão.	A	empresa	não	espera	uma	recupe-
ração	fundamental	da	economia	global	até	o	
final	do	ano.

Galp abandona gás em Cabo Delgado 
rumo a futuro 100% renovável
Galp 

Tel.: +351 217 242 500 

galp@galp.com · galp.com

A	 Galp	 informou	 os	 seus	 acionistas	 da	 de-
cisão	 de	 vender	 a	 participação	 que	 detém	
nos	novos	projetos	de	exploração	de	gás	em	
Cabo	 Delgado,	 devido	 ao	 clima	 de	 instabi-
lidade,	 violência	 terrorista	 e	 corrupção	 em	
Moçambique.

A	gota	de	água	na	tomada	de	decisão	foi	
a	 transferência	 ilegal	 para	 compra	 de	 armas	
no	valor	de	2	mil	milhões	de	dólares	por	parte	
da	Credit	Suisse	e	o	VTB	Bank	para	o	Gover-
no	de	Moçambique,	que	classifica	de	“intrin-
secamente propenso a transações corruptas”,	
e	a	falta	de	proteção	do	mesmo	ao	complexo	
industrial.

O	investimento	da	Galp	permitiu	a	criação	
de	 220	 trabalhos	 temporários,	 52	 postos	 de	
trabalho	na	limpeza	das	instalações	e	23	em	
pessoal	de	cozinha,	que	permitiram	retirar	vá-
rias	famílias	de	situação	de	pobreza,	construir	
casas	adequadas,	ter	acesso	a	empregos	de-
centes	e	desenvolver	Moçambique.

Dado	o	contexto	global	de	crise	climática,	
a	 Galp	 aproveita	 esta	 ocasião	 para	 reforçar	

o	 seu	 compromisso	 com	 o	 Acordo	 de	 Paris	
e	comprometer-se	com	uma	produção	100%	
renovável	nos	próximos	3	anos,	assegurando	
que	da	próxima	vez	que	Moçambique	enfren-
tar	um	ciclone	fatal	ou	outro	desastre	relacio-
nado	com	as	alterações	climáticas,	atenuará	
os	 impactos	 passados	 com	 não	 menos	 de	
4500	euros	de	ajuda.

Starter kits PNOZmulti da Pilz
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A	gama	de	controladores	PNOZmulti	suporta	
múltiplas	funções	de	segurança.	A	sua	natu-
reza modular permite uma rápida adaptação 
ao	tamanho	de	toda	a	unidade	industrial,	ga-
rantindo	uma	elevada	flexibilidade	dos	siste-
mas	de	segurança.

Os	 controladores	 PNOZmulti	 permitem	
a	 monitorização	 e	 controlo	 de	 vários	 siste-
mas de segurança amplamente usados na 
indústria	 como	 cotoneiras	 de	 emergência	
(E-STOP),	 interruptores	 de	 seleção	 de	 modo	
de	 operação,	 interruptores	 de	 arranque,	 bi-
manuais,	portas	de	proteção,	barreiras	de	se-
gurança,	tapetes	de	segurança,	entre	outros.

A	segunda	geração	de	pequenos	contro-
ladores de segurança apresenta uma estru-
tura modular para o hardware,	blocos	de	soft-
ware	 testados	 e	 alto	 nível	 de	 conectividade.	
User	friendly,	a	visualização	baseada	em	web 
e	as	opções	de	diagnóstico	simples	reduzem	
os	tempos	de	inatividade.	Soluções	comple-
tas	 com	 atuadores,	 sensores	 e	 terminais	 de	
operação	 em	 conjunto	 com	 os	 pequenos	
controladores	 PNOZmulti	 2	 garantem	 a	 se-
gurança	 entre	 homem	 e	 máquina	 de	 forma	
económica.	 Tanto	 a	 configuração	 do	 hard-
ware	 como	 a	 configuração	 da	 aplicação	 são	
criadas	na	ferramenta	de	software	PNOZmulti	
Configurator.

O	PNOZmulti	Mini	é	indicado	para	aplica-
ções	com	menor	grau	de	complexidade,	com	
menos	funções	de	segurança,	apresentando	
um	menor	número	de	expansões	disponíveis,	
quando	comparado	com	a	restante	gama.

Entre	todos	os	pontos	fortes	das	soluções	
PNOZmulti,	as	opções	de	diagnóstico	desta-
cam-se	 pela	 versatilidade	 e	 flexibilidade	 de	
análise	que	oferecem,	como	configurar	men-
sagens	e	palavras	de	indicação,	associadas	a	
eventos.	
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Liderança Shell no mercado global 
de	lubrificantes	pelo	14.º	ano	
consecutivo
Spinerg – Soluções para Energia, S.A.

Tel.: +351 214 200 400 ∙ Fax: +351 214 200 401

csc-empresas@spinerg.com ∙ www.spinerg.com

Foi	recentemente	divulgado	o	estudo	“Kline 
& Company’s 18th Edition ‘Global Lubricants: 
Market Analysis and Assessment: 2019 re-
port’”	 que	 estabelece	 a	 Shell	 como	 líder	
do	 mercado	 de	 lubrificantes	 pelo	 14.º	 ano	
consecutivo.

A	 Spinerg	 anuncia	 a	 liderança	 da	 Shell	
no	mercado	global	de	lubrificantes,	transver-
salmente	 a	 todas	 as	 categorias:	 Automotive	
(consumidor	 e	 comercial)	 e	 Industrial,	 pelo	
14º	consecutivo.	

Esta	 liderança	 é	 o	 reflexo	 do	 compro-
misso	 da	 Shell	 em	 servir	 os	 seus	 clientes	
com	 produtos	 de	 elevada	 qualidade,	 que	

incorporam	inovação	e	tecnologia	diferencia-
doras,	juntamente	com	um	serviço	dedicado	
que	procura	dar	a	melhor	solução	para	os	de-
safios	dos	seus	clientes.	Este	compromisso	é	
ainda mais premente num mundo que tem 
novas	 necessidades	 e	 preocupações	 deri-
vadas	 da	 pandemia	 da	 Covid-19,	 e	 por	 essa	
razão	trabalham	continuamente	para	desen-
volver	soluções	otimizadas	que	têm	em	vista	
a	máxima	eficiência	dos	equipamentos	e	das	
operações	dos	seus	clientes.	

Manutenção em edifícios 
e infraestrutura: uma perspetiva 
proativa
EQS – Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança

Tel.: +351 227 637 720 · Fax: +351 227 637 729

info@eqs.pt · www.eqs.pt

Não	há	dúvida	de	que,	em	qualquer	negócio,	
se	pretende	obter	a	melhor	performance	com	

o	 menor	 custo.	 Na	 gestão	 de	 ativos,	 utiliza-
-se	a	manutenção	como	forma	de	recuperar	
o	desempenho	original	de	um	equipamento,	
evitando	 as	 paragens	 e	 os	 custos	 avultados	
consequentes	de	uma	avaria.

A	manutenção	de	edifícios	e	infraestrutu-
ras	não	é	uma	exceção,	podendo	o	tempo	de	
vida	 útil	 dos	 edifícios	 ser	 otimizado	 utilizan-
do ferramentas de manutenção preventiva e 
preditiva,	 cada	 vez	 mais,	 em	 detrimento	 da	
manutenção	corretiva	–	antecipar	avarias,	re-
duzir	despesas.

A	 tecnologia	 utilizada	 em	 ambiente	 in-
dustrial	tem	também	o	seu	lugar	neste	ramo,	
como	 é	 o	 caso	 da	 termografia	 para	 detetar	
infiltrações	de	água	que	ainda	não	deram	si-
nal	 de	 ocorrência,	falhas	 de	 isolamento	 que	
prejudicam	 o	 conforto	 térmico	 e	 fissuras;	 a	
análise	 de	 vibrações	 para	 assegurar	 a	 esta-
bilidade	 de	 um	 edifício	 ou	 até	 uma	 simples,	
mas	efetiva,	inspeção	visual.

Ao	 utilizar	 estas	 ferramentas,	 passamos	
do	 ponto	 de	 vista	 corretivo	 para	 o	 ponto	 de	
vista	proativo,	estando	não	só	a	tomar	medi-
das	do	ponto	de	vista	económico	–	evitando	
grandes	reparações	e	danificação	de	proprie-
dade	–	como	também	a	aumentar	a	seguran-
ça	do	 edifício	e,	assim,	prevenir	 a	 ocorrência	
de	acidentes.	 M
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A Manutenção	de	Edifícios	e	Infraestru-
turas é a atividade mais importante 
que	 o	 Responsável	 de	 Manutenção	

tem	no	seu	dia	a	dia.
A	 atenção	 a	 que	 é	 obrigado	 a	 dedicar,	

permite	que	uma	empresa,	um	hospital,	uma	
escola,	 entre	 outros,	 preservem	 os	 respeti-
vos	 ativos,	 bem	 como	 possam	responder	 às	
diversas	 solicitações	 com	 que,	 diariamente,	
são	confrontados,	e	atingir	os	objetivos	a	que	
se	propuseram.

A	 tarefa	 sendo	 um	 pouco	 complexa,	 é	
desafiante	porque	abrange	vários	aspetos	de	
Gestão da Manutenção:
•	 dos	edifícios,
•	 dos	equipamentos,

• das redes:
›	 de	informática,
›	 de	ar	comprimido,
›	 de	vapor,
›	 de	eletricidade,
›	 videovigilância	e	controlo	de	acessos,

•	 de	ferramentas	especiais,
• do aprovisionamento dos materiais

O	Responsável	da	Manutenção	deverá:
•	 codificar	cada	um	dos	ativos;
•	 definir	 objetivos,	 em	 ligação	 com	 os	 vá-

rios	“interlocutores”	de	cada	instalação;
•	 elaborar	um	conjunto	de	critérios	e	regras	

de	funcionamento;
•	 planear	 as	 várias	 ações	 de	 manutenção,	

também	 em	 coordenação	 com	 os	 fabri-
cantes	/	fornecedores;

•	 controlar	as	ações	propostas;
•	 dispor	 de	 um	 sistema	 informático	 para	

elaboração	 dos	 vários	 tipos	 de	 análises,	
com	 a	 contabilização	 dos	 custos	 das	 in-
tervenções	propostas;

•	 definir	 os	 recursos	 ideais	 para	 atingir	 um	
nível de qualidade

•	 criar	 um	 histórico	 das	 diversas	 interven-
ções;

•	 formar	os	vários	atores	de	cada	instalação.

Por	ser	bastante	complexo	e	exigente,	o	Res-
ponsável da Manutenção deverá estar prepa-
rado	para	uma	atividade	multidisciplinar:
• onde estão envolvidos vários investimen-

tos	e	apostas	técnicas;
•	 que	abrange	um	leque	imenso	e	diversifi-

cado	de	atividades;
•	 onde	irá	encontrar	resistência;
•	 que	 exige	 o	 aprofundamento	 e	 análise	 do	

sistema	escolhido;
•	 onde	 deverá	 emitir	 recomendações	 téc-

nicas	 e	 de	 produtos	 para	 serem	 tidos	 em	
consideração	no	futuro;

•	 que	deverá	atender	às	diversas	normas	le-
gais	existentes.	 M

DOSSIER  
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS

por Raúl Dória

A atenção que é obrigado a dedicar, permite que 
uma empresa, um hospital, uma escola, entre 
outros, preservem os respetivos ativos, bem como 
possam responder às diversas solicitações com que, 
diariamente, são confrontados, e atingir os objetivos a 
que se propuseram.
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O uso de ultrassons na deteção 
de descargas elétricas de forma 
não invasiva 
ELIMINANDO INCIDENTES COM ARCO ELÉTRICO.
UE Systems Europe

Incidentes com arco elétrico podem ser fatais. Tomar ações proativas e preventivas para evitar este tipo de incidentes deve natural-
mente fazer parte dos planos de qualquer equipa de manutenção. Quando se trata de monitorizar a condição de equipamento elétrico, 
geralmente a tecnologia de infravermelhos é a primeira escolha, mas o uso de ultrassons é igualmente fundamental para garantir o 
bom funcionamento e segurança de ativos elétricos.

O arco	elétrico	é	essencialmente	um	curto-circuito	através	do	ar.	
O	fenómeno	produz	uma	tremenda	energia	armazenada	que	
viajará	a	partir	do	equipamento	elétrico.	Um	arco	elétrico	pro-

duz	temperaturas	de	até	10000Cº	e	uma	força	equivalente	a	ser	atin-
gido	por	uma	granada	de	mão.	O	impacto	é	tão	alto	que	pode	causar	
perda	de	audição	e	perda	de	memória.	Se	não	for	fatal,	pode	causar	
queimaduras	e	ferimentos	graves.	

Existem	muitas	causas	para	que	o	arco	elétrico	ocorra.	Pode	ocor-
rer	em	qualquer	equipamento	elétrico	independente	da	voltagem.	In-
cidentes	com	arco	elétrico	podem	acontecer	devido	a	hábitos	de	tra-
balho	inadequados,	queda	de	ferramentas	ou	contato	acidental	com	
equipamentos	energizados.	

No	 entanto,	 existem	 condições	 que	 produzem	 o	 potencial	 para	
arco	elétrico	dentro	de	cabines	fechadas,	e	que	podem	ser	detetadas	
antes	 de	 ocorrer	 algum	 incidente,	 como	 por	 exemplo	 a	 arborescên-
cia	elétrica	ou	o	efeito	corona.	Embora	a	termografia	por	 infraverme-
lhos	detete	o	calor	gerado	pelo	arco	elétrico,	não	é	capaz	de	detetar	o	
efeito	corona,	pois	este	fenómeno	não	gera	aumento	de	temperatura.	
Assim,	 uma	 abordagem	 integrada	 incorporando	 infravermelhos	 e	 ul-
trassons	é	recomendada	para	a	deteção	de	potencial	arco	elétrico.

Fenómenos	 como	 descargas	 elétricas,	 arborescência	 ou	 efeito	
corona	 produzem	 ionização.	 A	 tecnologia	 de	 ultrassons	 é	 ideal	 para	
detetar	 essas	 emissões,	 pois	 o	 processo	 de	 ionização	 produz	 ultras-
sons.	Os	instrumentos	ultrassónicos	detetam	sons	entre	os	20-100	kHz	

e	 usam	 o	 processo	 de	 heterodinação	 para	 “traduzir”	 estas	 emissões	
ultrassónicas	em	sons	audíveis	de	baixa	frequência.	Assim,	através	dos	
auscultadores,	o	inspetor	pode	ouvir	estes	ultrassons.

COMO OS INSTRUMENTOS DE INSPEÇÃO POR 
ULTRASSONS SÃO USADOS   PARA DETETAR FALHAS 
E CONDIÇÕES DE ARCO ELÉTRICO
Normalmente,	um	operador	irá	efetuar	um	“scan”	em	torno	das	abertu-
ras	das	portas	e	de	ventilação	de	cabines	elétricas	fechadas,	enquanto	
escuta	através	dos	auscultadores.		Descargas	elétricas,	arborescência	
ou	 efeito	 corona	 têm	 características	 e	 padrões	 de	 som	 distintos	 que	
podem	ser	ouvidos.	Caso	seja	necessário	analisar	esses	padrões	mais	
detalhadamente,	 os	 sons	 podem	 ser	 gravados	 e	 reproduzidos	 num	
software	de	 análise	 espectral.	A	tensão	terá	um	papel	 importante	no	
diagnóstico,	uma	vez	que	o	efeito	corona	ocorrerá	apenas	acima	dos	
1000	Volts.

A inspeção através de ultrassons pode ser usada em equipamen-
tos	que	operam	a	baixa,	média	e	alta	tensão.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO
A	 principal	 preocupação	 em	 equipamentos	 de	 baixa	 tensão	 é	 o	
arco	 elétrico.	 Normalmente,	 os	 sistemas	 de	 110,	 220	 e	 440	 Volts	 são	

Figura 1. Análise espectral: exemplo de arco elétrico.

Figura 2. Análise espectral: efeito Corona na vista FFT. Note-se os harmónicos a 50Hz.
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inspecionados	 com	 infravermelhos.	 Os	 pontos	 quentes,	 geralmente	
uma	indicação	de	resistência,	podem	ser	indicativos	de	um	potencial	
de	 falha	 do	 equipamento	 ou	 podem	 indicar	 um	 possível	 risco	 de	 in-
cêndio.	Quando	ocorre	arco	elétrico,	geralmente	é	acompanhado	por	
calor.	No	entanto,	nem	sempre	é	possível	detetar	um	ponto	quente	se	
o	equipamento	estiver	encerrado.	O	instrumento	de	ultrassons	captu-
rará	o	arco	elétrico	em	disjuntores,	interruptores	ou	contatos.	Na	maio-
ria	dos	casos,	uma	verificação	rápida	através	da	vedação	da	porta	ou	
ventilação	detetará	a	emissão	de	ultrassons.	O	método	mais	eficaz	de	
inspeção	de	equipamentos	de	baixa	tensão	será	combinar	infraverme-
lhos	 com	 um	 instrumento	 ultrassónico.	 Lembre-se	 de	 que,	 uma	 vez	
que	 o	 ar	 não	 pode	 ser	 um	 condutor	 de	 eletricidade	 abaixo	 de	 1000	
volts,	 o	 efeito	 corona	 não	 pode	 existir.	 Quaisquer	 sons	 de	 “zumbido” 
são	componentes	soltos	vibrando	a	50	Hz	ou,	potencialmente,	arbo-
rescência	elétrica.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO
Tensões	mais	altas	geralmente	têm	mais	potencial	de	falhas	do	equi-
pamento.	 Problemas	 como	 formação	 de	 arco,	 efeito	 corona	 destru-
tivo	 ou	 arborescência,	 bem	 como	 descargas	 parciais	 e	 vibrações	

mecânicas,	 todos	 produzem	 ultrassons	 detetáveis	 		que	 avisam	 sobre	
uma	falha	iminente.	Detetar	essas	emissões	é	relativamente	fácil	atra-
vés	de	ultrassons.	A	diferença	acústica	entre	esses	eventos	potencial-
mente	destrutivos	é	o	padrão	de	som.	

O	 arco	 elétrico	 produz	 rajadas	 irregulares,	 com	 inícios	 e	 paradas	
repentinas	 de	 energia,	 enquanto	 o	 efeito	 corona	 produz	 um	 som	 de	
“zumbido”	 constante.	 O	 efeito	 corona	 destrutivo	 tem	 um	 aumento	 e	
diminuição	 da	 energia,	 resultando	 num	 som	 de	 zumbido	 acompa-
nhado	por	ruídos	subtis	de	estalidos.	Ao	detetar	estas	emissões,	use	
um	módulo	parabólico	juntamente	com	o	instrumento	de	ultrassons.	
Este	acessório	pode	mais	do	que	duplicar	a	distância	de	deteção	em	
relação	 aos	 módulos	 normais.	 A	 descarga	 parcial	 que	 ocorre	 dentro	
de	componentes	elétricos,	como	em	transformadores	e	barramentos	
isolados,	é	outro	problema	que	pode	ser	detetado	com	ultrassons.	A	
descarga	parcial	pode	ser	bastante	destrutiva,	pois	provoca	a	deterio-
ração	 do	 isolamento.	 Pode	 ser	 escutada	 como	 uma	 combinação	 de	
ruídos	de	zumbido	e	estouro.	

 

ANÁLISE ESPECTRAL DE SONS GRAVADOS
Embora	seja	relativamente	fácil	diagnosticar	arco	elétrico,	arborescên-
cia	ou	efeito	corona	pelo	padrão	de	som,	pode	haver	ocasiões	em	que	
esta	análise	possa	ser	confusa.	Talvez	seja	possível	que	um	zumbido	
forte	 normalmente	 associado	 ao	 efeito	 corona	 seja	 na	 verdade	 nada	
mais	do	que	um	componente	mecânico	solto.	A	análise	espectral	no	
domínio	temporal	pode	ser	uma	ferramenta	útil	na	análise	de	emissões	
elétricas.

É	 necessário	 examinar	 a	 imagem	 espectal	 e	 o	 domínio	 temporal	
para	tentar	diagnosticar	a	falha.	Os	harmónicos	principais	de	uma	emis-
são	elétrica	(50	Hz)	serão	mais	prevalentes	no	efeito	corona.	Conforme	
a	condição	se	torna	mais	severa,	haverá	cada	vez	menos	harmónicos	
de	50	Hz.	Por	exemplo,	o	arco	elétrico	tem	muito	poucos	componentes	
de	50	ciclos.	A	folga	em	componentes	mecânicos	será	“rica”	em	har-
mónicos	de	50	Hz	e	terá	pouco	conteúdo	de	frequência	entre	os	picos	
de	50	Hz,	demonstrando	também	harmónicos	diferentes	de	50	Hz.

CONCLUSÃO 
A	inspeção	por	ultrassons	é	uma	ferramenta	de	triagem	eficaz	para	de-
tetar	o	potencial	de	incidentes	com	arco	elétrico.	Quando	usamos	ins-
trumentos	de	inspeção	por	ultrassons,	o	procedimento	é	rápido,	preci-
so	e	simples.	Pode	ajudar	os	inspetores,	eliminando	a	necessidade	de	
usar	EPI	pesados	e	desconfortáveis	durante	uma	pesquisa	preliminar.

Figura 5. Inspecção de cabines elétricas fechadas com um instrumento de ultrassons. M

Figura 3. Análise espectral: exemplo de arborescência elétrica.

Figura 4. Inspeção de equipamento elétrico à distância usando um instrumento de 

ultrassons.
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O valor do Facility Management 
Pedro Ló

W.	Space	Facility	Management	–	Valuekeep	Business Partner

1. O PARADIGMA ATUAL

No	período	recessivo	que	vivemos,	iniciado	em	2009	e	agrava-
do	pela	pandemia	em	2019,	grande	parte	dos	gestores	de	ati-
vos	e	infraestruturas	procuraram	melhorias	efetivas	e	rápidas	

nos	resultados	operacionais,	que	levaram	a	que	as	práticas	de	contra-
tação	de	serviços	fossem	normalmente	lideradas	pelo	critério	preço,	
deixando	que	todos	os	outros	fatores	de	âmbito	de	serviço	e	qualidade	
fossem	secundarizados.

Esta	 realidade	 foi	 prejudicial	 tanto	 para	 quem	 presta	 serviços	 de	
Facilities	como	para	o	cliente.	Em	relação	aos	prestadores,	coloca-os	a	
todos	no	mesmo	“cesto”,	independentemente	da	eficiência	ou	qualida-
de	do	serviço	entregue,	em	particular	quando	não	há	indicadores	que	
evidenciem	as	diferenças	de	desempenho	entre	prestadores.	Para	os	
gestores	das	instalações	de	edifícios	e	outras	infraestruturas,	reduz-se	
a	 possibilidade	 de	 se	 definirem	 parâmetros	 de	 controlo	 dos	 serviços	
pretendidos,	 sem	 se	 poder	 bonificar	 ou	 penalizar	 os	 prestadores	 em	
função	dos	desvios	em	relação	aos	níveis	de	serviço	contratualizados	
(SLA).

Por	outro	lado,	no	processo	de	determinação	do	valor	das	rendas	
em	 função	 das	 variáveis	 de	 mercado,	 os	 gestores	 olham	 essencial-
mente	para	a	componente	da	avaliação	do	imóvel,	mas	deviam	ter	em	
conta	 o	 custo	 das	 operações	 associadas	 à	 exploração	 dos	 edifícios,	
os	 quais	 são	 decisivos	 para	 se	 estabelecer	 a	 renda,	 sem	 prejuízo	 da	
rentabilidade	esperada.

É	neste	âmbito	que	o	Facility Management	(FM)	tem	particular	im-
portância,	nomeadamente	na	capacidade	dos	Facility Managers nego-
ciarem	e	gerirem	os	contratos	com	eficiência,	e	de	coordenarem	equi-
pas	 de	 colaboradores	 que	 muitas	 vezes	 não	 são	 suas	 subordinadas	
diretas.	 Em	 termos	 técnicos	 o	Facility Manager	 (FMer)	 tem	 de	 ter	 um	
conhecimento	 abrangente	 de	 várias	 especialidades	 que	 lhe	 permi-
ta	 dialogar	 com	 os	 técnicos	 especializados	 e	 acompanhar	 de	 forma	
macro	o	desenrolar	de	todos	os	serviços.	Tem	ainda	que	procurar	as	
soluções	que	lhe	permitam	implementar	processos	de	controlo,	medir	
variáveis	e	criar	indicadores	de	performance para monitorizar níveis de 
serviço	(Metodologia	PDCA,	Plan, Do, Check and Act).	Por	último,	mas	

não	menos	importante,	deverá	ter	a	capacidade	de	elaborar	um	“pitch” 
convincente	quando	apresenta	um	projeto	de	investimento	à	adminis-
tração	 ou	 ao	 proprietário,	 bem	 como,	 as	 competências	 necessárias	
para	aplicar	uma	estratégia	de	valorização	dos	ativos.

Atualmente,	a	tecnologia	tem	um	papel	decisivo	na	gestão	de	ati-
vos	 imobiliários	 e	 constitui	 um	 desafio	 estratégico	 transversal	 às	 Or-
ganizações,	 de	 restruturar	 a	 atividade	 na	 era	 digital.	 Não	 se	 trata	 de	
comprar	 uma	 tecnologia.	 A	 transformação	 digital	 é	 uma	 vantagem	
competitiva	 e	 estratégica,	 mas	 incontornável.	 Não	 se	 trata	 simples-
mente	de	atualizar	a	tecnologia,	mas	de	renovar	a	visão	do	negócio.

No	entanto,	este	objetivo	está	longe	de	se	atingir	facilmente,	quer	
por	razões	culturais	e	organizacionais	de	aversão	à	mudança,	quer	por	
dificuldades	em	dispor	das	competências	tecnológicas,	mas	a	maioria	
das	vezes,	também	por	falta	de	sentido	estratégico.

2. DESAFIOS DA GESTÃO DE GRANDES INSTALAÇÕES
Hoje,	 as	 entidades	 de	 gestão	 dos	 ativos	 e	 infraestruturas	 estão	 sen-
sibilizadas	 para	 este	 novo	 paradigma,	 não	 descurando	 o	 controlo	 de	
custos	 de	 ocupação	 e	 a	 eficiência	 do	 uso	 dos	 espaços,	 fatores	 que	
têm	contribuído	para	reconhecer	o	valor	que	o	FM	pode	acrescentar	
às	 Organizações	 através	 da	 racionalização	 dos	 custos	 de	 exploração	
das	instalações.

A	necessidade	de	eficiência	implica	a	procura	de	informação	clara	
e	 concisa	 sobre	 os	 custos	 de	 exploração	 dos	 edifícios	 e	 a	 sistemati-
zação	e	divulgação	de	indicadores	de	referência	da	performance das 
instalações	e	serviços	associados.

Quem	investir	na	racionalização	de	espaço,	otimização	da	manu-
tenção/	disponibilidade	das	instalações	e	na	redução	de	custos	de	ex-
ploração,	dispõe	de	uma	enorme	vantagem	competitiva	no	mercado.	
Estamos	 assim,	 perante	 o	 binómio	 do	 valor	 das	 rendas	 e	 o	 custo	 de	
exploração	dos	espaços.	A	rentabilidade	do	ativo	pode	ser	maior	em	
função	do	aumento	das	rendas,	em	momentos	de	crescimento	econó-
mico,	ou	pelo	controlo	dos	custos,	em	tempos	de	recessão,	quando	a	
oferta	de	espaços	supera	a	procura.

Conectividade,	 dados	 e	 inteligência	 são	 três	 fatores	 que	 estão	 a	
transformar	os	modelos	de	Gestão	de	Instalações.

Nesta	transição	do	mundo	físico	para	o	mundo	digital,	a	agilidade,	
rapidez,	 e	 controlo	 de	 parâmetros	 como	 os	 prazos	 (tempo),	 volumes	
(quantidade)	ou	custos	(financeiro),	são	os	meios	para	se	alcançar	a	efi-
ciência	dos	processos	e	a	satisfação	dos	clientes.

Importa	 também	 referir	 que,	 atualmente,	 é	 possível	 comunicar	
com	 os	 edifícios	 em	 tempo	 real,	 retirar	 dos	 vários	 sistemas	 e	 senso-
res,	 uma	 miríade	 de	 dados	 que,	 se	 bem	 tratados,	 permitem	 informar	
tanto	os	gestores	dos	edifícios	como	os	seus	utilizadores.	Dando	aos	
primeiros	 a	 capacidade	 de	 tomar	 decisões	 mais	 fundamentadas	 em	
benefício	 do	 conforto	 e	 satisfação	 dos	 últimos	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	
identificar	gastos	e	ineficiências	que	implicam	desperdício	de	recursos.

A	 multiplicidade	 de	 funções	 garantidas	 com	 processos	 de	 FM,	
onde	 se	 incluem	 os	 IoT	 (Internet of Things),	 permitem	 que	 se	 possa	
monitorizar e assegurar a manutenção dos equipamentos instalados 
nos	edifícios,	detetar	fugas	ou	avarias	eminentes,	e	alertar	os	clientes	
para	antecipar	os	problemas.	Dar	resposta	a	tudo	isto	está	a	obrigar	os	
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fabricantes	de	software	a	passarem	de	uma	oferta	com	base	em	pro-
dutos	para	uma	oferta	com	base	em	serviços,	na	disponibilização	de	
plataformas	informáticas	de	gestão	e	controlo.

Na	área	da	gestão	das	instalações,	em	geral,	tem-se	assistido	a	um	
grande	movimento	que	coloca	as	pessoas	no	centro	da	questão	e	que	
faz	“nascer”	espaços	mais	humanos	e	mais

eficientes,	onde	os	ocupantes	possam	estar	mais	felizes,	mais	pro-
dutivos	e	mais	“engaged”.	O	foco	tem	passado	a	estar	na	experiência	da	
utilização	e	no	respetivo	impacto	e	não	apenas	na	qualidade	aparente	
dos	espaços,	ou	mesmo	no	seu	custo.

O	papel	das	equipas	de	FM	é	também	o	de	avaliar	o	desempenho	
dos	edifícios	de	forma	a	trazer	transparência	ao	mercado	e	para	isso	é	
necessário	somar	todos	os	custos	associados	à	exploração	das	instala-
ções	-	de	forma	sistematizada	-	para	se	conhecer	o	seu	desempenho.

Na	procura	de	uma	maior	fiabilidade	e	disponibilidade	dos	equipa-
mentos,	 a	 filosofia	 de	 manutenção	 corretiva	 deixou	 de	 ser	 suficiente.	
A	manutenção	evoluiu	do	conceito	de	simples	reparação,	onde	só	se	
intervinha	para	remediar	a	avaria,	para	outro,	mais	recente,	em	que	as	
intervenções	 passaram	 a	 ser	 planeadas	 com	 a	 finalidade	 de	 evitar	 a	
avaria,	e	não	de	a	reparar	-	manutenção	preventiva	e	preditiva.

A	manutenção	é	uma	componente	estratégica	do	programa	de	va-
lorização	do	ativo,	em	qualquer	segmento	de	atividade,	de	forma	que	
se	assegurem	as	suas	condições	de	funcionamento.	Para	tal,	é	funda-
mental	garantir	a	disponibilidade	dos	equipamentos	e	instalações	com	
fiabilidade,	segurança	e	qualidade,	a	custos	racionalizados.

Independentemente	do	modelo	de	gestão	de	serviços	adotado,	o	
facto	é	que	os	resultados	sofrem	a	influência	direta	da	estratégia	traça-
da,	uma	vez	que	a	função	manutenção	se	reflete	nas	áreas	de	negócio	
das	organizações.

Assim,	 apontam-se	 as	 principais	 vantagens	 da	 estruturação	 da	
função manutenção:
•	 Coordenação	 lógica	 e	 consistente	 de	 todos	 os	 artigos/equipa-

mentos	da	organização;
•	 Rápida	pesquisa	dos	artigos	que	contribuem	para	uma	determina-

da	função;
•	 Registo	e	análise	de	tempos,	custos	e	esforço	de	manutenção,	a	

vários	níveis	-	equipamento,	sistema,	grande	grupo	sistemático,	to-
talidade	da	instalação;

•	 Obtenção	de	indicadores	de	manutenção	e	de	desempenho,	a	di-
ferentes	níveis.

Enquanto	anteriormente	o	importante	era	o	fornecimento	de	material	
e	mão	de	obra	que	garantissem	a	correção	de	avarias,	agora	a	priori-
dade	passa	a	ser	a	disponibilidade	de	informação	em	tempo	real.	Tal	
necessidade	exige	um	perfil	de	técnico	de	Facility Management mais 
intelectual	e	menos	operacional,	com	uma	intervenção	ao	nível	estra-
tégico	e	de	gestão.

Daí,	 a	 inevitável	 tendência	 da	 informatização	 dos	 processos	 que,	
além	 de	 proporcionar	 uma	 natural	 dinamização	 das	 rotinas,	 tanto	
dos	 operadores	 como	 dos	 gestores	 de	 manutenção,	 automatizan-
do	 programações	 e	 facilitando	 a	 acessibilidade	 aos	 dados	 em	 geral,	
um	 CMMS	 (Computerized Maintenance Management System)	 tem	 um	
papel	 importantíssimo	para	a	gestão	moderna,	que	é	o	de	colaborar	
para	 uma	 maior	 previsibilidade	 das	 atividades.	 Este	 contributo	 para	
questões	 como	 a	 gestão	 racional	 de	 materiais,	 recursos,	 serviços	 e	
custos,	proporciona	um	aumento	da	fiabilidade	e	disponibilidade	dos	
equipamentos.

Algumas	das	funcionalidades	mais	comuns	dos	CMMS	são	as	que	
se seguem:
•	 Avaliação	do	desempenho	dos	prestadores	de	serviços	e	respeti-

vos	contratos;
•	 Cadastro	e	gestão	de	artigos	e	recursos	de	manutenção;
•	 Criação	de	planos	de	manutenção	preventiva;

•	 Programação	das	intervenções	(sistemáticas,	condicionadas,	cor-
retivas);

•	 Registo	e	controlo	de	pedidos	de	manutenção	(desde	a	aprovação	
até	à	conclusão);

•	 Geração	de	relatórios,	gráficos	e	indicadores	(económicos,	tempo-
rais	e	outros).

É	hoje	indiscutível	que,	para	que	a	manutenção	contribua	efetivamente	
para	 o	 sucesso	 das	 organizações,	 e	 para	 que	 a	 própria	 organização	
procure	 essa	 realização,	 a	 sua	 gestão	 deve	 ser	 encarada	 como	 uma	
componente	estratégica	do	sistema	empresarial,	deixando	de	ser	vista	
como	uma	área	geradora	de	custos	e	evoluindo	para	uma	área	de	su-
porte	que	acrescenta	valor	ao	negócio.	Adicionalmente,	para	as	orga-
nizações	que	querem	gerir	os	seus	negócios	numa	visão	holística	e	es-
tratégica,	fica	também	evidenciada	a	necessidade	da	implementação	
de	um	sistema	de	gestão	das	instalações,	suportado	em	metodologias	
e	plataformas	de	FM.

O	 FM	 na	 gestão	 de	 edifícios	 e	 infraestruturas	 é	 assim	 holístico	 e	
abrange	todas	as	áreas	de	manutenção,	utilities e serviços de facilities 
(segurança,	pest control,	jardinagem,	entre	outros).

Lista-se,	a	título	de	exemplo	algumas	funções	da	atuação	da	equi-
pa de FM:
1. Quanto	maior	for	o	ativo	sob	gestão,	mais	analítica	deve	ser	a	fun-

ção	manutenção.	É	necessário	documentar	as	inspeções	técnicas	
para	 que	 se	 possam	 acompanhar	 quaisquer	 ocorrências	 ou	 pro-
blemas	nas	instalações.	Documentos,	fotografias	e	registos	técni-
cos	devem	ser	mantidos	atualizados	nas	categorias	de	manuten-
ção;

2.	 A	 gestão	 da	 carteira	 de	 seguros	 e	 do	 seguro	 de	 responsabilida-
de	 civil,	 em	 particular,	 é	 parte	 importante	 da	 gestão	 de	 riscos	 e	
responsabilidade	 de	 um	 ativo.	 Todos	 devem	 ter	 processos	 defi-
nidos	 referentes	 à	 identificação	 e	 rastreabilidade	 de	 assuntos	 de	
responsabilidade	pública	ou	acidentes.	A	utilização	de	câmaras	de	
vigilância	em	áreas	comuns	contribui	também	para	a	avaliação	de	
sinistros	e	outras	reclamações;

3.	 Os	 sistemas	 de	 segurança	 contra	 incêndio	 do	 edifício	 requerem	
intervenções	 de	 manutenção	 especializada,	 integradas	 nos	 ele-
mentos	 construtivos	 das	 frações	 e	 respeitando	 os	 regulamentos	
de	construção.	Dispõem	de	sistemas	específicos,	incluindo	hidran-
tes,	sprinklers,	detetores	de	fumo,	portas	corta-fogo,	sistemas	de	
alarme,	sinalização	de	saída	e	planos	de	evacuação.	As	empresas	
especializadas	controlam	e	mantêm	estes	equipamentos	nas	devi-
das	condições	de	funcionamento;

3. FACILITY MANAGEMENT COMO RESPOSTA À EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL
O	 FM	 é	 uma	 “filosofia holística de gestão”,	 que	 integra	 os	 espaços,	 as	
pessoas	e	os	processos,	cada	vez	mais	apoiado	na	tecnologia	e	que	
deve estar presente de forma transversal em todas as etapas de ges-
tão	do	ciclo	de	vida	ativo,	desde	a	conceção	do	projeto,	passando	pela	
exploração	no	tempo	de	vida	útil,	até	ao	seu	desmantelamento	final,	
isto	é,	“cradle to cradle”.

O	mercado	do	FM	em	Portugal	está	a	desenvolver-se	de	um	pa-
radigma	de	fornecimento	de	serviços	à	peça	e	com	contratos	indexa-
dos	a	recursos	(“horas-homem”	ou	quantidades	de	consumíveis)	para	
uma	perspetiva	de	cocriação	de	valor,	onde	o	prestador	de	serviços	e	
o	cliente,	em	parceria,	procuram	desenvolver	formas	de	melhorar	as	
condições	dentro	dos	seus	espaços	e	ambientes	de	negócio,	ao	mes-
mo	tempo	que	gerem	melhor	e	com	menos	recursos.

Estas	mudanças	não	ocorrem	por	magia	e	levam	o	seu	tempo,	ha-
vendo	“stakeholders”	no	mercado	que	preferem	manter	o	“status quo” 
e	operadores	que	são	mais	rápidos	na	mudança	do	que	outros.	Porém	
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as	 margens	 reduzidas	 dos	 prestadores	 bem	 como	 a	 insatisfação	 de	
ambos	os	lados,	prestadores	e	clientes,	assinalam	claramente	que	o	
mercado	tem	de	dar	o	salto	para	um	patamar	de	perceção	de	quali-
dade	de	serviço.

E	esse	salto	é	para	um	nível	que	podemos	chamar	de	FM	4.0,	es-
sencialmente	 catalisado	 pela	 tecnologia,	 mas	 centrado	 na	 doutrina,	
tão	 simples	 e	 tão	 antiga,	 de	 que	 no	 centro	 de	 tudo,	 o	 que	 interessa,	
são	as	pessoas.

Os	edifícios	não	vivem	por	si	só	e	o	FM	facilita	a	relação	entre	estes	
e	os	seus	ocupantes,	de	modo	a	criar	espaços	mais	adequados	e,	no	
final,	promotores	da	produtividade	e	do	negócio.

A	função	de	FM	tem	como	propósito	servir	as	organizações	e	os	
processos	de	negócio.	Para	que	o	faça	da	forma	mais	eficiente	e	eficaz,	
é	fundamental	que	os	serviços	disponibilizados	aos	ocupantes	sejam	
organizados	por	processos.	Antes	de	obter	indicadores	-	KPI’s	-	torna-
-se	necessário	definir	processos	que	possam	ser	monitorados	através	
de	critérios	e	procedimentos,	de	modo	a	serem	confrontados	com	os	
níveis	de	serviço	acordados	–	SLA’s.

Uma vez que nem tudo o que é mensurável vale a pena ser medi-
do,	 numa	 análise	 de	 custo-benefício,	 compete	 aos	Facility Managers 
determinarem	quais	os	indicadores-chave.	Estes	devem	ter,	entre	ou-
tras	características,	a	possibilidade	de	poderem	ser	facilmente	medi-
dos,	atualizados	e	estarem	alinhados	com	a	estratégia	e	objetivos	da	
organização.

Identificar	 e	 monitorizar	 os	 KPI’s	 certos	 terá	 sem	 dúvida	 uma	 in-
fluência	 positiva	 na	 identificação	 de	 ineficiências	 e	 de	 oportunidades	
de	 melhoria,	 tanto	 em	 serviços	 efetuados	 pela	 própria	 organização	
como	 por	 aqueles	 subcontratados	 a	 prestadores	 externos.	 Permite	
ainda que se faça Benchmarking,	 ou	 seja,	 se	 comparem	 diferentes	
instalações	 e	 prestadores	 de	 serviços,	 ou	 	 	 	 diferentes	 organizações	
também,	 e	 se	 consiga	 assim,	 uniformizar	 as	 respetivas	 diferenças	 e	
identificar	piores	e	melhores	“performances”.

De	facto,	o	reconhecimento	de	que	o	FM	tem	grande	impacto	nos	
custos,	 poupanças	 e	 benefícios,	 tem	 suscitado	 muito	 maior	 atenção	
em	relação	ao	seu	campo	de	ação,	quer	nas	organizações	ocupantes	
dos	edifícios,	quer	no	mercado	em	geral:
•	 Porque	o	FM	trata	da	gestão	integrada	de	património	e	“serviços de 

facilities”, facilitando	as	atividades	“core”,	na	procura	da	satisfação	
das	exigências	funcionais,	de	conforto	e	segurança;

•	 Porque	o	FM	garante	suporte	ao	negócio	em	alinhamento	com	a	
estratégia	da	organização,	influenciando	o	desempenho,	a	satisfa-
ção	 e	 produtividade,	 donde	 resulta	 maior	 eficácia	 dos	 serviços	 e	
melhoria	da	qualidade;

•	 Porque	o	FM	responde	às	exigências	do	negócio,	implementando	
uma	filosofia	de	racionalização	de	espaços,	otimização	da	disponi-
bilidade	das	instalações	e	redução	de	custos	de	exploração;

•	 Porque	o	FM	conjuga	o	processo	de	contratação	com	o	processo	
de	avaliação	de	desempenho	dos	prestadores;	e	pela	garantia	de	
conformidade	com	referenciais	de	qualidade	e	níveis	de	serviço	–	
Benchmarking.

É,	por	isso,	essencial	que	se	comece	a	olhar	para	o	FM	como	uma	fonte	
de	informação	e	de	conhecimento	que	pode	gerar	lucro	para	a	organi-
zação,	nomeadamente	no	aumento	de	disponibilidade	das	instalações	
e	de	produtividade,	bem	como	na	redução	de	ineficiências.

Voltamos	novamente	à	questão	dos	KPI’s.	Não	havendo	medição	
e	análise	não	conseguimos	compreender	o	 impacto	de	passarmos	a	
ter	 uma	 equipa	 especializada	 em	 FM,	 ou	 a	 vantagem	 de	 o	 contratar	
em outsourcing,	ou	de	o	ter	 “in-house”.	Sem	medir	e	sem	permitir	 fa-
zer	“benchmark”	não	conseguimos	analisar	até	onde	podemos	ir	e	que	
ganhos	podemos	atingir.

A	gestão	de	instalações	de	um	ativo	ou	infraestrutura,	necessita	de	
analisar	grandes	quantidades	de	dados	sob	controlo,	nomeadamente:

1) Acesso rápido à informação e dados recolhidos
•	 Ultrapassam-se	prazos	porque	não	se	consegue	identificar	em	

tempo	útil	a	informação	correta?
•	 As	 decisões	 são	 tomadas	 grande	 parte	 das	 vezes	 sem	 que	

exista	informação	de	suporte?

2) Gerindo e registando alterações
Quando	as	atualizações	são	feitas	nas	instalações,	é	crucial	garan-
tir	que	a	documentação	correta	seja	registada	e	armazenada	e	que	
se	possa	acompanhar	essas	alterações	num	sistema	central.	É	ain-
da	 conveniente	 poder	 aceder	 a	 essas	 alterações	 ou	 atualizações	
num	dispositivo	móvel.

3) Coordenação de fornecedores
Os	processos	de	atribuição	de	ordens	de	trabalho	a	prestadores,	
como	a	mensagem	ou	o	email,	têm	inúmeras	desvantagens,	como	
sejam:
•	 Histórico	muito	dificultado	e	moroso	de	compilar;
•	 Atrasos	não	contabilizados	do	prestador;
•	 Deficiências	de	comunicação;
•	 Ausência	de	monitorização	de	custos,	tempos	e	volumes	num	

sistema	centralizado;
•	 Ausência	 de	 dados	 técnicos	 de	 espaços/equipamentos	 e	 de	

localização	e	disponibilidade	para	intervenção	dos	prestadores	
de	serviços;

•	 Falta	de	rastreabilidade	para	as	auditorias;
•	 Falta	de	revisão	e	procedimento	de	aprovação;

4) Cumprir as diretrizes de conformidade
As	 organizações	 têm	 de	 cumprir	 os	 procedimentos	 internos	 para	
gerir	a	documentação,	sendo	necessário	um	processo	para	garan-
tir	que	os	dados	são	armazenados	corretamente.	Acompanhar	as	
mudanças	legislativas	também	é	importante	para	manter	a	confor-
midade	com	os	sistemas	de	gestão	e	referenciais	da	qualidade.	A	
manutenção	de	registos	inadequada	é	uma	preocupação	constan-
te	para	todos	os	profissionais	de	FM.

A	 inovação	 e	 boa	 gestão	 das	 instalações	 é	 crucial	 para	 fazer	
a	 diferença	 na	 perspetiva	 da	 organização	 ocupante,	 e	 na	 renta-
bilidade	 e	 valorização	 do	 ativo	 imobiliário,	 do	 ponto	 de	 vista	 do	
proprietário.

4. CRIAR VALOR PARA O FUTURO
Pode-se	concluir	que	o	FM	tem	a	sua	ação	centrada	na	gestão	de	edi-
fícios	e	na	sua	condução	e	exploração	para	assegurar	as	atividades	de	
negócio	 das	 organizações	 em	 condições	 funcionais	 e	 racionalizadas	
economicamente,	surgindo	assim	como	uma	disciplina	importantíssi-
ma	 no	 âmbito	 da	 gestão	 empresarial	 e	 uma	 área	 estratégica	 no	 seio	
das	organizações.	Não	era	muito	comum	ouvir	falar	em	rentabilidade	
e	competitividade	quando	se	fala	na	gestão	de	instalações,	espaços	e	
ambientes	de	trabalho,	mas	é	disso	que	o	FM	trata	hoje	em	dia.

Por	outro	lado,	a	melhoria	de	eficiência	dos	processos	de	suporte	
ao	negócio,	passa	necessariamente,	pelo	aumento	da	visibilidade	dos	
custos	incorridos	e	resultados	obtidos,	para	a	melhoria	dos	índices	de	
satisfação	dos	“Stakeholders”.	A	inovação	de	processos	e	metodologias	
de	gestão,	tais	como,	a	implementação	de	uma	plataforma	aplicacio-
nal	de	gestão	de	instalações	e	“service-desk”,	será	uma	melhoria	ope-
racional	estruturante,	de	médio	e	longo	prazo,	visando	a	eficiência	de	
processos	e	a	melhoria	de	serviços.

Na	última	década,	três	tendências	têm	marcado	o	papel	dos	infor-
máticos	 nas	 organizações.	 Em	 primeiro	 lugar,	 houve	 um	 movimento	
do	“back office”	para	o	“front office”.	Isto	é,	das	aplicações	empresariais	
para	as	iniciativas	viradas	para	o	cliente.	Em	segundo	lugar,	houve	um	
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movimento	 do	 “software como suporte”	 para	 o	 “software como recur-
so estratégico”.	O	que	significou	relacionar	diretamente	proveitos	com	
custos	do	software,	racionalizar	despesas	e	deixar	de	pensar	no	soft-
ware apenas	como	um	custo,	mas	sobretudo	como	uma	potencial	fon-
te	 de	 receitas,	 com	 grande	 impacto	 nos	 resultados	 do	 negócio.	 Em	
terceiro	lugar,	um	movimento	da	“tecnologia”	para	a	“gestão”,	com	foco	
no	desempenho,	na	qualidade,	na	segurança	da	informação,	na	ado-
ção	 de	 melhores	 metodologias,	 na	 extensão	 a	 outras	 áreas	 como	 a	
manutenção,	marketing	digital,	a	automação,	a	indústria	4.0,	e	o	“time 
to market”.

O software,	é	atualmente	usado	como	arma	de	ofensiva	estratégica	
pois	permite	identificar	e	oferecer	novas	fontes	de	receita,	transformar	
a	experiência	dos	clientes,	reduzir	drasticamente	custos	e	tempos	de	
resposta,	aumentar	a	eficácia	e	a	capacidade	de	gerar	negócio.

5. REABILITAÇÃO ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE
O	 proprietário	 ou	 gestor	 do	 edifício,	 infraestrutura	 ou	 instalação	 in-
dustrial	 devem	 assumir	 como	 um	 objetivo	 principal	 a	 otimização	 do	
desempenho	energético	das	instalações,	apoiando	o	aumento	da	efi-
ciência	energética	das	soluções	e	equipamentos,	nomeadamente	de	
climatização	e	iluminação.

Em	detrimento	do	custo	inicial,	deve	privilegiar-se	uma	análise	do	
custo	do	ciclo	de	vida.	Recordo	que	esta	análise	não	é	mais	do	que	
uma	ferramenta	que	determina	a	solução	de	menor	custo,	entre	vá-
rias	alternativas,	quando	se	considera	todas	as	fases	do	ciclo	de	vida,	
desde	 a	 aquisição,	 instalação,	 operação,	 manutenção	 e	 finalmente	
a	 reciclagem	 ou	 eliminação	 de	 um	 equipamento	 ou	 processo.	 Esta	
análise	poderá	contribuir	para	rebater	as	opções	apoiadas	apenas	no	

menor	 custo	 inicial	 da	 intervenção	 e	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 da	
eficiência.

Estou	ciente	das	dificuldades	em	implementar	este	tipo	de	análise,	
mas	a	abordagem	poderá	incidir	mais	na	avaliação	do	seu	desempe-
nho	atual,	evidenciando	as	economias	obtidas	enquanto	se	valoriza	a	
imagem	pública	nos	domínios	energético-ambiental	quando	os	gan-
hos	de	eficiência	ocorrerem.

A manutenção e operação são evidentemente muito importantes 
para	otimizar	o	desempenho	energético	real	de	uma	instalação,	sen-
do	 de	 referir	 que	 a	 contratação	 dos	 prestadores	 de	 serviços	 poderia	
incluir	cláusulas	que	premiassem	a	obtenção	de	ganhos	de	eficiência,	
numa	lógica	de	“win-win situation”.

Hoje	constatamos	que	não	há	edifícios	inteligentes.	Há	gestão	in-
teligente	de	edifícios	e	para	se	fazer	a	gestão	inteligente	é	necessário	
um	conjunto	de	tecnologias	e	ferramentas	que	permitam	monitorizar	o	
edifício	de	uma	forma	contínua	em	tempo-real	e	aqui	a	“sensorização” 
e a Internet   of Things	(IOT)	tem	um	papel	essencial.

A	 tecnologia	 permite	 o	 controlo	 e	 monitorização	 dos	 consumos	
energéticos	 de	 todos	 os	 sistemas	 instalados	 no	 edifício,	 em	 tempo-
-real,	 auxiliando	 na	 compreensão	 dos	 respetivos	 perfis	 de	 consumo	
energético,	 reduzindo	 significativamente	 os	 seus	 custos	 de	 explora-
ção.	Permite	receber	informações	dos	equipamentos,	desde	sensores	
a	atuadores,	analisadores	de	rede,	sensores	de	todo	o	tipo	-	movimen-
to,	temperatura,	humidade,	entre	outros	–	e	interagir	com	todos	os	dis-
positivos	controlados.

Por	 último,	 deixava	 uma	 mensagem	 da	 maior	 importância	 para	 a	
mudança	de	comportamentos	na	redução	de	consumos	e	na	utiliza-
ção	de	energias	limpas	e	renováveis,	tendo	em	vista	a	sustentabilidade	
económica	e	ambiental.	 M
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Neste artigo é feito um breve enquadramento da metrologia a nível nacional e internacional, diferenciada a metrologia legal da me-
trologia aplicada, definidos termos e interpretadas caraterísticas dos equipamentos de medição que devem ser conhecidas e estar 
devidamente assimiladas pelos responsáveis e técnicos que desenvolvem as suas atividades no âmbito da manutenção em qualquer 
área ou ramo de atividade. As referências disponibilizadas permitem ao leitor adquirir e aprofundar conhecimentos sobre tópicos que 
sejam do seu interesse. Em próximos artigos serão apresentadas e exemplificadas técnicas (ferramentas) que permitem controlar 
(e/ou avaliar) o desempenho de equipamentos (sistemas) de medição, para além de linhas de orientação sobre como estes devem ser 
geridos, incluindo a interpretação de certificados de calibração.

INTRODUÇÃO

A Manutenção	é	uma	função	organizacional	que	influencia	direta	
e	significativamente	o	desempenho	de	qualquer	organização,	
independentemente da área e ramo de atividade em que ope-

re.	Efetivamente,	a	sustentabilidade	e	competitividades	das	organiza-
ções	 (empresas),	 traduzidas,	 por	 exemplo,	 na	 melhoria	 da	 qualidade	
dos	produtos	e	dos	serviços,	na	redução	dos	prazos	e	custos	de	fabri-
co,	no	aumento	da	produtividade,	na	segurança	dos	colaboradores	e	
na	diminuição	do	impacte	ambiental,	dependem	da	forma	como	a	Ma-
nutenção	é	gerida.	Por	consequência,	a	gestão	da	manutenção	tem	de	
ser	eficiente	e	não	apenas	eficaz	[1],	independentemente	de	se	recorrer	
a	recursos	internos	e/ou	subcontratados.	Em	qualquer	dos	casos,	ain-
da	que	as	decisões	de	manutenção	já	não	se	limitem	a	considerações	
técnicas	e	operacionais	desintegradas	com	as	das	outras	funções	or-
ganizacionais,	 é	 imprescindível	 que	 seja	 assegurado	 o	 necessário	 ri-
gor,	fiabilidade	(confiança)	e	exatidão	nas	medições	efetuadas	com	os	
equipamentos	 (instrumentos,	 dispositivos,	 aparelhos,	software,	 medi-
das	materializadas,	ou	combinações	destes)	utilizados	nas	empresas,	
incluindo	 os	 que	 são	 utilizados	 nas	 atividades	 de	 manutenção.	 Isto	 é	
mais	evidente	e	compreensível	no	setor	da	saúde,	onde	são	realizadas	
atividades	 e	 tomadas	 decisões	 clínicas	 ou	 laboratoriais	 com	 base	 no	
resultado	de	medições	feitas	com	equipamentos	de	medição,	mas	não	
se	limita	a	este	setor	de	atividade.	Porém,	existem	evidências	na	litera-
tura	da	necessidade	de	uma	maior	“cultura metrológica” por parte dos 
responsáveis	pela	seleção,	colocação	em	serviço	e	acompanhamento	
dos	equipamentos	de	medição,	o	que	sugere	ou	recomenda	revisitar	
e	clarificar	conceitos	relacionados	com	as	variáveis	e	caraterísticas	dos	
equipamentos	que	influenciam	o	resultado	da	medição,	o	que	constitui	
o	propósito	deste	artigo.

CONTROLO METROLÓGICO LEGAL
Na	prestação	de	serviços,	na	produção	e	na	transação/comércio	de	bens,	
tal	como	em	muitas	atividades	da	vida	diária	das	pessoas,	é	feito	um	uso	
tão	frequente	do	resultado	de	medições	que	a	sua	validade,	em	geral,	não	
é	questionada.	A	nível	nacional	e	internacional	está	estabelecido	que	os	
equipamentos	de	medição	utilizados	nas	transações/comércio,	na	prote-
ção	do	ambiente,	na	segurança	e	saúde	das	pessoas	devem	ser	sujeitos	a	
um	controlo	legal.	As	operações	legais	a	que	os	instrumentos	de	medição	
são	submetidos,	por	exemplo,	a	aprovação	de	modelo	e	a	verificação,	es-
tão	enquadradas	no	que	se	denomina	por	Controlo	Metrológico	Legal.	De	
acordo	com	o	Vocabulário	Internacional	de	Metrologia	Legal,	o	Controlo	
Metrológico	 Legal	 inclui	 o	 controlo	 legal	 dos	 instrumentos	 de	 medição	
(a	execução	do	conjunto	de	operações	legais	a	que	os	instrumentos	de	
medição	 devem	 ser	 submetidos),	 a	 vigilância	 metrológica	 (atividade	 de	
verificação	do	cumprimento	das	leis	e	dos	regulamentos	metrológicos),	
bem	como	a	análise	e	o	estabelecimento	do	estado	de	um	instrumento	
de	 medição	 e	 a	 determinação	 das	 respetivas	 características	 metrológi-
cas,	nomeadamente	as	relativas	aos	requisitos	metrológicos	que	sejam	
aplicáveis	ao	equipamento	em	questão.	

Em	 Portugal,	 este	 tipo	 de	 controlo	 obedece,	 em	 geral,	 ao	 regime	
constante	 do	 Decreto-Lei	 n.º	 291/90,	 às	 disposições	 regulamentares	
gerais	constantes	do	Regulamento	Geral	do	Controlo	Metrológico	apro-
vado	 pela	 Portaria	 n.º	 962/90,	 e	 ainda	 às	 disposições	 constantes	 nas	
portarias	específicas	para	os	diversos	equipamentos	de	medição.	Para	
além	da	documentação	disponível	relativa	às	39	categorias	de	equipa-
mentos	 de	 medição	 que	 estão	 sujeitas	 ao	 controlo	 metrológico	 legal,	
das	quais	o	Instituto	Português	da	Qualidade	(IPQ)	assegura	o	controlo	
de	3	categorias	(1-	Alcoolímetros;	2-	Cinemómetros;	3-	Medidas	materia-
lizadas	de	comprimento	e	sondas),	o	controlo	das	restantes	categorias	
é	assegurado	por	entidades	qualificadas,	nomeadamente	Organismos	
de	Verificação	Metrológica,	Serviços	Municipais	de	Metrologia,	Serviços	
Concelhios	de	Metrologia,	Instaladores	e	Reparadores.	No	que	respeita	
aos	denominados	dispositivos	médicos,	pelas	particularidades	de	que	
se	reveste,	sugere-se	a	leitura	da	informação	e	documentação	disponí-
vel no website	do	INFARMED.	

Para	 apoiar	 o	 governo	 português	 na	 elaboração	 e	 na	 aplicação	
das	 leis,	 diretivas,	 regulamentos	 e	 outra	 documentação	 relacionada	
com	os	equipamentos	de	medição	que	devem	ser	sujeitos	ao	contro-
lo	 metrológico	 legal,	 o	 IPQ	 assegura	 a	 representação	 de	 Portugal	 em	
inúmeras	 estruturas	 internacionais	 e	 europeias	 relevantes	 para	 a	 sua	
missão	 enquanto	 Instituição	 Nacional	 de	 Metrologia,	 nomeadamente	
na International Organization for Legal Metrology (OIML) e na European 
Co-operation in Legal Metrology (WELMEC). A	OIML	é	uma	organização	
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intergovernamental	cuja	missão	é	a	de	possibilitar	a	criação	de	infraes-
truturas	de	suporte	à	metrologia	legal	nos	seus	estados	membros,	de	
modo	a	que	elas	sejam	mutuamente	compatíveis	e	reconhecidas	inter-
nacionalmente,	e	assim	o	comércio	ser	facilitado,	a	confiança	mútua	ser	
mantida	e	o	nível	de	proteção	do	consumidor	no	mundo	ser	harmonizado	
[2-3].	A	WELMEC	é	uma	organização	europeia	constituída	pelas	entida-
des	nacionais	representativas	dos	estados	membros	da	União	Europeia	
que	são	responsáveis	pela	metrologia	legal	e	pelos	estados	membros	
da	Associação	de	Comércio	Livre	Europeu	(EFTA),	tendo	como	principal	
propósito	o	estabelecimento	de	uma	abordagem	consistente	e	harmo-
nizada	para	a	metrologia	legal	na	europa	[4].	A	apresentação	das	enti-
dades	que	constituem	a	estrutura	metrológica	internacional	é	feita,	por	
exemplo,	em	EURAMET	[5],	podendo	o	acompanhamento	da	legislação	
publicada	 no	 Diário	 da	 República	 Portuguesa	 relativa	 às	 atribuições	 e	
competências	que	estão	vinculadas	ao	Instituto	Português	da	Qualidade	
(IPQ),	nomeadamente	sobre	o	controlo	metrológico,	ser	feito	através	da	
revista online	Espaço	Q,	editada	gratuitamente	todos	os	meses	pelo	IPQ,	
em	espaço	Q	(ipq.pt).	A	consulta	de	toda	a	Legislação	e	Jurisprudência	
nacional	pode	ser	feita	em	Diário	da	República.

METROLOGIA LEGAL E METROLOGIA APLICADA (INDUSTRIAL)
A	metrologia	legal	foi	sedimentada	na	necessidade	de	serem	assegura-
das	atividades	comerciais	justas	entre	os	países	e,	dentro	do	território	de	
cada	país,	entre	as	empresas	e	entre	estas	e	os	cidadãos,	tendo-se	depois	
estendido	à	proteção	da	segurança	e	saúde	das	pessoas	bem	como	à	
proteção	 do	 ambiente.	 Embora	 o	 seu	 âmbito	 possa	 diferir	 de	 país	 para	
país,	a	metrologia	legal	está	definida	no	VIML	como	a	prática	e	processo	
que	consiste	em	aplicar	à	metrologia	(ciência	da	medição)	uma	estrutu-
ra	legislativa	e	regulamentar	e	zelar	pelo	seu	cumprimento.	Em	Portugal	
inclui	o	estabelecimento	de	requisitos	legais,	o	controlo	e	a	avaliação	da	
conformidade	dos	produtos	e	das	atividades	regulamentados,	a	vigilância	
dos	produtos	e	das	atividades	regulamentados,	bem	como	a	definição	da	
infraestrutura	necessária	para	garantir	a	rastreabilidade	das	medições	e	
dos	instrumentos	de	medição	regulamentados,	ao	Sistema	Internacional	
de	Unidades,	recentemente	revisto	e	disponível	em	www.bipm.org/en/
measurement-units/,	ou	aos	padrões	nacionais.	

O	IPQ	é	a	Instituição	Nacional	de	Metrologia	e	compete-lhe,	através	
do	 seu	 Departamento	 de	 Metrologia,	 garantir	 o	 rigor	 e	 a	 exatidão	 das	
medições	 realizadas,	 assegurando	 a	 sua	 comparabilidade	 e	 rastrea-
bilidade,	a	nível	nacional	e	internacional,	e	a	realização,	a	manutenção	
e	o	desenvolvimento	dos	padrões	nacionais	das	unidades	de	medida.	
Neste	contexto	disponibiliza	à	sociedade	um	conjunto	alargado	de	ser-
viços	nos	domínios	do	comprimento,	do	volume	e	caudal,	da	massa,	da	
força,	da	quantidade	de	matéria	e	eletroquímica,	da	aceleração	e	vibra-
ções,	da	fotometria,	da	radiometria	e	metrologia	cinética,	das	grandezas	
elétricas,	 da	 temperatura,	 tempo	 e	 frequência,	 da	 massa	 volúmica	 de	
sólidos,	 da	 pressão	 e	 das	 oropriedades	 de	 líquidos	 (ipq.pt).	 Em	 com-
plemento	 a	 estes	 servições,	 e	 aceites	 sob	 os	 auspícios	 do	 Acordo	 de	
Reconhecimento	 Mútuo	 do	 Comité	 Internacional	 de	 Pesos	 e	 Medidas	
(CIPM-MRA;	conforme	apresentado	em	www.bipm.org/en/cipm-mra/),	
o Laboratório	de	Química	e	Poluição	do	Meio	Marinho	do	Instituto	Hidro-
gráfico	disponibiliza	serviços	no	domínio	da	Química	Inorgânica	e	para	
os	parâmetros	Água	do	mar	(sílica)	e	Sedimentos	(mercúrio),	enquanto	
o Laboratório	 de	 Metrologia	 das	 Radiações	 Ionizantes	 do	 Instituto	 Su-
perior	Técnico,	integrado	no	Laboratório	de	Proteção	e	Segurança	Ra-
diológica,	disponibiliza	serviços	no	domínio	das	radiações	ionizantes.	A	
lista	de	laboratórios	de	calibração	acreditados	pelo	Instituo	Português	
de	Acreditação	(IPAC)	pode	ser	consultada	no	website	do	IPAC.	

Alguns	estudos	têm	evidenciado	o	significativo	retorno	para	a	socie-
dade	(em	termos	científicos,	tecnológicos,	produtivos,	comerciais,	am-
bientais,	…)	dos	investimentos	feitos	pelos	governos	no	estabelecimento	
de	 infraestruturas	 metrológicas	 internacionalmente	 reconhecidas	 [6].	

Estas infraestruturas asseguram que os requisitos impostos aos equipa-
mentos	que	se	enquadra	no	âmbito	da	metrologia	legal	são	cumpridos,	
com	todos	os	benefícios	que	daqui	decorrem	e	se	detalham	em	[7],	mas	
também	aos	equipamentos	que	aí	não	se	enquadram	[8-9].	

Aos	equipamentos	sujeitos	a	controlo	metrológico	legal	é	exigido	que	
cumpram	requisitos	de	qualidade,	segurança	e	desempenho,	mas	o	que	
se	espera	de	todos	os	outros	que	são	usados	fora	do	contexto	legalmente	
estabelecido	não	pode	ou	deve	ser	diferente.	Medir	é	obter	dados	indis-
pensáveis	para	ser	possível	conhecer	e	avaliar	o	desempenho	do	proces-
so	produtivo	e/ou	as	características	do	produto	ao	longo	da	sua	execução	
e	para	a	tomada	das	devidas	decisões	e	ações	corretivas	e/ou	de	melho-
ria.	Por	conseguinte,	a	gestão	do	processo(s)	de	medição	definido(s)	em	
cada	empresa,	que	inclui,	onde	necessário	ou	adequado,	a	Confirmação	
Metrológica	de	equipamentos	de	medição	(conjunto	de	operações	ne-
cessárias	para	assegurar	a	conformidade	de	um	equipamento	de	medi-
ção	com	os	requisitos	da	utilização	pretendida	-	NP	EN	ISO	10012:	2005),	
deve	ser	devidamente	planeada,	efetuada	conforme	esteja	documenta-
do	e	revista	quando	adequado,	de	modo	a	dar	cumprimentos	ao	que	se	
recomenda	na	referida	norma.	Neste	contexto,	e	porque	os	componentes	
de um produto são ou podem ser produzidos ou adquiridos em diferentes 
países,	a	existência	de	uma	infraestrutura	metrológica	reconhecida	que	
assegure	e	reforce	a	credibilidade	e	a	confiança	no	resultado	das	medi-
ções	feitas	nos	componentes	produzidos	ou	adquiridos	noutros	países	e	
as	obtidas	com	os	equipamentos	durante	o	fabrico	do	produto(s)	e/ou	no	
respetivo	processo	produtivo	é	verdadeiramente	indispensável.	

No	âmbito	do	Sistema	Português	da	Qualidade,	o	Instituto	Portu-
guês	 de	 Acreditação	 (IPAC)	 é	 a	 entidade	 que	 reconhece	 a	 nível	 na-
cional	 a	 competência	 técnica	 de	 entidades	 para	 efetuar	 atividades	
específicas	de	avaliação	da	conformidade,	nomeadamente	para	a	rea-
lização	 de	 ensaios,	 calibrações,	 certificações	 e	 inspeções,	 podendo	
a	identificação	dessas	entidades	ser	feita	em	www.ipac.pt/pesquisa/
acredita.asp.	É	este	conjunto	estruturado	de	entidades	que	dá	suporte	
à	 denominada	 Metrologia	 Industrial,	 também	 conhecida	 como	 me-
trologia	 aplicada,	 a	 qual	 permite	 assegurar	 a	 confirmação	 metrológi-
ca	dos	equipamentos	das	empresas,	em	particular	daqueles	que	são	
usados	na	medição	de	características	consideradas	críticas	ou	signifi-
cativas	dos	processos	e	produtos.	Salienta-se	que	o	 IPAC	é	membro	
da	organização	europeia	de	acreditação	(European cooperation for Ac-
creditation-	EA),	bem	como	das	organizações	mundiais	de	acreditação,	
nomeadamente da International Laboratory Accreditation Cooperation 
(ILAC)	e	do	International Accreditation Forum	(IAF),	decorrendo	daqui	o	
reconhecimento	mútuo	da	equivalência	das	acreditações	concedidas	
pelos	respetivos	membros	(signatários	do	CIMP-MRA).

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO: TERMOS 
E CARATERÍSTICAS TÉCNICO-METROLÓGICAS
A manutenção de equipamentos de medição é muito mais do que 
assegurar	 o	 seu	 adequado	 funcionamento	 e	 utilização	 ou	 reposição	
dessas	 condições	 através	 das	 devidas	 reparações	 e/ou	 ajustes.	 Para	
além	 de	 todas	 as	 questões	 administrativas	 associadas	 à	 gestão	 dos	
equipamentos	de	medição	que	serão	abordadas	num	próximo	artigo,	
o	 conhecimento	 e	 a	 correta	 interpretação	 das	 caraterísticas	 técnico-
-metrológicas	dos	equipamentos	alvo	de	manutenção,	bem	como	de	
todos	os	outros	que	possam	ser	usados	para	executar	essas	ativida-
des,	são	essenciais	para	a	correta	execução	das	atividades	de	manu-
tenção,	 mas	 também	 numa	 futura	 seleção/compra,	 colocação	 em	
serviço	 e	 acompanhamento	 de	 equipamentos	 de	 medição.	 Apenas	
como	 exemplos:	 a	 condutância	 interna	 de	 um	 voltímetro	 pode	 con-
dicionar	 o	 resultado	 da	 medição	 da	 diferença	 de	 potencial	 entre	 os	
terminais	duma	bateria;	para	efeitos	regulamentares	ou	normativos	é	
necessário	utilizar	um	sonómetro	de	classe	superior	a	3	para	medir	o	
ruído	em	ambientes	industriais	nas	áreas	de	produção.	
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Não	 seria	 viável	 apresentar	 as	 múltiplas	 caraterísticas	 da	 imensa	
diversidade	 de	 equipamentos	 que	 existem	 no	 mercado	 neste	 artigo,	
tendo	por	isso	sido	selecionadas	caraterísticas	que	constam	no	Voca-
bulário	Internacional	de	Metrologia,	e	são	comuns	à	generalidade	dos	
equipamentos	de	medição	e	passíveis	de	serem	desconhecidas	e/ou	
levantam	 maiores	 dificuldade	 na	 sua	 interpretação,	 além	 de	 termos	
considerados	relevantes,	nomeadamente:	
•	 Condição	limite	de	funcionamento	(4.6	do	VIM):	condição	extrema	

de	funcionamento	que	um	equipamento	de	medição	deve	supor-
tar	sem	dano	e	sem	degradação	das	suas	propriedades	metroló-
gicas	 especificadas	 quando,	 subsequentemente,	 é	 operado	 nas	
suas	condições	estipuladas	de	funcionamento.

•	 Classe	de	exatidão	(4.25	do	VIM):	classe	que	tem	associados	requi-
sitos	 metrológicos	 destinados	 a	 manter	 os	 erros	 ou	 as	 incertezas	
de	 medição	 associados	 ao	 equipamento	 dentro	 de	 limites	 espe-
cificados,	 sob	 condições	 de	 funcionamento	 especificadas.	 Uma	
classe	de	exatidão	é	usualmente	caraterizada	por	um	número	ou	
por	um	símbolo	adotado	por	convenção,	 devendo	ser	função	 do	
uso	 pretendido	 para	 o	 equipamento.	 Note-se	 que	 a	 exatidão	 de	
um	equipamento	(grau	de	concordância	entre	um	valor	medido	e	o	
valor	verdadeiro	da	grandeza	medida	–	2.13	do	VIM)	é	um	conceito	
qualitativo	e,	por	conseguinte,	não	é	passível	de	ser	quantificado.	
No	entanto,	ainda	se	constata	que	é	incorretamente	associado	ou	
confundido	com	a	incerteza	ou	com	o	erro	de	medição	(diferença	
entre	o	valor	da	indicação	do	equipamento	de	medição	e	o	valor	
verdadeiro	da	grandeza	medida	ou	um	valor	de	referência).

•	 Incerteza	 (2.26	 do	 VIM):	 parâmetro	 não	 negativo	 que	 carateriza	 a	
dispersão	dos	valores	atribuídos	à	grandeza	medida	(mensuranda).		
O	processo	de	cálculo	da	incerteza	está	fora	do	âmbito	deste	ar-
tigo,	ainda	que	matematicamente	não	seja	difícil	de	apresentar	e	
entender,	conforme	se	pode	constatar,	por	exemplo,	na	documen-
tação	de	acesso	livre	disponível	em	BIPM	-	Guide	to	the	Expression	
of	Uncertainty	in	Measurement	(GUM)	e	em	Measurement	uncer-
tainty	 (eurachem.org).	 Sendo	 impossível	 conhecer	 o	 valor	 verda-
deiro	de	uma	grandeza	medida	(ou	de	qualquer	grandeza	que	se	
pretenda	medir),	o	valor	da	incerteza	permite	estabelecer	um	inter-
valo	de	valores	dentro	do	qual	está,	com	uma	determinada	proba-
bilidade,	vulgarmente	de	95%,	o	valor	verdadeiro	dessa	grandeza.	
Num	futuro	artigo	será	realçada	a	 importância	da	 incerteza	e	ex-
emplificado	como	se	deve	fazer	uso	da	denominada	incerteza	ex-
pandida	que	consta	no	certificado	de	calibração	do	equipamento.	

•	 Fidelidade	ou	precisão	de	medição	(2.15	do	VIM):	grau	de	concordância	
entre	indicações	ou	valores	medidos,	obtidos	por	medições	repetidas,	
no	mesmo	objeto	ou	em	objetos	similares,	sob	condições	especifica-
das,	 as	 quais	 compreendem	 o	 mesmo	 procedimento	 de	 medição,	 o	
mesmo	local	e	medições	repetidas	no	mesmo	objeto	ou	em	objetos	si-
milares,	ao	longo	dum	determinado	período	de	tempo,	mas	pode	incluir	
outras	condições	que	envolvam	mudanças	(pessoa,	equipamento	de	
medição,	padrão	de	referência,	local,	condições	de	utilização	e	tempo).	

	 Muitas	 vezes	 confundida	 ou	 usada	 para	 quantificar	 a	 exatidão	 da	
medição,	 o	 que	 é	 incorreto,	 porque	 a	 exatidão	 não	 se	 quantifica	 e	
ser	preciso	não	significa	necessariamente	ser	exato,	a	Fidelidade	é,	
na	sua	verdadeira	essência	(quando	definida	pelos	fabricantes	dos	
equipamentos),	 uma	 medida	 da	 repetibilidade,	 traduzindo-se,	 na	
prática,	no	valor	do	desvio-padrão,	variância	ou	coeficiente	de	va-
riação.	Note-se	que	repetibilidade	é	diferente	de	reprodutibilidade.	
Neste	último	caso,	alguma	das	condições	especificadas	para	as	me-
dições	repetidas	duma	grandeza	modifica-se.	Por	exemplo,	se	duas	
pessoas	fizerem	medições	com	o	mesmo	equipamento,	para	além	
da	repetibilidade	é	possível	avaliar	a	reprodutibilidade	das	pessoas.

•	 Erro	máximo	admissível	(4.26	do	VIM):	erro	máximo	permitido,	tole-
rado	ou	valor	extremo	do	erro	de	medição	(Limite	de	erro),	estabe-
lecido	por	regulamentação	legal,	normativa	ou	outra.

•	 Erro	no	zero	(4.28	do	VIM):	erro	de	medição	dum	equipamento	de	
medição	 num	 valor	 medido	 especificado	 (zero).	 Importa	 salientar	
que	se	o	Erro	no	zero	for	nulo,	isto	não	significa	que	o	resultado	da	
medição de uma grandeza mostrado pelo equipamento num outro 
valor	não	tenha	incorporado	um	erro.

•	 Amplitude	 de	 medição	 (4.5	 do	 VIM):	 valor	 absoluto	 da	 diferença	
entre	 os	 valores	 extremos	 dum	 intervalo	 nominal	 de	 indicações	
(valores	 mostrados	 por	 um	 equipamento).	 Por	 exemplo,	 para	 um	
intervalo	 (nominal)	 de	 indicação	 de	 -10	 V	 a	 +10	 V,	 a	 amplitude	 de	
medição,	em	inglês	denominada	span,	é	20	V.

•	 Resolução	 (4.14	 e	 4.15	 do	 VIM):	 menor	 diferença	 entre	 indicações	
mostradas	 por	 um	 equipamento	 que	 pode	 ser	 significativamente	
percebida,	ou	menor	variação	da	mensuranda	que	causa	uma	va-
riação	percetível	na	indicação	correspondente	mostrada	pelo	equi-
pamento.	 Saliente-se	 que	 o	 Sistema	 Internacional	 de	 Unidades	
assenta	em	sete	grandezas	com	as	seguintes	unidades	de	base:
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•	 Limiar	de	mobilidade	(4.16	do	VIM):	maior	variação	do	valor	duma	
grandeza	medida	que	não	causa	variação	detetável	na	 indicação	
correspondente	mostrada	pelo	equipamento.

•	 Zona	morta	(4.17	do	VIM):	intervalo	máximo	no	qual	o	valor	duma	gran-
deza medida pode assumir valores sem produzir uma mudança dete-
tável	na	indicação	correspondente	mostrada	pelo	equipamento.

•	 Sensibilidade	(4.12	do	VIM):	Quociente	entre	a	variação	da	indicação	
mostrada	por	um	equipamento	e	a	variação	correspondente	do	va-
lor	da	grandeza	medida,	devendo	esta	última	ser	suficientemente	
grande	quando	comparada	com	a	resolução	do	equipamento.	Por	
exemplo,	se	à	temperatura	de	20ºC	os	valores	de	carga	e	respetiva	
deflexão	de	uma	balança	de	mola	forem	os	que	constam	na	tabela	
seguinte,	 poder-se-á	 concluir	 que	 a	 Sensibilidade	 é	 constante	 e	
igual	a	20	mm/kg.

Carga (kg) 0 1 2 3

Deflexão (mm) 0 20 40 60

•	 Deriva	(4.21	do	VIM):	variação	da	indicação	mostrada	por	um	equi-
pamento	de	medição	ao	longo	do	tempo	decorrente	de	variações	
em	 uma	 mais	 das	 suas	 caraterísticas.	 Note-se	 que	 a	 deriva	 tem	
origem	 em	 uma	 ou	 mais	 das	 denominadas	 grandeza	 de	 influên-
cia,	 onde	 se	 incluem	 a	 mensuranda	 (pode	 ser	 estável	 ou	 não),	 o	
equipamento	 (pode	 sofrer	 desgastes,	 modificações	 e/ou	 ser	 da-
nificado),	o	princípio,	o	método	e/ou	o	procedimento	de	medição	
(podem	ser	inadequados,	mal	definidos	e/ou	modificados),	o	con-
texto	e/ou	as	condições	ambientais	de	utilização	(podem	alterar-
-se),	bem	como	o	próprio	utilizador	do	equipamento	(desempenho	
pode	ser	inconstante).

•	 Tendência	ou	Erro	de	justeza	(2.18	do	VIM):	diferença	entre	a	média	
de	repetidas	indicações	e	um	valor	de	referência	(valor	duma	gran-
deza	utilizado	como	base	para	comparação).

•	 Tempo	 de	 resposta	 (4.23	 do	 VIM):	 é	 uma	 caraterística	 de	 equipa-
mentos	que	estão	concebidos	para	permitir	obter	o	valor	de	men-
surandas	 que	 variam	 em	 função	 do	 tempo..	 Formalmente	 deno-
minado	 por	 Tempo	 de	 resposta	 a	 um	 escalão	 ou	 degrau	 é,	 por	
definição,	o	intervalo	de	tempo	entre	o	instante	em	que	um	valor	
de	entrada	dum	equipamento	de	medição	é	submetido	a	uma	va-
riação	brusca	entre	dois	valores	constantes	especificados	e	o	ins-
tante	em	que	a	indicação	correspondente	se	mantém	entre	limites	
especificados	em	torno	do	seu	valor	final	em	regime	estável.



PUB

NOTA TÉCNICA

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A	importância	da	metrologia	no	âmbito	das	atividades	de	manutenção	
não	tem	merecido	a	necessária	atenção	e	divulgação.	Na	prática,	não	é	
invulgar	 que	 o	 custo	 que	 lhe	 é	 inerente	 seja	 reduzido	 irrefletidamente	
[10].	Neste	artigo	é	feito	o	enquadramento	para	serem	expostas	as	linhas	
de orientação que permitirão uma adequada gestão dos equipamentos 
de	medição,	onde	se	inclui	a	clarificação	das	diferenças	entre	controlo	
e	calibração,	a	interpretação	de	certificados	de	calibração	e	a	utilidade	
da	informação	que	nele	deve	constar.	Medir	é	conhecer,	e	este	conhe-
cimento	sendo	imprescindível	para	quem	está	envolvido	na	manuten-
ção	de	processos	industriais,	de	máquinas	e	das	próprias	infraestruturas	
das	empresas,	não	pode	estar	enviesado.	Tomar	decisões	erradas	com	
base	 em	 informação	 obtida	 com	 equipamentos	 de	 medição	 que	 não	
deviam	estar	em	uso	não	é	invulgar,	conforme	se	constata	na	literatura	
[12].	Da	mesma	forma	que	um	elevador	ou	um	veículo	automóvel	têm	de	
ser	inspecionados	anualmente,	os	equipamentos	de	medição,	ou	uma	
combinação	 pessoa-equipamento,	 devem	 ser	 regularmente	 controla-
dos	(e/ou	avaliados).	Por	conseguinte,	em	futuros	artigos	que	estão	em	
curso	e	que	serão	submetidos	à	revista	Manutenção,	será	dado	também	
destaque	 à	 exemplificação	 de	 técnicas	 (ferramentas)	 que	 permitem	
controlar	(e/ou	avaliar)	caraterísticas	metrológicas	de	equipamentos	de	
medição,	ou	combinações	de	pessoas-equipamentos,	o	que	é	uma	prá-
tica	comum	em	empresas	que	são	competitivas	a	nível	internacional	em	
diferentes	áreas	e	ramos	de	atividade.
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Como a Internet das Coisas pode 
transformar a sua rede de água
Luc Turner

Industry Manager – Water & Wastewater

Endress+Hauser Australia Pty Ltd

O setor da água passou por enormes mudanças nos últimos 20 anos. Para garantir que as fábricas e redes continuassem a funcionar 
com segurança, era normal ter uma grande equipa de operações para realizar tarefas demoradas, como medições manuais. Hoje, 
somos amplamente capazes de operar estações de tratamento de água remotamente, o que é uma vantagem para a produtividade, 
precisão e eficiência.

Figura 1.

O aumento	da	população,	a	industrialização	e	as	mudanças	cli-
máticas	 intensificam	 a	 escassez	 de	 água.	 Comunidades	 em	
todo	o	mundo	têm	uma	necessidade	urgente	de	serviços	de	

água	e	saneamento	(water and wastewater	ou	W/WW)	seguros,	confiá-
veis			e	acessíveis.	A	W/WW	é	uma	indústria	não	cíclica:	as	autoridades	
continuarão	a	investir	em	atualizações	enquanto	a	população	aumen-
tar	 e	 a	 infraestrutura	 envelhecer.	 Portanto,	 é	 fundamental	 aproveitar	
as	soluções	certas	no	momento	certo	para	garantir	que	esses	investi-
mentos	sejam	eficazes	na	melhoria	das	operações	e	na	justificação	dos	
gastos	de	capital.

Todos	 no	 setor	 de	 W/WW	 devem	 concentrar-se	 na	 Internet	 das	
Coisas	(IoT)	e	em	como	ela	pode	melhorar	as	suas	operações.	A	IoT	co-
necta	objetos	digitais,	como	sensores	e	medidores	de	caudal	à	Inter-
net,	transformando-os	em	ativos	“inteligentes”	que	podem	comunicar	
com	utilizadores	e	sistemas	de	aplicativos.	Isso	permite	um	controlo	de	
processo	mais	eficiente	e	gestão	de	rede	otimizada.	As	operações	ge-
rais	de	monitorização	da	água,	que	antes	eram	manuais	e	ineficientes,	
agora	podem	ser	automatizadas,	relatando	continuamente	seu	próprio	
status	em	tempo	real.

Planear	 e	 implementar	 soluções	 de	 IoT	 em	 grande	 escala	 não	 é	
simples	e	há	muitos	aspetos	a	serem	considerados.	Uma	solução	IoT	
típica	é	composta	de	várias	camadas,	cada	uma	com	os	seus	próprios	
desafios.	A	visualização	mais	bem	aceite	de	uma	solução	de	água	IoT	
foi	originalmente	desenvolvida	pelo	fórum	Smart Water Area Networks 
(SWAN).	Consiste	em	5	camadas	distintas,	incluindo:
•	 Camada	física	(tubos,	bombas,	válvulas,	entre	outros);
•	 Camada	de	sensor	(instrumentação	de	processo);

•	 Camada	de	comunicação	(armazenamento	e	transmissão	de	dados);
•	 Gestão	e	exibição	de	dados	(ferramentas	de	visualização);
•	 Fusão	 e	 análise	 de	 dados	 (algoritmos	 preditivos	 e	 Inteligência	

Artificial).

Vamos	primeiro	considerar	a	camada	de	deteção	–	as	principais	ferra-
mentas	necessárias	para	controlar	uma	instalação	ou	rede	de	distribui-
ção.	Embora	muitas	vezes	esquecido,	sem	dados	precisos	e	fiáveis			dos	
sensores	de	processo,	a	implementação	de	um	sistema	baseado	em	
IoT	é	inútil.	No	entanto,	os	sistemas	IoT	em	grande	escala	podem	exigir	
a	instalação	de	milhares	de	sensores	e,	portanto,	os	engenheiros	serão	
naturalmente	 sensíveis	 aos	 custos	 do	 elemento	 sensor	 e	 da	 instala-
ção	geral.	O	consumo	de	energia	dos	elementos	sensores	também	é	
importante,	visto	que	a	maioria	das	soluções	de	IoT	em	grande	escala	
será	alimentada	por	bateria.	Encontrar	um	sensor	de	processo	fiável,	
preciso	e	adequado	para	a	finalidade	é	fundamental	para	o	sucesso	de	
um	sistema	baseado	em	IoT.

A	camada	de	comunicação	é	responsável	pela	transmissão	segura	
de	 dados	 para	 as	 camadas	 superiores,	 onde	 a	 gestão	 e	 a	 análise	 de	
dados	são	realizados.	Esta	não	é	uma	tarefa	simples	na	Austrália,	onde	
pode	haver	centenas	de	quilómetros	entre	locais	de	rede.	É	importante	
considerar	as	várias	tecnologias	de	transmissão	disponíveis	e	decidir	
qual	seria	a	mais	apropriada.	Isso	pode	incluir	redes	de	longa	distân-
cia	de	baixa	potência	(LPWANs),	celulares	(3G/4G/5G),	Wi-Fi,	satélite	
ou	uma	mistura	de	tecnologias.	Os	principais	fornecedores	de	rede	da	
Austrália	oferecem	uma	variedade	de	tecnologias	para	atender	a	mui-
tos	casos	de	uso.

Assim	que	todos	os	desafios	de	deteção	e	comunicação	são	resol-
vidos,	os	dados	são	transportados	para	as	camadas	de	visualização	e	
análise.	A	visualização	de	dados	pode	consistir	num	sistema	SCADA	ou	
uma	ferramenta	de	painel	baseada	em	cloud.	Deve	ser	lembrado	que	
os	 aplicativos	 IoT	 podem	 gerar	 grandes	 quantidades	 de	 dados,	 por	
isso	é	importante	estar	ciente	do	volume	de	dados	que	serão	transmiti-
dos	de	hora	em	hora,	diariamente	ou	mensalmente	e	ajustar	o	sistema	
para	responder	a	requisitos	específicos.

A	 análise	 de	 dados	 refere-se	 à	 capacidade	 de	 processar	 dados,	
definir	padrões	e	realizar	previsões.	Pode	ser	tão	simples	quanto	exi-
bir	informações	num	formato	fácil	de	ler	ou	tão	avançado	quanto	usar	
Machine Learning	e	Inteligência	Artificial	(IA)	para	fazer	previsões.	Essas	
ferramentas	tornam	mais	fácil	para	a	equipa	de	gestão	e	os	principais	
interessados			entender	as	informações	e	comprovar	o	ROI.

Existem	várias	maneiras	pelas	quais	a	IoT	pode	ajudar	o	setor	de	
W/WW	a	melhorar	a	eficiência	operacional	e	tomar	decisões	mais	in-
teligentes	 para	 investimentos	 futuros.	 A	 seguir	 estão	 5	 dos	 casos	 de	
uso	mais	comuns	e	seus	benefícios.
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Figura 2. Cinco casos de uso principais para a tecnologia IoT em redes de água e saneamento.

1. Deteção de nível de esgoto
Responder	a	chamadas	de	emergência	para	transbordamentos	de	es-
goto	pode	ser	caro	para	a	autoridade	local	responsável	e	desagradável	
para	 os	 habitantes	 próximos.	 Sem	 um	 método	 fiável	 de	 medição	 do	
nível	do	esgoto,	esses	bloqueios	costumam	ser	 imprevisíveis.	Ao	im-
plantar uma rede de sensores de nível e integrar dados em um sistema 
baseado	 em	 cloud,	 podemos	 começar	 a	 formar	 previsões	 baseadas	
em	IA	e	fornecer	avisos	antecipados	de	entupimentos	de	esgoto.	Isso	
permite	que	ações	sejam	tomadas	para	evitar	custos	dispendiosos	e	
obter	eficiência	operacional.

2. Monitorização de efluentes industriais
A	extração	controlada	de	efluentes	residuais	de	utilizadores	industriais	
diretamente	num	sistema	de	esgoto	local	é	muito	comum.	No	entanto,	
poucos	desses	locais	estão	equipados	com	sensores	de	qualidade	da	
água	para	fornecer	uma	indicação	precoce	de	poluição.	Normalmente,	
as	amostras	líquidas	compostas	são	coletadas	durante	um	período	se-
manal	(ou	até	mais	longo)	e	medidas	em	laboratório.	Com	este	método,	
é	fácil	perder	eventos	de	poluição	significativos	que	podem	influenciar	
adversamente	uma	estação	de	tratamento	de	águas	residuais	a	jusan-
te.	A	medição	de	caudal	também	pode	ser	incorporada	a	este	sistema	
para	fornecer	detalhes	de	carga	e	informações	para	requisitos	de	fa-
turação.	Os	sensores	de	caudal	e	qualidade	da	água	fornecem	dados	
em	tempo	real	(ou	quase	em	tempo	real)	para	um	sistema	gerido	cen-
tralmente,	permitindo	que	os	operadores	localizem	a	fonte	e	prevejam	
a	propagação	de	eventos	de	poluição	de	locais	industriais.

3. Armazenamento e transmissão de água potável
A	 água	 potável	 é	 um	 recurso	 caro,	 especialmente	 em	 áreas	 que	 so-
frem	 com	 a	 seca	 extrema.	 Os	 devastadores	 incêndios	 florestais	 de	
2019	e	2020	servem	como	um	lembrete	para	a	população	australiana	
de	que	o	nosso	recurso	mais	precioso	deve	ser	protegido.	A	deteção	
de	 vazamento	 de	 água	 potável	 tornou-se,	 portanto,	 um	 caso	 de	 uso	
significativo	 para	 a	 IoT.	 Podem	 ser	 implantados	 sensores	 inteligentes	
em	 toda	 a	 rede	 para	 alimentar	 os	 dados	 num	 sistema,	 fornecendo	
avisos	 em	 tempo	 real	 de	 eventos	 de	 vazamento,	 garantindo	 que	 se-
jam	corrigidos	rapidamente.	Sensores	acústicos	complexos	provaram	
ser	extremamente	precisos,	embora	soluções	relativamente	simples,	
como	 monitorização	 de	 pressão	 ou	 medição	 de	 caudal,	 também	 te-
nham	tido	muito	sucesso.

Embora	o	aviso	prévio	de	um	evento	de	vazamento	seja	obviamen-
te	benéfico,	a	monitorização	extensiva	de	pressão	ou	caudal	da	rede	
de	distribuição	de	água	também	pode	identificar	áreas	que	requerem	

reabilitação	antes	que	ocorra	um	imprevisto.	Com	a	manutenção	pre-
ditiva,	podem	ser	evitados	desligamentos	de	rede	não	planeados,	le-
vando	a	economias	de	custo	significativas.

4. Captação de água subterrânea
A	 agricultura	 irrigada	 na	 Bacia	 do	 Rio	 Murray	 Darling,	 na	 Austrália,	 é	
responsável	por	60%	de	todo	o	consumo	de	água	da	Austrália	e	vale	
cerca	de	2	biliões	de	dólares	por	ano.	O	desenvolvimento	de	um	pa-
drão	para	medir	a	água	subterrânea	captada	desta	bacia	tem	sido	uma	
questão	chave	nos	últimos	anos.	Não	precisamos	apenas	de	monito-
rizar	 com	 precisão	 o	 caudal,	 os	 níveis	 das	 barragens	 e	 os	 níveis	 dos	
furos,	exigimos	um	método	fiável	para	transmitir	dados	remotamente	
para	 um	 sistema	 gerido	 centralmente.	 Na	 Austrália,	 as	 grandes	 dis-
tâncias	que	os	dados	precisam	de	percorrer	são	um	grande	desafio	a	
ser	superado.	No	entanto,	fornecer	um	acesso	bem-sucedido	a	esses	
dados	 minimizará	 custos	 indevidos	 para	 os	 utilizadores	 de	 água	 e	 a	
remoção	não	regulamentada	de	água.	Alguns	instrumentos	são	inte-
ligentes	 o	 suficiente	 para	 permitir	 verificações	 remotas,	 aumentando	
ainda	mais	a	fiabilidade	dos	valores	medidos.

5. Monitorização da qualidade da água
A	monitorização	da	qualidade	da	água	consiste	geralmente	em	vários	
parâmetros-chave	(pH,	turvação,	cloro	livre,	entre	outros)	para	garan-
tir	que	a	água	potável	seja	segura	ou	que	as	águas	residuais	tratadas	
atendam	às	diretrizes	ambientais.	Esses	parâmetros	são	medidos	on-
line	por	instrumentação	de	processo	ou	por	amostragem	manual,	que	
pode	examinar	uma	amostra	composta	durante	um	período	semanal.	
A	maioria	das	estações	de	tratamento	modernas	terá	sistemas	de	mo-
nitorização online automatizados na saída de sua estação de tratamen-
to,	embora	a	rede	de	distribuição	possa	estar	praticamente	intocada.	
Com	medição	ad	hoc	ou	baseada	em	manual,	é	fácil	perder	um	evento	
de	poluição	que	pode	causar	danos	ambientais	ou	efeitos	na	saúde	da	
população.

A monitorização online	na	rede	de	distribuição	garante	que	a	quali-
dade	da	água	seja	permanentemente	medida.	O	alerta	em	tempo	real	
de	eventos	de	poluição	é	possível	para	garantir	que	eles	sejam	resol-
vidos	rapidamente	e	as	operações	de	downstream	não	sejam	afetadas	
adversamente.	Algoritmos	preditivos	podem	usar	tendências	de	quali-
dade	da	água	para	fornecer	alertas	precoces	de	poluição	e	informar	as	
autoridades	sobre	a	propagação	potencial.	Além	disso,	podemos	usar	
parâmetros	de	monitorização	online	como	uma	entrada	para	avaliação	
das	condições	dos	ativos	da	rede	–	por	exemplo,	pH	e	condutividade	
em	estações	de	bombeamento	de	águas	residuais.	Isso	pode	permitir	
a	manutenção	preditiva	e	melhorias	adicionais	nas	operações	de	rede.

A IoT É O FUTURO – AGORA
As	 soluções	 de	 tecnologia	 IoT	 podem	 fornecer	 enormes	 benefícios	
que	 antes	 não	 eram	 possíveis.	 O	 volume	 de	 informações	 que	 agora	
podem	 ser	 transmitidas	 é	 realmente	 impressionante,	 assim	 como	 as	
soluções	avançadas	de	visualização	de	dados	que	decifram	essas	in-
formações	e	transformam-nas	em	resultados	valiosos	para	uma	ampla	
variedade	de	partes	interessadas.

Para	que	seja	implementada	uma	solução	IoT	bem-sucedida,	todos	
os	níveis	da	arquitetura	do	sistema	devem	ser	claramente	compreen-
didos.	Uma	vez	que	isso	seja	realizado,	vários	casos	de	uso	podem	ser	
explorados,	 todos	 os	 quais	 podem	 fornecer	 benefícios	 quantitativos.	
Nestes	tempos	de	teste	de	redução	da	segurança	hídrica,	a	tecnolo-
gia	IoT	aumenta	comprovadamente	a	eficiência	operacional	e	fornece	
decisões	de	investimento	inteligentes.	Como	as	empresas	de	serviços	
públicos	continuam	a	dar	grandes	saltos	no	uso	da	tecnologia	IoT,	ago-
ra	não	é	hora	de	ficar	para	trás.	M
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APLICAÇÕES EM REFINARIAS

Como	 uma	 empresa	 de	 referência	 em	
manutenção	 e	 contingências	 indus-
triais,	 e	 fornecedora	 de	 soluções	 de	

aluguer integrais temporárias ou de longo 
prazo	no	campo	das	refinarias,	a	Atlas	Copco	
Rental	tem	o	prazer	de	partilhar	as	diferentes	
aplicações	 que	 podem	 ser	 executadas	 em	
caso	de	paragem	numa	refinaria.

1. Transporte catalítico
Primeiro,	 o	 coque	 é	 misturado	 ao	 nitrogénio	
em	estado	gasoso,	sendo	o	ar	isento	de	óleo	
o	meio	de	transporte	para	movimentar	o	co-
que	 quente	 e	 introduzi-lo	 nos	 coletores	 que	
vão	para	o	novo	coque.

2. Limpeza da torre: craqueamento 
catalítico
Compressores	isentos	de	óleo	limpam	a	torre	
de	 catalítica	 de	 catalisadores.	 O	 ar	 livre	 será	
usado	para	soprar	as	tubagens	e	queimar	os	
resíduos	da	torre	de	craqueamento.
•	 Ar	100%	isento	de	óleo;
•	 Pressão	de	8	a	12	bar;
•	 Ar	seco	(temperatura	de	orvalho	-40°C).

3. Limpeza da torre: craqueamento 
catalítico. Decocking.
A	refinaria	de	San	Pablo	Bay,	Califórnia	(EUA)	
usa	 compressores	 de	 ar	 isentos	 em	 média	
3	 vezes	 por	 ano	 para	 remover	 o	 coque.	 Os	
compressores	 estão	 perfeitamente	 adap-
tados	 às	 necessidades	 desta	 refinaria.	 For-
nece-se	ar	a	uma	pressão	de	8	bar	durante	
duas semanas para a realização das opera-
ções	de	limpeza.

4. Teste de pressão:  
Torre de craqueamento catalítico
Após	a	limpeza	é	necessário	verificar	a	pres-
são	dentro	da	torre	de	craqueamento	catalí-
tico.	 O	 ar	 é	 fornecido	 a	 uma	 temperatura	 de	
ponto	de	orvalho	de	-40°C	e	uma	pressão	de	
8,5	bar	para	poder	realizar	este	teste.

É	necessária	uma	gama	de	secadores	de	
ar de adsorção – regenerados por ar e aten-
dendo	às	seguintes	características:

•	 Ponto	de	orvalho	de	pressão:	-40°C	a	-70°C;
•	 Faixa	de	pressão:	adaptada	ao	seu	com-

pressor;
•	 Faixa	de	fluxo:	adaptado	ao	seu	compres-

sor.

5. Sopro de ar de alta pressão
O sopro de ar é um método que usa a ener-
gia	 cinética	 do	 ar	 comprimido	 para	 remover	
toda	a	ferrugem	ou	outros	contaminantes	na	
superfície	e	qualquer	excesso	de	material	es-
tranho	 da	 construção,	 como	 escória	 de	 sol-
dadura,	 entre	 outros.	 A	 atividade	 é	 realizada	
para	 garantir	 que	 nenhum	 material	 estranho	
no	 sistema	 cause	 qualquer	 dano	 ao	 equipa-
mento	 da	 fábrica,	 especialmente	 equipa-
mentos	 rotativos,	 filtros,	 instrumentos,	 entre	
outros.

Cada	procedimento	de	sopro	de	ar	é	pro-
jetado	especificamente	para	o	sistema	indivi-
dual	a	ser	limpo.

Durante	 o	 sopro	 de	 ar,	 todos	 os	 instru-
mentos são isolados e todas as válvulas de 
controlo	e	segurança	são	removidas.	A	ope-
ração	de	sopro	de	ar	é	realizada	após	a	con-
clusão	 do	 teste	 hidráulico	 e	 o	 sistema	 está	
desidratado.

6. Controlo de temperatura:  
Frio/Calor
Aplicações	com	ar/nitrogénio	frio:
•	 Resfriamento	do	reator	da	refinaria;
•	 Resfriamento	de	suportes;
•	 Testes	de	pressurização;
•	 Purgar.

Aplicações	de	ar/nitrogénio	calor:
•	 Secagem	de	tubos;
•	 Aquecimento	 do	 forno	 em	 usinas	 de	

energia;
•	 Teste	de	pressurização.

7. Controlo de temperatura ambiente
Criação	de	um	melhor	ambiente	de	trabalho.

É	injetado	no	reator	ar	comprimido	frio	e	
seco	a	3°C,	reduzindo	a	temperatura	ambien-
te	para	aproximadamente	30°C	e	criando	um	
ambiente	seco.	Definitivamente,	uma	grande	
melhoria	para	os	trabalhadores	que	têm	que	
limpar	o	reator.

Aplicações de ar comprimido 
em operações de paragem 
em	refinarias
Marceliano Santos Santamarta

Responsável	local	pelo	desenvolvimento	de	novas	aplicações	de	ar	comprimido	nos	setores	industrial	e	de	refinaria	

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.
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8. Substituição temporária da tocha 
(Flare)
Quando	a	linha	de	vapor	que	alimenta	o	flare 
é	cortada	devido	às	necessidades	da	fábrica,	
podem	 ser	 utilizados	 compressores	 de	 alto	
fluxo	para	substituir	esta	unidade	e	obter	um	
efeito	 equivalente,	 garantindo	 que	 as	 condi-
ções	ambientais	sejam	atendidas	na	queima	
dos	gases	residuais.

Figura 4.

9. Mudança de catalisadores
Em	 reatores	 tubulares,	 quando	 o	 catalisa-
dor	é	carregado,	é	usual	usar	ar	comprimido	
seco,	isento	de	óleo	com	PRP	de	-40°C,	para	
medir a diferença de pressão gerada em 
cada	tubo	e	carregar	mais	ou	menos	material	
para	equilibrar	a	pressão.	Desta	forma,	o	fluxo	
do	gás	circulante	será	distribuído	igualmente	
em	cada	tubo.

10. Inertização de tanques: nitrogénio
A	 inertização	 é	 a	 adição	 de	 um	 gás	 inerte,	
como	 o	 nitrogénio,	 a	 uma	 instalação	 para	
criar	uma	atmosfera	não	inflamável.	Este	pro-
cesso	 é	 obviamente	 de	 maior	 importância	
quando	 se	 trata	 de	 armazenar	 ou	 processar	
substâncias	inflamáveis.

11. Geradores de vapor
O	vapor	industrial	é	usado	em	vários	proces-
sos	 numa	 refinaria.	 Os	 geradores	 de	 vapor	
são perfeitamente adequados para os pro-
cessos	 de	 destilação	 e	 limpeza	 na	 refinaria.	
As	 principais	 características	 desses	 gerado-
res de vapor são:
•	 Controlo	e	monitorização	avançados;
•	 Tanques	internos	de	combustível	e	água	

em	aço	inoxidável;
•	 Segurança	para	operadores;
•	 Pressão	de	trabalho:	até	27	bar;
•	 Capacidade	de	vapor:	até	16.000	kg	/	h;
•	 Temperatura	máxima	do	vapor:	
	 186°C	/	367°F.	M

Atlas Copco Rental

Tel.: +707 268 268

aluguer.portugal@pt.atlascopco.com 

www.atlascopcorental.pt

Figura 5. 
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Um dos clientes Castrol 
necessitava reduzir os 
custos de manutenção 
nos sistemas hidráulicos 
de uma linha de 
pintura. Os hidráulicos 
convencionais usados 
nos sistemas da 
linha de pintura eram 
mudados a cada ano 
e meio a dois anos 
devido à degradação 
do óleo e/ou à falha do 
equipamento.

A gama	Castrol	Tribol	é	adequada	para	
as	mais	complexas	aplicações	indus-
triais.	As	suas	moléculas	ativas	adap-

tam-se	 a	 diferentes	 condições	 de	 operação	
para	ir	de	encontro	às	necessidades	das	múl-
tiplas	 aplicações	 industriais,	 para	 uma	 vasta	
gama	de	produtos	e	materiais.

Castrol	Tribol	foi	formulado	para:
•	 Prolongar	a	vida	útil	dos	equipamentos;
•	 Proteção	 contra	 o	 desgaste	 e	 corrosão	

dos equipamentos e das respetivas apli-
cações	nas	diversas	condições	de	opera-
ção;

•	 Ajudar	na	redução	de	custos	estendendo	
os	 ciclos	 de	 relubrificação	 e	 ao	 mesmo	
tempo reduzindo as paragens não pro-
gramadas	para	manutenção	e	reparação.

A	Castrol	Tribol	é	uma	gama	de	lubrificantes	
de elevada performance que protege e su-
porta	 uma	 enorme	 variedade	 de	 aplicações	
industriais.	A	equipa	de	engenharia	e	desen-
volvimento	da	Castrol	aplicou	o	seu	profundo	
conhecimento	 nas	 atuais	 necessidades	 dos	
processos	industriais,	formulando	vários	pro-
dutos	que	cobrem	as	diferentes	aplicações	e	
as	suas	condições	de	operação.

Os	 lubrificantes	 da	 gama	 Castrol	 Tribol	 são	
indicados	para:
•	 Lubrificação	 das	 correntes	 dos	 transpor-

tadores	 e	 rolamentos	 que	 trabalham	 a	
elevadas	 temperaturas	 como	 são	 exem-
plo as estufas de pintura usadas no setor 
automóvel	 e	 na	 indústria	 de	 processa-
mento	e	pintura	de	metais;

•	 Cumpre	 com	 as	 necessidades	 mais	
severas	 das	 aplicações	 de	 óleos	 hi-
dráulicos;

•	 Com	a	tecnologia	dos	aditivos	MicroFlux	
Trans	(MFT)	consegue-se	obter	uma	pro-
teção	 contra	 o	 desgaste	 em	 condições	

Cuide dos seus equipamentos 
com a tecnologia de proteção 
adaptativa
Num mundo de economia competitiva, é cada vez mais importante que se garantam as operações e os processos produtivos, 
mantendo os equipamentos chave a funcionar e a criar valor. Numa fábrica podem existir milhares de órgãos de máquinas, desde 
correntes, rolamentos, válvulas, transportadores, gruas, sistemas hidráulicos, compressores, entre outros. Cada órgão necessita de 
trabalhar eficazmente, sem paragens não programadas, para uma produção continuada. No entanto as falhas mecânicas podem 
mesmo acontecer. É um facto que cerca de 60% das falhas mecânicas estão relacionadas com a lubrificação. Considerando que cada 
órgão de um equipamento tem vários pontos de lubrificação e as suas respetivas periodicidades, fica claro que as coisas podem correr 
mal se não utilizarmos lubrificantes e processos de lubrificação adequados nos quais podemos confiar.
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Num caso de estudo, 
uma fábrica de produção 
de tubos necessitava de 
aumentar a capacidade 
de produção para ir de 
encontro às necessidades 
dos seus clientes.
O aumento da produção 
causou danos nos 
rolamentos que resultaram 
em paragens não 
programadas. 

A Castrol Tribol é uma gama de lubrificantes de elevada 
performance que protege e suporta uma enorme 
variedade de aplicações industriais. A equipa de 
engenharia e desenvolvimento da Castrol aplicou o seu 
profundo conhecimento nas atuais necessidades dos 
processos industriais, formulando vários produtos que 
cobrem as diferentes aplicações e as suas condições de 
operação.

extremas	de	pressão,	vibrações	e	cargas	
de	choque;

•	 Temperaturas	 de	 operação	 mais	 baixas	
e	níveis	de	ruído	igualmente	mais	baixos	
para	assim	melhorar	as	condições	de	tra-
balho	da	sua	equipa.

Para	mais	detalhes	sobre	os	produtos	Tribol,	
solicite	 informação	 à	 Castrol	 que	 o	 aconse-
lhará	 a	 tirar	 o	 melhor	 rendimento	 dos	 seus	
equipamentos	 com	 a	 tecnologia	 Tribol	 de	
proteção	adaptativa.

CASTROL TRIBOL ENTREGA 
BENEFÍCIOS REAIS

Redução de custos

O	Castrol	Tribol	tem	o	potencial	para	reduzir	
drasticamente	os	custos	de	manutenção.

Um	 dos	 clientes	 Castrol	 necessitava	 re-
duzir	os	custos	de	manutenção	nos	sistemas	
hidráulicos	 de	 uma	 linha	 de	 pintura.	 Os	 hi-
dráulicos	convencionais	usados	nos	sistemas	
da	linha	de	pintura	eram	mudados	a	cada	ano	
e	 meio	 a	 dois	 anos	 devido	 à	 degradação	 do	
óleo	 e/ou	 à	 falha	 do	 equipamento.	 Após	 a	
mudança	 para	 o	 produto	 Tribol	 HM	 943	 46,	
lubrificante	 hidráulico	 de	 alta	 performance,	

juntamente	 com	 um	 plano	 de	 controlo	 de	
condição	 (amostragem)	 e	 um	 programa	 de	
filtragens,	a	vida	útil	do	lubrificante	em	servi-
ço	aumentou	mais	de	8	vezes.	Assim	sendo,	
reduziram-se	custos	com	o	lubrificante,	com	
a	mão	de	obra	e	também	com	a	reciclagem	
do	lubrificante	usado.

Aumento de produtividade

Os	lubrificantes	Castrol	Tribol*	possuem	adi-
tivos	 de	 deformação	 plástica	 de	 elevada	
performance	 (MFT)	 que	 reduzem	 a	 fricção	
e,	 por	 conseguinte,	 aumentam	 o	 ciclo	 de	
relubrificação.

Num	caso	de	estudo,	uma	fábrica	de	pro-
dução	 de	 tubos	 necessitava	 de	 aumentar	 a	
capacidade	de	produção	para	ir	de	encontro	
às	necessidades	dos	seus	clientes.

O	 aumento	 da	 produção	 causou	 danos	
nos rolamentos que resultaram em para-
gens	 não	 programadas.	 As	 perdas	 de	 pro-
dução devido aos danos nos rolamentos 
não foram toleradas pela administração da 
fábrica.	 Após	 estudo	 pela	 equipa	 de	 enge-
nharia	 da	 Castrol	 passou	 a	 utilizar-se	 nos	
rolamentos	 a	 Castrol	 Tribol	 GR	 1350	 2.5	 PD	
-	massa	de	elevada	performance que resistiu 
às	 condições	 extremas	 de	 operação,	 como	
a	 lavagem	 com	 água,	 pressões	 elevadas	 e	
cargas	 de	 choque.	 A	 produção	 aumentou	
em	 6	 semanas	 sem	 falhas	 nos	 rolamentos.	
Assim	 a	 solução	 Castrol	 para	 a	 lubrificação	
dos	rolamentos,	aumentou	o	tempo	de	pro-
dução	e	atingindo	uma	redução	significativa	
dos	custos.

Temperaturas de operação mais 
baixas

Castrol	Tribol*	consegue	minimizar	as	tempe-
raturas de operação atingindo grandes redu-
ções	no	consumo	de	energia.

Uma	 fábrica	 de	 automóveis	 estava	 com	
problemas	 num	 ventilador	 de	 extração	 de	
gases,	 uma	 peça	 essencial	 do	 conjunto.	 Os	
rolamentos	 do	 ventilador	 não	 alcançaram	 a	
vida	 útil	 desejável.	 Os	 rolamentos	 alcança-
vam	temperaturas	na	ordem	dos	100ºC,	origi-
nando	folgas	e	consequentemente	desgaste	
excessivo	nas	pistas	do	rolamento,	esferas	e	
gaiolas.	 Este	 ventilador	 era	 uma	 peça	 crítica	
para	a	produção,	tendo	um	histórico	de	subs-
tituição	mensal,	o	que	implicava	um	custo	as-
sociado	elevado.	Este	Cliente	decidiu	substi-
tuir	 o	 lubrificante	 com	 um	 produto	 da	 gama	
Tribol**	e	atingiu	os	seguintes	benefícios:
•	 A	 temperatura	 de	 operação	 caiu	 sensi-

velmente para metade e foi reportado 
pelo	Cliente	que	conseguiu	uma	poupan-
ça	de	energia	na	ordem	dos	30%;

•	 O	 ventilador	 é	 agora	 substituído	 a	 cada	 9	
meses	em	vez	de	da	substituição	mensal,	
o	que	trouxe	também	um	grande	benefício	
na	redução	de	custos	de	manutenção.	M

*	Produtos	selecionados

**	Tribol	GR	ES	2	

Castrol

Tel.: +351 213 891 000

cservice@bp.com · www.castrol.com
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A crescente	 importância	 atribuída	 à	 re-
colha	de	dados	em	tempo	real	deve-
-se,	 em	 grande	 parte,	 à	 sua	 reflexão	

no aumento do período de vida dos ativos e 
na	redução	dos	custos	de	manutenção.	Inci-
dindo	sobre	sua	condição	atual,	a	análise	da	
informação	 obtida	 através	 da	 monitorização	
permite	prever	falhas,	melhorar	a	performan-
ce	e	evitar	a	degradação	precoce	de	diferen-
tes	ativos.	

Utilizados para armazenamento de pro-
dutos	em	indústrias	diversas,	os	tanques	e	si-
los	de	betão	armado	são	ativos	que	requerem	
especial	atenção	no	que	toca	à	manutenção	
da	integridade,	principalmente	em	termos	de	
controlo	 de	 fissuras	 e	 durabilidade.	 O	 maior	
desafio	é	a	manutenção	da	integridade	mes-
mo	 em	 condições	 extremas	 de	 variação	 da	
temperatura	e	condições	de	carga	diversas.

É neste sentido que uma atividade pe-
riódica	 de	 inspeção	 e	 ensaios	 será	 essen-
cial,	 facilitando	 a	 identificação	de	 áreas	com	

significativa	deterioração	antes	de	ocorrerem	
danos	estruturais	relevantes.	

Foi	 com	 estes	 objetivos	 em	 mente	 que	
a	 EQS,	 através	 da	 sua	 experiência	 opera-
cional,	 sistemas	 de	 IOT	 e/ou	 sensorização	
convencional	 e	 a	 sua	 plataforma	 de	 gestão	
de	ativos	proprietária	(UNO),	procedeu	à	ins-
talação de um sistema de Monitorização da 
Integridade	 Estrutural	 (SHM)	 em	 silos	 para	
agroalimentares.	

Com	 recurso	 a	 esta	 solução	 é	 possível	
avaliar,	em	tempo	real,	o	comportamento	do	
ativo,	 em	 conjunto	 com	 os	 dados	 de	 opera-
ção	do	mesmo,	maximizando	assim	o	poten-
cial.	Para	o	efeito,	os	sensores	foram	instala-
dos	 permanentemente	 sem	 necessidade	 de	
parar	as	operações.	 

As	 informações	 recolhidas	 em	 campo	
são	 processadas	 automaticamente	 e	 envia-
das para a plataforma de gestão de ativos 
(UNO),	 dados	 esses	 que	 são	 contextualiza-
dos	 e	 processados	 por	 forma	 a	 se	 alcançar	

um	processo	de	decisão	rápido	e	assertivo.	O	
módulo	de	análise	automática	de	dados	per-
mite uma avaliação da segurança e degrada-
ção	 da	 estrutura,	 elaboração	 de	 relatórios	 e	
envio	de	alertas,	assim	como	otimizar	o	ativo	
e	reduzir	custos	operacionais.

Em	 baixo	 estão	 listadas	 6	 razões	 que	
devem levar qualquer responsável a pensar 
nesta	tecnologia:
•	 Monitorização	em	tempo	real;
•	 Visualização	 3D	 dos	 dados	 dos	 Testes	

Não	Destrutivos	(TND);
•	 Processamento	 de	 dados	 automatizado	

com	 visibilidade	 instantânea	 ponta-a-
-ponta;

•	 Análise	 inteligente	 de	 Aptidão-Para-Ser-
viço;

•	 Vasta	gama	de	protocolos	de	comunica-
ção;

•	 Módulo	de	API	para	integração	com	apli-
cativos	existentes

A produção de informação é realizada em soft 
real time	 e	 ajustada	 a	 cada	 nível	 hierárquico	
das	empresas,	desde	equipas	de	operação	e	
manutenção	à	gestão	de	topo,	complemen-
tada	por	sistemas	de	alarmes	para	evidenciar	
desvios

Neste	 contexto	 de	 enorme	 exigência,	
a digitalização é uma das ferramentas que 
qualquer	 indústria	 pode	 utilizar,	 para	 conse-
guir	 uma	 operação	 mais	 eficiente	 e	 conse-
guir	 atingir	 os	 exigentes	 objetivos	 traçados.	
Foi	 com	 o	 objetivo	 de	 contribuímos	 para	 a	
transformação digital e aportarmos maior va-
lor	que	a	EQS	garantiu	o	reconhecimento	por	
parte	da	Agência	Nacional	de	Inovação	(ANI),	
de	idoneidade	para	a	prática	de	atividades	de	
Investigação	&	Desenvolvimento.	 M

EQS – Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança

Tel.: +351 227 637 720 · Fax: +351 227 637 729

info@eqs.pt · www.eqs.pt

Monitorização de infraestruturas 
em tempo real
Carlos Moreira

Business Unit Manager – Infrastructures

Para uma gestão eficiente do património construído a monitorização da integridade estrutural apresenta valiosas potencialidades. Ao 
longo da vida útil remanescente das estruturas, poderá ser acompanhado o seu comportamento e poderá ser avaliada a evolução 
do seu desempenho, permitindo projetar eficientemente, em conformidade com a efetiva condição estrutural, as intervenções de 
manutenção que se revelem necessárias. A automatização do processo de monitorização e diagnóstico, desde a recolha de dados, 
passando pela interpretação da condição da estrutura, até à geração de alarmes aquando da deteção de danos estruturais, dá origem 
ao conceito de estrutura inteligente aplicado às infraestruturas. 
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SPRAYS PARA MANUTENÇÃO NA INDÚSTRIA 

A Mobil	lançou	duas	novas	gamas	de	aerossóis,	uma	específica	
para	aplicação	na	indústria	alimentar	e	outra	para	aplicação	na	
Indústria	 em	 geral	 para	 complementar	 a	 sua	 gama	 de	 lubrifi-

cantes	industriais.
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	 muitos	
fabricantes	 de	 equipamentos	 originais	 (OEM).	 Estes	 aerossóis	 desti-
nam-se	essencialmente	a	aplicações	de	manutenção	quer	na	Indústria	
em	Geral	quer	na	Indústria	Alimentar	em	particular.

A	gama	de	aerossóis	da	Mobil	engloba	6	aerossóis	registados	NSF	
H1,	especificamente	concebidos	para	o	setor	alimentar	e	de	bebidas.	
As	embalagens	e	o	desempenho	dos	produtos	foram	concebidos	para	
complementar	a	 linha	de	produtos	lubrificantes	 industriais	de	aplica-
ção	geral	da	Mobil	e	a	linha	Mobil	SHC	Cibus	para	aplicação	na	indús-
tria	alimentar,	acrescentando	assim	valor	para	os	clientes	ao	oferecer	
uma	gama	completa	de	produtos.

Figura 9.

Todos	os	produtos	cumprem	com	os	requisitos	FDA	para	lubrifican-
tes	 com	 contacto	 incidental	 com	 alimentos,	 21	 CFR	 178.3570	 e	 cer-
tificação	 NSF	 H1	 e	 não	 contêm	 derivados	 de	 animais	 e	 alergénios	
listados	no	Anexo	II	da	diretiva	2011/1169/EC	relativa	a	 ingredientes	
alimentares.

Segurança e Manutenção 
na indústria da refrigeração
SELEÇÃO DE LUBRIFICANTES DE REFRIGERAÇÃO 
PARA SISTEMAS INDUSTRIAIS.
Pedro Vieira

2.ª Parte 

Figura 10.

Os	produtos	agora	disponibilizados	são:

Lube Degreaser Spray	–	Desengordurante	Lubrificante	de	rápida	eva-
poração	sem	odor,	sem	cor	e	sem	cloro	para	a	indústria	alimentar.	

O	Lube	Degreaser	Spray	permite	uma	limpeza	e	remoção	de	man-
chas	rápida	em	todas	as	superfícies	metálicas.

O	Lube	Degreaser	Spray	seca	rapidamente	à	temperatura	ambien-
te	sem	deixar	vestígios	ou	resíduos.

O	Lube	Degreaser	Spray	é	incolor	e	praticamente	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	super-
ficial,	o	Lube	Degreaser	Spray	pode	alcançar	e	limpar	peças	em	áreas	
de	difícil	acesso.	O	Lube	Degreaser	Spray	destina-se	à	limpeza	e	de-
sengorduramento	das	peças	mecânicas	e	estruturas	da	máquina	que	
apresentam	óleo,	massa	lubrificante,	produtos	anticorrosão	ou	outras	
sujidades.	O	Lube	Degreaser	Spray	não	é	recomendado	para	limpeza	
de	 equipamento	 elétrico	 sob	 tensão.	 O	 Lube	 Degreaser	 Spray	 pode	
ser	utilizado	como	um	agente	lubrificante	e	óleo	penetrante	evaporan-
te	 para	 peças	 metálicas	 ligadas	 (porcas,	 parafusos,	 pernos)	 devido	 à	
sua	baixa	tensão	superficial.
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PTFE Spray	–	Aerossol	lubrificante	sintético	para	todos	os	tipos	de	in-
dústria	que	deixa	uma	película	seca	e	antiaderente	podendo	ser	apli-
cado	entre	-40°C	a	+150°C.

O	PTFE	Spray	é	formulado	com	um	óleo	base	100%	sintético	e	adi-
tivos	específicos	garantido	um	desempenho	elevado	ao	nível	da	lubri-
ficação	e	proteção	contra	o	desgaste	num	vasto	intervalo	de	tempera-
tura	(-40°C	a	+150/180°C,	após	evaporação).

A	presença	de	PTFE	(teflon)	permite	a	resistência	aos	químicos	(al-
calinos,	lavagem	com	água,	poeira)	e	promove	a	lubrificação	a	longo	
prazo.	Após	secar,	o	PTFE	Spray	deixa	uma	película	seca,	antiaderente	
e	não	gordurosa,	que	limita	o	risco	de	gripagem	dos	componentes	lu-
brificados	ao	reduzir	a	fricção.

O	PTFE	Spray	elimina	a	água	nas	peças	lubrificadas	e	protege	con-
tra	ferrugem	e	corrosão.

O	 PTFE	 Spray	 é	 recomendado	 para	 a	 lubrificação	 de	 maquinaria	
utilizada	em	 todos	os	tipos	de	 indústria,	 incluindo	a	produção	de	ali-
mentos,	 bebidas	 e	 embalagem.	 O	 PTFE	 Spray	 é	 particularmente	 re-
comendado	para	a	lubrificação	de	corrediças,	eixos,	correntes,	cames,	
colunas,	guias,	patins,	carris,	transportadores	e	outros	mecanismos.

O	 PTFE	 Spray	 é	 particularmente	 recomendado	 para	 lubrificação	
em	ambientes	húmidos	ou	poeirentos	(farinhas,	pós	de	cartão	ou	pa-
pel,	entre	outros).

Silicone Spray –	Ideal	para	lubrificação	de	peças	de	plástico	e	elastó-
meros.	O	Silicone	Spray	foi	concebido	para	lubrificar	equipamento	da	
indústria	alimentar	onde	existe	a	possibilidade	de	contacto	incidental	
com	alimentos.

O	 Silicone	 Spray	 é	 formulado	 com	 um	 óleo	 base	 de	 silicone	 to-
talmente	sintético,	possuindo	uma	excelente	estabilidade	térmica	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	 lu-
brificação,	 exceto	 quando	 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	lubrificação	de	maquinaria	
utilizada	 na	 indústria	 de	 embalagem	 e	 processamento	 de	 alimentos	
e	 bebidas.	 O	 Silicone	 Spray	 é	 particularmente	 recomendado	 para	

a	 lubrificação	 de	 cilindros,	 corrediças,	 guias,	 eixos,	 colunas,	 roletes,	
transportadores,	 correias,	 etc.	 O	 Silicone	 Spray	 também	 é	 recomen-
dado	 para	 libertação	 de	 moldes	 para	 plásticos	 e	 borrachas	 e	 como	
lubrificante	geral	para	peças	de	plástico	e	elastómeros.

Chain Oil Spray –	Produto	lubrificante	com	uma	fórmula	altamente	re-
sistente	 à	 água.	 Lubrificante	 de	 correntes	 altamente	 aderente	 e	 não	
solúvel	em	água	concebido	para	equipamento	da	indústria	alimentar	
onde	existe	a	possibilidade	de	contacto	incidental	com	alimentos.

O	Chain	Oil	Spray	foi	concebido	para	proporcionar	lubrificação	de	
longa	duração	e	a	altas	temperaturas	sem	formação	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,	prolongando	a	vida	útil	
das	correntes.	O	Chain	Oil	Spray	é	utilizável	no	intervalo	de	temperatu-
ra	entre	-15	°C	e	+190	°C.

O	Chain	Oil	Spray	é	recomendado	para	lubrificação	de	maquinaria	
utilizada	na	indústria	de	embalagem	e	processamento	de	alimentos	e	
bebidas.	 O	 Chain	 Oil	 Spray	 é	 particularmente	 recomendado	 para	 lu-
brificação	de	correntes,	cabos,	cames,	pinhões,	engrenagens	que	es-
tão	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 –	Massa	resistente	à	lavagem	com	água	em	apli-
cações	de	-35°C	a	+170°C.		O	Grease	PTFE	Spray	é	uma	massa	lubrifi-
cante	sintética	e	antidesgaste	concebida	para	equipamento	da	indús-
tria	alimentar	onde	existe	a	possibilidade	de	contacto	incidental	com	
alimentos.

O	Grease	PTFE	Spray	contém	teflon	(PTFE)	e	aditivos	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	tem-
peratura.	 O	 Grease	 PTFE	 Spray	 tem	 um	 baixo	 coeficiente	 de	 fricção	
para	reduzir	o	risco	de	gripagem	do	equipamento.

O	 Grease	 PTFE	 Spray	 é	 recomendado	 para	 lubrificação	 de	 ma-
quinaria	 utilizada	 na	 indústria	 de	 embalagem	 e	 processamento	 de	
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alimentos	 e	 bebidas.	 O	 Grease	 PTFE	 Spray	 é	 particularmente	 reco-
mendado	 para	 lubrificação	 de	 correntes,	 cames,	 pinhões,	 engrena-
gens	abertas	e	diversos	mecanismos	na	presença	de	água	ou	vapor.

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

Penetrating Oil Spray –	 Lubrificante	 penetrante,	 desbloqueador	 de	
alto	 desempenho	 e	 anticorrosivo,	 concebido	 para	 equipamento	 da	
indústria	alimentar	onde	existe	a	possibilidade	de	contacto	incidental	
com	alimentos.

O	 Penetrating	 Oil	 Spray	 é	 formulado	 com	 agentes	 lubrificantes,	
desbloqueadores	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.

O	Penetrating	Oil	Spray	é	recomendado	para	a	indústria	de	emba-
lagem	e	de	processamento	de	alimentos	e	bebidas	como	um	lubrifi-
cante	desbloqueador	para	maquinaria	bloqueada	devido	a	corrosão.

O	 Penetrating	 Oil	 Spray	 é	 um	 lubrificante	 especial	 antiaderente	
para	as	indústrias	agroalimentares.

Para	 além	 dos	 produtos	 especialmente	 concebidos	 para	 a	 indústria	
alimentar	foram	desenvolvidos	produtos	destinados	à	manutenção	da	
indústria em geral:

High Temperature Spray –	Aerossol	de	óleo	sintético	com	uma	resis-
tência	excecionalmente	elevada	a	temperaturas	elevadas,	destinado	a	
lubrificar	correntes	até	280	°C.

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

O	High	Temperature	Spray	possui	uma	excelente	lubricidade.	High	
Temperature	 Spray	 não	 produz	 cinzas	 quando	 sujeito	 a	 altas	 tempe-
raturas.	 O	 High	 Temperature	Spray	 mantém	a	 corrente	 limpa.	 O	 High	
Temperature	 Spray	 repele	 a	 água	 e	 protege	 os	 elementos	 lubrifica-
dos	livres	de	ferrugem	e	corrosão.	O	High	Temperature	Spray	penetra	
profundamente	 nas	 correntes	 devido	 ao	 seu	 poder	 de	 formação	 de	
espuma	e	baixa	tensão	superficial.

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

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

O	 High	 Temperature	 Spray	 é	 especialmente	 recomendado	 para	
lubrificação	de	correntes	a	temperatura	elevada	(até	280	°C)	ou	na	pre-
sença	de	água.	O	High	Temperature	Spray	também	é	particularmente	
recomendado	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	ex-
trema	pressão	e	antidesgaste	sem	cloro.

O	 Anti-Friction	 Spray	 possui	 excelentes	 propriedades	 contra	 o	
desgaste	e	extrema	pressão	para	assim	melhorar	significativamente	
a	 estabilidade	 da	 ferramenta	 mesmo	 nos	 materiais	 mais	 duros.	 O	
Anti-Friction	Spray	reduz	a	fricção	e	mantém	a	película	de	lubrifica-
ção.	 O	 Anti-Friction	 Spray	 possui	 propriedades	 antidesgaste	 muito	
elevadas.

O	Anti-Friction	Spray	proporciona	excelente	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	aumenta	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	traba-
lhos	de	perfuração	dos	materiais	mais	duros	como	aço	inoxidável,	aço	
de	liga	e	aço	de	alta	liga	(não	utilizar	em	cobre	ou	ligas	do	mesmo).

Multipurpose Spray	–	Elevado	desempenho	de	lubrificação	e	penetra-
ção.	O	Multipurpose	Spray	é	um	óleo	lubrificante	penetrante	de	alto	de-
sempenho	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	excelente	poder	de	penetração	e	
humedecimento	graças	à	sua	baixa	tensão	superficial.

O	Multipurpose	Spray	solta,	remove	humidade,	lubrifica	e	protege	
contra	a	corrosão.

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

O	Multipurpose	Spray	é	especialmente	recomendado	para	soltar	
mecanismos	presos	pela	corrosão.

O	Multipurpose	Spray	rapidamente	humedece	as	superfícies	blo-
queadas	 e	 penetra	 nos	 mecanismos	 para	 facilitar	 a	 libertação	 dos	
mesmos.	 O	 Multipurpose	 Spray	 tem	 muitas	 aplicações,	 como	 por	
exemplo	a	eliminação	de	ruídos	de	mecanismos,	lubrificação	de	cor-
rentes,	proteção	temporária	contra	corrosão,	entre	outros.

Penetrating Spray	–	Lubrificante	formulado	com	grafite	para	lubrificar	
mecanismos	bloqueados	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,	 resis-
tentes	à	humidade	e	corrosão.

O	Penetrating	Spray	contém	grafite;	esta	penetra,	lubrifica	e	repele	
humidade,	protege	contra	a	corrosão	e	evita	a	aderência.	O	Penetrating	
Spray	é	um	aerossol	que	pode	ser	utilizado	em	qualquer	posição.

O	 Penetrating	 Spray	 é	 particularmente	 recomendado	 para	 soltar	
mecanismos	enferrujados	(parafuso,	pernos...).

O	Penetrating	Spray	lubrifica	as	superfícies	e	penetra	rapidamente	
até	nas	peças	metálicas	mais	enferrujadas	ou	bloqueadas	para	as	po-
dermos	desmontar	mais	facilmente.	O	Penetrating	Spray	tem	mais	uti-
lizações,	como	por	exemplo,	eliminar	ruídos	desagradáveis,	 lubrificar	
correntes,	proteção	temporária	contra	a	ferrugem,	etc.	 	 	
     
Solvent Cleaner Spray –	Fórmula	de	secagem	rápida	para	limpeza	de	
peças	metálicas. O Solvent Cleaner Spray é um solvente desengordu-
rante	com	a	característica	de	evaporar	muito	rapidamente.

O	Solvent	Cleaner	Spray	não	contém	cloro,	flúor,	nem	compostos	
aromáticos,	como	por	exemplo,	benzeno,	tolueno,	xileno	ou	estireno.	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	particularmente	recomendado	para	lim-
peza	e	desengorduramento	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	exce-
lente	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

Lubrigrupo 

Tel.: +351 253 331 590 · Tlm.: +351 932 255 111

geral@pt.moovelub.com · www.moovelub.pt
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ECAD a partir da nuvem
EXPERIÊNCIAS INICIAIS COM O EPLAN EBUILD.

A utilização do EPLAN eBUILD permite aos projetistas elétricos colher os benefícios da engenharia baseada na nuvem. Isto inclui o facto 
de todos os envolvidos num projeto estarem sempre a trabalhar com a versão mais recente dos esquemas. Isto também simplifica a 
comunicação com os colegas próximos, bem como com os colegas de trabalho que instalam sistemas em todo o mundo. A empresa 
Pixargus, em Würselen, na Alemanha, foi uma das primeiras utilizadoras da solução de nuvem do EPLAN, e ficou completamente 
rendida.

Figura 1. iProfilControl – este eficiente sistema de inspeção em linha, que poupa espaço, é 

ainda mais fácil de integrar no layout de uma máquina. © Pixargus

Na	mitologia	grega,	o	gigante	Argus	tinha	cem	olhos,	dos	quais	apenas	
dois	estavam	sempre	a	dormir	ao	mesmo	tempo.	Isto	faz	dele	um	bom	
epónimo	para	a	empresa	Pixargus.	A	empresa,	fundada	em	1999	a	par-
tir	do	famoso	Instituto	de	Processamento	de	Plástico	da	Universidade	
RWTH	de	Aachen,	é	especialista	em	tarefas	desafiantes	de	processa-
mento	de	imagem	e,	tem	sido	desde	a	época	em	que	a	“visão mecâni-
ca”	ainda	era	território	desconhecido,	uma	pioneira	neste	campo.

Mais	especificamente,	a	empresa	concebe	e	fabrica	sistemas	para	
a	inspeção	em	linha	de	materiais	contínuos	e	redondos,	tais	como	per-
fis	extrudidos,	mangueiras,	cabos	e	produtos	em	tiras	fabricados	a	par-
tir	de	uma	grande	variedade	de	materiais.	O	co-fundador	e	diretor-ge-
ral	René	Beaujean	afirma:	“Os nossos sistemas registam principalmente 
a qualidade da superfície ou as dimensões do material inspecionado e 
fazem-no a muito alta resolução e a muito alta velocidade”.	 Com	 esta	
especialização	central,	a	Pixargus	é	bem	sucedida	globalmente	como	
campeã	oculta	do	controlo	de	qualidade	em	linha	ótica.

TORNAR O TRABALHO MAIS FÁCIL PARA OS ENGENHEIROS 
DE DESIGN
Cada sistema individual da vasta gama de produtos da empresa pode 
ser	personalizado	de	acordo	com	as	necessidades	dos	clientes.	Além	
disso,	 a	 Pixargus	 também	 concebe	 máquinas	 especiais	 que	 utilizam	
módulos	de	sistema	a	partir	dos	seus	produtos	regulares.

Como	tal,	há	muito	para	os	engenheiros	de	design	elétrico	da	em-
presa	fazerem	e	as	suas	tarefas	já	se	tornaram	muito	mais	fáceis.	Quan-
do	Daniel	Reinhardt	entrou	a	bordo	há	cerca	de	dois	anos,	introduziu	
imediatamente	o	EPLAN	Cogineer.	A	sua	razão	para	 isto,	em	poucas	
palavras: “Não sou um fã de projetos de copiar e colar e de modelos 
onde há o risco de carregar acidentalmente erros ao longo da linha”.	
Com	base	em	muitos	anos	de	experiência,	o	Diretor	Executivo	Beau-
jean	 também	 sabe	 que	 esta	 é	 uma	 das	 principais	 fontes	 de	 erros	 ao	

criar	esquemas	elétricos	e	tem	vindo	a	perseguir	consistentemente	o	
objetivo	de	esquemas	configuráveis	há	muitos	anos.

PRIMEIRO PASSO: DESENHOS ELÉTRICOS MODULARES 
COM MACROS
É	por	isso	que	Reinhardt	e	os	seus	colegas	de	trabalho	armazenaram	
os	 sistemas	 em	 módulos	 eletrotécnicos,	 cada	 um	 dos	 quais	 é	 guar-
dado	como	macro	no	software	ECAD.	Isto	também	é	utilizado	para	as	
opções	 que	 os	 clientes	 podem	 escolher.	 Reinhardt	 diz:	 “Desta forma 
podemos gerar cerca de 90% de cada esquema usando macros”.

Por	exemplo,	os	vários	tipos	de	fontes	de	alimentação	(110	ou	220	
volts,	ou	especificações	americanas),	o	número	de	câmaras,	a	fonte	de	
luz	(laser,	LED,	etc.)	e	outras	opções	adicionais	são	todas	armazenadas	
como	 macros.	 Os	 dois	 engenheiros	 de	 conceção	 elétrica	 clicam	 nas	
macros	correspondentes	na	forma	que	criaram	e	depois	os	esquemas	
são	gerados	automaticamente.

Figura 2. Pixargus combina tecnologia de teste comprovada para inspeção de superfície 

e medição geométrica para modelos de tamanho reduzido optimizados em termos de 

custos. © Pixargus

UM DOS PRIMEIROS UTILIZADORES DA ENGENHARIA 
ELÉTRICA BASEADA EM NUVEM
Os	 engenheiros	 de	 design	 tomaram	 uma	 decisão	 igualmente	 rápida	
para	o	passo	seguinte.	Enquanto	o	EPLAN	avançava	com	o	desenvol-
vimento	 de	 ferramentas	 de	 engenharia	 elétrica	 baseadas	 na	 nuvem,	
Pixargus	era	um	dos	utilizadores	de	teste	do	ePULSE,	dando	aos	pro-
gramadores	do	EPLAN	um	feedback	valioso.

O	conceito	e	a	sua	implementação	têm	sido	bem	recebidos,	como	
demonstrado	pelo	facto	de	Pixargus	ser	um	utilizador	convicto	e	satis-
feito	do	ePULSE.	Reinhardt	afirma:	“O ambiente em nuvem é realmente 
bom. As soluções que utilizamos extensivamente incluem o eBUILD para 
o desenho automatizado baseado na nuvem e o eVIEW. Esta ferramenta 
liga-nos com a oficina e com os técnicos de montagem que instalam o 
nosso equipamento em todo o mundo”.
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ESQUEMAS SEMPRE ATUALIZADOS PARA TODOS 
OS ENVOLVIDOS
A	vantagem	específica:	quando	a	oficina	tem	um	pedido	de	mudança	ou	
os	técnicos	de	montagem	alteram	algo,	reportam-no	através	do	redli-
ning	e	através	da	função	de	comentários	em	vez	de	comentarem	num	
PDF.	Uma	vez	aceite	e	efetuada	a	alteração	pelo	engenheiro	de	design 
responsável,	os	esquemas	atualizados	estão	imediatamente	disponíveis	
para	todos	os	envolvidos	convenientemente,	e	em	todo	o	lado.

Como	 salienta	 Reinhardt:	 “Por exemplo, os técnicos de montagem 
também podem introduzir as atribuições específicas do cliente das E/S 
no local, para que a documentação esteja completa”.	 Isto	poupa	tem-
po	e	melhora	a	qualidade	da	documentação:	“Mesmo anotações muito 
simples, por exemplo, sobre o ajuste do comprimento dos fios, são agora 
comunicadas. O técnico marca o fio num PC ou num portátil e escreve um 
breve comentário, recebemos uma notificação sobre o mesmo e depois 
confirmamos a alteração”.

Isto	também	funciona	muito	bem	porque	os	documentos	do	ECAD	
estão	 acessíveis	 no	 eVIEW	 usando	 um	 navegador	 da	web	 e	 a	 docu-
mentação	é	sempre	a	versão	mais	recente.	Isto	significa	que	todos	os	
envolvidos	estão	sempre	atualizados.

Figura 3. O sensor do sistema DualVision ProfilControl 7 fornece informações de superfície 

e dados dimensionais. © Pixargus

O ECAD BASEADO NA NUVEM OFERECE VANTAGENS CLARAS
A	gestão	de	TI	da	empresa	também	vê	vantagens	na	solução	de	nu-
vem	eBUILD.	Como	afirma	Beaujean:	“Poupamos recursos informáticos 
e o esforço administrativo de atualizações, mas ainda assim todos os 
envolvidos estão sempre a trabalhar com o software mais recente. Para 
além disso, o sistema baseado na nuvem tem melhor disponibilidade a 
nível mundial e também em dispositivos móveis”.

E	 quanto	 à	 segurança?	 Pixargus	 analisou	 isto	 de	 perto	 e	 de	 for-
ma rigorosa: “Nós próprios também temos backups e as nossas próprias 
aplicações na nuvem e ficámos convencidos: o eBUILD é seguro, espe-
cialmente porque é apenas o software que está na nuvem, não os dados 
CAD. Os projetos permanecem na nossa infra-estrutura informática. Os 
benefícios superam claramente os riscos e a segurança é garantida”.	O	
cálculo	na	vertente	comercial	está	também	a	seu	favor:	o	modelo	de	
pagamento	é	transparente,	e	no	início,	os	utilizadores	têm	livre	acesso	
para	testar	o	produto.

“É O CAMINHO A SEGUIR PARA NÓS”
A	conclusão	para	Reinhardt	após	vários	meses	de	utilização	do	eBUILD,	
onde	 a	 empresa	 Pixargus	 também	 foi	 pioneira,	 é	 clara:	 “Estamos ex-
tremamente satisfeitos com a solução de nuvem do EPLAN e gostamos 

de trabalhar com ela”.	O	entusiasmo	também	é	claro:	 “Pode trabalhar 
rapidamente com a solução e não tem de instalar nada. A engenharia 
elétrica baseada na nuvem é o caminho a seguir para nós”.

Figura 4. O designer Elétrico Daniel Reinhardt e o co-fundador e Diretor Executivo da 

Pixargus René Beaujean ao lado do Sistema ProfilControl 7. Ambos foram conquistados 

pelo EPLAN eBUILD. © Pixargus

Figura 5. Pixargus utiliza o software de nuvem eBUILD para gerar cerca de 90% dos 

esquemas com macros. O configurador do sistema pode ser utilizado para determinar 

rapidamente os parâmetros desejados. © Pixargus

Figura 6. Depois de introduzir apenas algumas características, o software gera os 

esquemas num piscar de olhos. © Pixargus  M

M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt
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Os	objetivos	eram	ambiciosos	quando	
as	 empresas	 Eplan,	 Rittal	 e	 Phoenix	
Contact	 uniram	 forças	 para	 formar	

uma	tecnologia	em	rede	chamada	“Smart En-
gineering and Production 4.0”	em	2015.	O	obje-
tivo	era	explorar	de	ponta	a	ponta	a	digitaliza-
ção	final	na	construção	e	fabrico	de	quadros	
elétricos.	 Tratava-se	 de	 ideias,	 tendências	
e	 visões	 de	 futuro.	 Hoje,	 5	 anos	 depois,	 as	
ideias da Smart Engineering and Production 
4.0	 foram	 transformadas	 em	 inovações	 de	
produtos	 concretos.	 Configuradores,	 plata-
formas	de	engenharia,	soluções	de	automa-
ção	 para	 fabrico	 e	 sistemas	 de	 assistência	
digital	funcionam	em	rede.	Os	dados	são	usa-
dos	do	início	ao	fim,	da	engenharia	ao	fabrico,	
às	operações	e	até	mesmo	ao	serviço.	

O resultado é que os sistemas interagem 
perfeitamente! Os dados de dispositivo foram 
padronizados	 e	 estão	 disponíveis	 continua-
mente	na	engenharia,	na	gestão	de	materiais	

e	 nos	 processos	 de	 fabrico	 para	 construção	
de	quadros	elétricos	e	sistemas	de	distribui-
ção	 e	 contribuem,	 de	 ponta	 a	 ponta,	 para	
processos	completamente	digitalizados	com	
base	numa	única	fonte.

AJUDA A MOLDAR OS DADOS
Eplan,	 Rittal	 e	 Phoenix	 Contact	 apoiaram	 o	
desenvolvimento	 de	 padrões	 adicionais,	 in-
cluindo	 ECLASS	 para	 a	 descrição	 digital	 de	
dispositivos	 e	 dados	 dos	 dispositivos.	 En-
quanto	isso,	o	ECLASS	estabeleceu-se	e,	em	
combinação	 com	 o	 AutomationML,	 dá	 uma	
importante	 contribuição	 para	 o	 fornecimen-
to de dados em todos os sistemas de enge-
nharia,	 configuração	 e	 produção.	 Na	 opinião	
do	 CEO	 da	 EPLAN,	 Sebastian	 Seitz,	 todo	 o	
setor	de	construção	de	quadros	beneficia:	“A 
automação e digitalização da construção de 
quadros elétricos pode agora ser alcançada. 

Os pré-requisitos básicos para isso eram da-
dos de dispositivo de qualidade e padrões de 
interface padronizados, que desenvolvemos 
com sucesso.”

O FABRICO DE QUADROS 
INDUSTRIALIZADO
Os	 dados	 de	 engenharia	 de	 uma	 descrição	
de	 produto	 virtual	 integrada	 fluem	 para	 o	
processo	 de	 fabrico	 através	 de	 formatos	 de	
troca	 de	 dados	 padronizados,	 como	 Auto-
mationML.	 O	 Diretor	 de	 Pesquisa	 e	 Desen-
volvimento	da	Rittal,	Thomas	Steffen,	explica:	
“Como resultado, a tecnologia de automação 
convencional, como centros de perfuração, 
fresagem e máquinas de montagem de fios, 
pode ser integrada aos processos de produ-
ção com suporte digital para construção de 
quadros”.

Resumindo	 o	 trabalho	 conjunto,	 o	 CTO	
Roland	 Bent	 da	 Phoenix	 Contact	 afirma:	
“Transformamos as nossas ideias em produtos 
específicos para dar suporte ao fabrico alta-
mente automatizado, incluindo personalização 
em massa. Olhamos para todo o processo e 
ficamos de olho no quadro geral: desenvolvi-
mento de produtos digitalizados na construção 
de quadros elétricos que abre o caminho para 
a industrialização.”

Mais	 informações	 sobre	 a	 cooperação	
tecnológica	“Smart Engineering and Production 
– Efficiency in Control Cabinet Engineering” em: 
www.smartengineeringandproduction.com	M

Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt

Engenharia e produção inteligente: 
eficiência	na	construção	
de quadros elétricos
EPLAN, RITTAL E PHOENIX CONTACT: PADRÕES DEFINIDOS PARA 
A INDUSTRIALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS.
O ponto de partida começou há 5 anos: Eplan, Rittal e Phoenix Contact fundaram uma parceria tecnológica para a construção e fabrico 
de quadros elétricos – “Smart Engineering and Production 4.0”. O seu objetivo era a digitalização integrada dos processos de engenharia 
e produção. Hoje, essa visão tornou-se em soluções testadas e comprovadas que abrem um caminho de industrialização para as 
empresas. Essas soluções são utilizadas dia após dia e garantem um processo eficiente de criação de valor, enfatizando algo que vai 
desde a engenharia até ao fabrico, vendas e serviços: Sequência contínua dos dados, de início ao fim, com base numa única fonte 
garantem a total coerência do projeto.
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Existe	 uma	 grande	 variedade	 de	 sensores	 no	 mercado,	 cada	
um	 deles	 com	 as	 suas	 características	 e	 especificidades,	 tipos	
de	configurações,	diferentes	leituras	e	limitações	próprias.	Mas	

no	geral,	os	sensores	foram	projetados	através	do	conceito	“amigo do 
utilizador”,	 de	 forma	 a	 serem	 aplicados	 numa	 grande	 diversidade	 de	
configurações,	 que	 vão	 variar	 de	 acordo	 com	 as	 necessidades	 apre-
sentadas	pelo	cliente.	No	mercado	existem	sensores	que	permitem	a	
monitorização	de	equipamentos	desde	as	simples	métricas	relaciona-
das	com	a	indicação	da	potência,	das	rotações,	da	temperatura	ou	da	
pressão	até	aos	que	utilizam	métodos	mais	sofisticados	como	os	das	
medições	acústicas.	

O	 nosso	 objetivo	 é	 a	 apresentação	 de	 sensores	 que	 realizam	 a	
monitorização	de	um	lubrificante	em	serviço	e	de	um	modo	contínuo	
(Figura	1).

Spinerg é distribuidora oficial para 
Portugal dos sensores TANDELTA

Figura 1. Sensores TANDELTA para OCM em tempo real.

A	Tan	Delta	Systems	é	uma	empresa	do	Reino	Unido	que	desenvolveu	
uma	tecnologia	própria	e	precisa	de	monitorização	da	condição	do	lu-
brificante	para	um	leque	bastante	diversificado	de	equipamentos.	Pre-
valece	face	às	empresas	concorrentes,	pela	sua	tecnologia	inovadora	
FSHTM	“Full Spectrum Holistic”,	permitindo	a	realização	do	controlo	de	
condição	em	contínuo	de	qualquer	tipo	de	contaminações	e	desgaste,	

em	tempo	real,	da	condição	do	lubrificante	em	uso	num	determinado	
equipamento	(Figura	2).	

Figura 2. Tecnologia inovadora – Tan Delta “Full Spectrum Holistic”.

Desta	forma,	a	identificação	atempada	de	problemas	na	condição	do	
lubrificante,	 permite	 a	 tomada	 de	 ações	 imediatas	 para	 evitar	 para-
gens,	reduzindo	o	risco	de	danos	no	equipamento.	Por	consequência,	
a	 redução	 de	 custos	 de	 manutenção	 também	 é	 alcançada,	 uma	 vez	
que	esta	monitorização	em	tempo	real	permite	a	maximização	da	vida	
útil	do	lubrificante	em	utilização,	não	comprometendo	a	sua	fiabilidade.

O	OQSxG2ExII	(sensor	de	medição	da	qualidade	do	lubrificante)	foi	
desenhado	para	operar	em	condições	de	operação	severas.	É	certifi-
cado	 para	 utilização	 em	 atmosferas	 explosivas	 –	 ATEX	 –	 Padrões	 BS	
EN	60079-0:2012	e	BS	EN	60079-11:2013	Ꜫx	IEC	IIA	T3	Gc.	É	fabricado	
em	aço	inoxidável	AISI304	de	elevada	qualidade	com	Índice	de	Prote-
ção	 IP67,	 adequado	 para	 ser	 aplicado	 em	 qualquer	 equipamento	 in-
cluindo	Zonas	2	ATEX.
•	 BS	EN	60068-2-30	(teste	Db-	humidade	cíclica);
•	 BS	EN	60068-2-6	(teste	Fc-	vibração	senoidal);
•	 EN	61000-6-4:2007	(padrão	genérico	de	emissões	para	ambientes	

industriais);
•	 EN	61000-6-2:2005	(padrão	genérico	de	imunidade	para	ambien-

tes	industriais);
•	 BS	EN	60068-2-27	(teste	Ea-	choque	mecânico).

Os	sensores	utilizam	como	base	de	trabalho	o	perfil	elétrico	do	lubrifi-
cante,	proporcionando	uma	leitura	única	e	profunda	sobre	a	condição	
atual	da	operação	e	estado	do	equipamento.	O	conhecimento	real	da	
condição	 do	 lubrificante	 garante	 uma	 gestão	 mais	 eficaz	 e	 otimiza-
da	 do	 equipamento.	 A	 Tan	 Delta	 para	 conseguir	 esta	 monitorização	

Sensores para monitorização 
condicionada de óleos
Ana Teresa Laranjeira e Jorge Cardoso

Serviços	Técnicos

A Manutenção Preventiva Condicionada está subordinada a um acontecimento predeterminado que revela o estado de degradação 
de um bem. Trata-se de uma ferramenta muito eficaz que, sendo aplicável, deverá ser utilizada em qualquer sistema de manutenção 
integrada. Grande parte dos programas de Manutenção Preventiva Sistemática (intervenções segundo calendário pré-estabelecido) 
podem ser substituídos com vantagem por aquela ferramenta, reduzindo significativamente o número de avarias intempestivas e 
melhorando o planeamento e a programação das intervenções. Neste âmbito, surge a necessidade da utilização de sensores de 
medição da qualidade do óleo, como forma de automação de processos. O seu objetivo será a recolha de dados e consequente 
diagnóstico do funcionamento das linhas de produção.  

With FSH:
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inequívoca	da	condição	do	lubrificante	foi	mais	além	do	que	
a	comum	medição	da	constante	dielétrica	dos	lubrificantes.	
Os	 sensores	 TANDELTA	 medem	 a	 capacitância,	 sendo	 esta	
uma	grandeza	que	mede	a	capacidade	de	armazenamento	
de	energia,	relacionando	a	carga	com	a	diferença	de	poten-
cial	e	a	condutância,	sendo	desta	forma	possível	traçar	o	per-
fil	elétrico	do	lubrificante	(Figura	3).

Figura 3. Leitura precisa e real da condição do lubrificante através do perfil 

elétrico do óleo.

A	 leitura	 destes	 dois	 parâmetros	 permite	 estimar	 um	 outro	
parâmetro	chamado	“Percentagem de Fator de Perda”	(Parâ-
metro	Tan	Delta),	sendo	este	posteriormente	correlacionado	
através	de	dois	fatores	escaláveis,	o	“TDN- Tan Delta Number” 
e	o	“Oil Quality Index”,	cada	um	deles	com	uma	escala	de	co-
res	correspondente.	

A	escala	do	TDN	é	uma	escala	ajustável,	ou	seja,	permi-
te	que	o	cliente	de	acordo	com	as	suas	necessidades	possa	
rearranjar	os	seus	limites	de	alerta	para	valores	por	ele	pre-
tendidos.	 No	 caso	 de	 instalação	 em	 condições	 deficientes,	
como	 é	 o	 caso	 do	 sensor	 não	 se	 encontrar	 submerso	 por	
lubrificante,	 o	 sensor	 reconhece	 a	 má	 condição	 de	 instala-
ção e um sinal de alerta é visualizado através do display	(sinal	
intermitente),	como	se	pode	ver	na	Figura	4.

Figura 4. Alarmes de qualidade provenientes de uma instalação em local não 

propício à instalação do sensor e/ou alarmes de qualidade referentes ao fim 

do estado de vida útil do lubrificante.

No	âmbito	geral,	o	TDN	irá	decrescer	à	medida	que	a	quali-
dade	 do	 lubrificante	 decresce	 e	 desta	 forma,	 conseguimos	
saber	 o	 momento	 específico	 em	 que	 uma	 filtração,	 um	 re-
frescamento	ou	uma	troca	de	lubrificante	é	estritamente	ne-
cessária	(Figura	5).

Mas	 para	 ser	 possível	 traçar	 o	 perfil	 elétrico	 do	 lubrifi-
cante	 e	 consequentemente	 permitir	 a	 sua	 monitorização,	
é	 necessário	 que	 este	 seja	 comparado	 com	 o	 baseline do 
óleo	 novo,	 funcionando	 como	 um	 padrão,	 permitindo	 des-
ta forma ser detetada qualquer alteração da polaridade do 
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lubrificante.	A	Tan	Delta	tem	à	disposição	uma	vasta	biblioteca	com	o	
baseline	de	vários	lubrificantes	de	diferentes	marcas,	permitindo	a	sua	
seleção	e	posterior	comparação.

Figura 5. Gráfico referente à correlação entre o decréscimo da qualidade do estado do 

lubrificante e o decréscimo do TDN.

Os sensores podem ser implementados numa diversidade muito gran-
de	de	equipamentos,	tais	como	motores,	caixas	de	engrenagens,	siste-
mas	hidráulicos,	entre	outros.	ou	seja,	os	sensores	podem	ser	utilizados	
tanto	em	equipamentos	fixos	como	em	equipamentos	móveis.	Depen-
dendo	do	tipo	de	equipamento,	o	tipo	de	montagem	e	arquitetura	de	
ligação	também	irá	variar,	como	se	pode	ver	na	Figura	6.	No	entanto	há	
três	condições	universais	que	tem	que	ser	garantidas	em	qualquer	tipo	
de	montagem	em	determinado	equipamento,	sendo	elas,	a	montagem	
do	sensor	na	horizontal,	o	facto	de	ser	necessário	garantir	que	o	sensor	
se	encontra	colocado	numa	zona	em	que	a	quantidade	de	lubrificante	
esteja	 garantida,	 para	 ser	 possível	 uma	 leitura	 correta	 e	 é	 estritamen-
te	 necessário	 que	 seja	 montado	 numa	 zona	 de	 turbulência	 (regime	
turbulento)	 para	 garantir	 que	 os	 parâmetros	 que	 estão	 a	 ser	 medidos	
representam	uma	amostra	significativa	(Figura	7).	É	importante	garantir	
também	que,	na	fase	de	montagem	dos	sensores,	exista	uma	folga	nos	
cabos	de	configuração.	A	dimensão	dessa	folga	irá	depender	do	tipo	de	
equipamento,	 para	 ser	 possível	 manter	 as	 condições	 de	 segurança.	 A	
única	limitação	que	os	sensores	TANDELTA	apresentam	é	o	facto	de	não	
poderem	 ser	 utilizados	 em	 emulsões	 dado	 que	 a	 polaridade	 da	 água	
produz	uma	saturação	nos	sensores	e	provoca	erros	nos	resultados.	A	
leitura	 da	 escala	 decresce	 até	 um	 valor	 negativo,	 registando	 esse	 au-
mento	da	contaminação	por	parte	da	água.

Figura 6. Arquiteturas possíveis de montagem do sensor em equipamentos móveis e 

equipamentos fixos. 

Figura 7. Opções de montagem do sensor.

Quando	montado	num	motor	é	expectável	que	uma	grande	variação	
na	condição	do	lubrificante	ocorra	ao	longo	do	tempo	e	consequente-
mente	um	declínio	no	número	Tan	Delta	(TDN).	Esta	situação	acontece	
principalmente	devido	ao	processo	de	combustão	interna	no	motor	e	
subsequentes	 altas	 temperaturas	 de	 operação	 causando	 alterações	
químicas	significativas	no	lubrificante	em	uso.	Quando	consideramos	a	
aplicação	do	sensor	em	engrenagens,	espera-se	um	comportamento	
diferente	quando	comparado	com	a	sua	aplicação	no	óleo	do	motor.	
Em	condições	de	operação	normal,	supondo	que	as	engrenagens	es-
tão	em	boas	condições	de	utilização	e	a	lubrificação	seja	especificada	
corretamente,	os	dados	obtidos	devem	permanecer	sem	grandes	al-
terações,	com	uma	taxa	gradual	de	declínio.	Qualquer	desvio	da	linha	
plana	deve	ser	considerado	uma	chamada	de	atenção	e	deve	proce-
der-se	 inicialmente	a	análises	laboratoriais	para	qualificar	a	condição	
do	 óleo	 (tipo	 de	 contaminação	 presente).	 Em	 casos	 extremos,	 onde	
a	 variação	 dos	 valores	 do	 TDN	 é	 muito	 severa,	 desligar	 de	 imediato	
o	 equipamento	 ou	 a	 troca	 de	 óleo	 são	 ações	 necessárias	 de	 serem	
tomadas	com	a	maior	brevidade.	Em	aplicações	em	engrenagens	as	
variações	abruptas	dos	valores	do	TDN	podem	ser	causados	por	di-
versos	problemas,	tais	como:
•	 Contaminação	por	água	ou	outra	substância	externa;
•	 Lubrificante	 incorreto	 –	 utilização	 de	 um	 lubrificante	 diferente	 do	

que	está	em	serviço;
•	 Oxidação	devido	ao	elevado	atrito	ou	sobrecarga	e	com	o	conse-

quente	aumento,	quer	da	temperatura	quer	dos	metais	de	desgas-
te;

•	 Troca	de	carga	de	óleo	não	conforme	–	os	procedimentos	inexis-
tentes ou inadequados de flushing	pode	deixar	no	sistema	conta-
minantes	 de	 natureza	 química	 muito	 diversa	 que	 atacam	 os	 adi-
tivos	 antioxidantes	 do	 lubrificante	 promovendo	 uma	 deterioração	
mais	rápida.	O	sensor	pode	ser	utilizado	para	verificar	se	as	trocas	
de	carga	de	óleo	foram	realizadas	de	forma	correta,	pois	as	leitu-
ras	devem	sempre	retornar	ao	mesmo	“ponto limpo”-	valor	de	TDN	
medido	inicialmente.

Dependendo	da	aplicação	e	das	condições	ambientais,	o	lubrificante	
para	engrenagens	deve	ter	uma	vida	útil	muito	longa,	ao	contrário	de	
um	óleo	de	motor.	Existe	uma	tendência	para	os	operadores	e	pessoal	
de	manutenção	reduzirem	as	frequências	de	amostragem	de	óleo	de-
vido	à	incerteza	da	sua	condição.	Com	a	instalação	do	OQS	(Oil Quality 
Sensor)	 em	 equipamentos	 críticos	 é	 possível	 conferir	 a	 confiança	 da	
condição	real	do	lubrificante,	visto	ser	monitorizada	24	horas	por	dia,	
365	dias	por	ano.

Em	sistemas	hidráulicos,	é	de	esperar	um	padrão	semelhante	ao	
de	uma	aplicação	numa	caixa	de	engrenagens,	no	entanto,	a	maioria	
dos	sistemas	hidráulicos	são	suscetíveis	à	entrada	de	água,	principal-
mente	 através	 do	 reservatório	 do	 óleo.	 Conforme	 o	 reservatório	 res-
pira,	existindo	por	isso	uma	alteração	nos	níveis	de	serviço	do	óleo,	a	
humidade	pode	entrar	através	do	filtro	de	ar	do	reservatório	e	a	intro-
dução	de	água	no	sistema	ocorre.	Se	não	for	manuseado	corretamen-
te,	 pode	 acarretar	 efeitos	 muito	 adversos	 no	 sistema	 hidráulico,	 com	

1. OEM Port 2. Manifold 3. Tan Delta Manifold

Oil Filter
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impacto	 na	 componente	 instrumentação	 (p.	 ex.	 válvulas	 de	
controlo),	 incluindo	 a	 promoção	 da	 corrosão	 nas	 tubagens.	
O	aumento	da	temperatura	é	uma	das	principais	causas	de	
problemas	em	sistemas	hidráulicos,	pois	faz	com	que	as	li-
gações	 químicas	 do	 lubrificante	 se	 quebrem.	 Isto	 começa	
por	 acontecer	 em	 óleos	 minerais	 quando	 a	 temperatura	 se	
encontra	acima	de	60˚C,	aumentando	exponencialmente	os	
efeitos	adversos	conforme	a	temperatura	aumenta.	Ao	medir	
a	 própria	 temperatura	 a	 que	 o	 lubrificante	 se	 encontra	 e	 as	
alterações	químicas	decorrentes	destas,	o	sensor	TANDELTA	
tem	a	capacidade	de	evitar	preventivamente	a	quebra	do	lu-
brificante	e	o	aparecimento	de	verniz.	As	altas	temperaturas	
do	fluido	geralmente	são	resultado	de	problemas	subjacen-
tes	da	máquina	e,	portanto,	uma	resposta	proactiva	pode	aju-
dar	a	evitar	problemas	significativos.

Outra	causa	importante	de	problemas	é	a	cavitação.	O	sen-
sor	é	muito	sensível	em	condições	de	exposição	ao	ar	e,	portan-
to,	picos	repentinos	na	respetiva	escala	da	condição	da	qualida-
de	do	lubrificante	podem	ser	indicativos	deste	problema.

À	semelhança	do	que	acontece	com	o	óleo	hidráulico	e	
com	 o	 óleo	 para	 as	 caixas	 de	 engrenagens	 num	 sistema	 de	
óleo	de	transformador,	é	de	esperar	ver	mudanças	muito	re-
duzidas	nas	condições	do	óleo.	De	uma	forma	geral,	uma	va-
riação	 de	 ±	 50	 no	 seu	 número	 TDN	 será	 uma	 evidência	 que	
uma	alteração	significativa	ocorreu,	sugerindo-se	a	recolha	de	
uma	amostra	para	confirmação	da	condição	do	óleo	dielétrico.

Como	 se	 pode	 constatar	 pela	 análise	 da	 Figura	 6,	 são	
possíveis de montar diferentes tipos de arquitetura de liga-
ção,	 dependendo	 do	 tipo	 de	 equipamento	 e	 da	 exigência	
da	ligação.	Podemos	partir	apenas	da	ligação	do	sensor	por	
si	só	e	posterior	descarregamento	de	dados	para	um	com-
putador.	 No	 entanto,	 em	 grande	 parte	 das	 aplicações	 é	 útil	
observar	 no	 terreno	 as	 condições	 em	 que	 o	 lubrificante	 se	
encontra,	para	ser	possível	a	tomada	de	decisões	de	forma	
mais	ágil	aquando	de	uma	situação	não	conforme	no	estado	
do	lubrificante.	Para	isto	acontecer	é	ligado	ao	sensor	um	dis-
play,	sendo	este	um	aparelho	de	visualização	intermédia	dos	
dados/valores	medidos	(Figura	8),	podendo	ser	analógico	ou	
digital,	conseguindo,	neste	último	caso,	visualizar-se	os	valo-
res	medidos	em	escala	de	cores,	o	que	permite	uma	melhor	
perceção	do	ambiente	em	que	o	lubrificante	se	encontra.

Figura 8. Display analógico (Oil Quality Display Express Kit) vs. Display Digital 

(Oil Quality Display Professional Kit).
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Como	 forma	 final	 de	 análise,	 os	 dados	 são	 exportados	 diretamente	
para	 o	 computador	 do	 utilizador,	 no	 caso	 de	 montagem	 tradicional	
em	equipamento	fixo.	No	caso	de	montagem	em	equipamento	móvel	
existe	 a	 possibilidade	 do	 armazenamento	 dos	 dados	 numa	 nuvem	 e	
posterior	ligação	a	este	banco	de	dados	e	descarregamento.	Os	dados	
descarregados	 são	 apresentados	 graficamente.	 No	 eixo	 vertical	 são	
apresentadas	 continuamente	 duas	 variáveis,	 o	 TDN	 e	 a	 temperatura	
a	 que	 o	 lubrificante	 se	 encontra	 em	 serviço.	 Desta	 forma	 é	 possível	
realizar-se	 a	 análise	 do	 decréscimo	 da	 qualidade	 do	 lubrificante	 em	
uso,	 potenciais	 atestos	 realizados,	 filtrações	 e	 contaminações.	 Qual-
quer	uma	destas	situações	irá	afetar	a	qualidade	do	óleo,	sendo	notó-
rio	no	TDN	apresentado.	

Os	 sensores	 TANDELTA	 apresentam	 também	 a	 possibilidade	 de	
acompanhamento	 através	 de	 uma	 app	 disponível	 na	 PlayStore	 em	
versão	Android,	onde	a	visualização	dos	dados	recolhidos	pelo	sensor	
também	é	realizada	em	tempo	real,	mas	através	do	telemóvel	do	ope-
rador	(Figura	9),	permitindo	um	acompanhamento	constante.

Figura 9. App Tan Delta. 

Um	dos	critérios	indispensáveis	para	conferir	a	versatilidade	da	monta-
gem	em	aplicações	e	equipamentos	tão	diversos,	foi	necessário	con-
siderar um fator importante ao seu desenvolvimento – o fator dimen-
sional	–	como	forma	da	garantia	de	acessibilidade	em	qualquer	tipo	de	
condições	de	operação	e	equipamentos.	Apesar	do	OQD	apresentar	
dimensões	reduzidas	(Figura	10),	a	sua	estrutura	é	robusta,	como	forma	
de	garantir	que	até	nas	mais	severas	condições	de	serviço	é	mantida	
a	sua	integridade.

Figura 10. Dimensões sensor TANDELTA. 

Após	utilização	do	sensor	é	necessário	proceder	à	sua	limpeza.	E	para	
tal	é	necessário	seguir	o	seguinte	procedimento:
•	 Limpar	o	excesso	de	lubrificante	da	ponta	de	conexão	do	sensor	

com	papel	absorvente;

•	 Utilizar	um	Spray	de	limpeza	para	retirar	os	resíduos	restantes;
•	 Remover	o	excesso	do	spray	de	limpeza	e	de	seguida	enxaguar	a	

extremidade	do	sensor	com	água	destilada;
•	 Secar	a	extremidade	do	sensor	usando	uma	pistola	de	ar	quente	

ajustada	 para	 uma	 temperatura	 baixa	 (entre	 60°C	 a	 80°C)	 por	 um	
minuto	para	garantir	que	nenhum	solvente	ou	humidade	permane-
ça.	Como	alternativa,	há	a	possibilidade	de	deixar	o	sensor	secar	ao	
ar	por	cerca	de	5	minutos.

Este	 processo	 de	 limpeza	 intensivo	 é	 necessário	 para	 salvaguardar	
qualquer	contaminação	aquando	da	utilização	do	mesmo	sensor	nou-
tro	equipamento.	Desta	forma	é	seguro	que	o	sensor	regista	a	leitura	
dos	dados	corretamente	e	não	há	qualquer	hipótese	de	contaminação	
cruzada.	É	importante	também	referir	que	o	sensor	não	requere	limpe-
za	depois	de	instalado,	a	menos	que	a	aplicação	seja	particularmente	
alta	em	contaminação	por	partículas.

Como	conclusão,	tem-se	que	as	características-chave	desta	ferra-
menta	da	Manutenção	Preditiva	com	tecnologia	inovadora,	são:
• Display	com	a	capacidade	de	armazenar	em	contínuo	800	000	re-

gistos,	podendo	posteriormente	ser	descarregados	para	análise.	É	
possível	concluir	que	o	data logger	ao	guardar	os	dados	de	1	em	1	
minuto,	só	passados	556	dias	é	que	o	sistema	dá	início	a	novo	ciclo	
de	registos;

•	 Medição	em	tempo	real	da	temperatura	de	serviço	do	lubrificante	
e	a	variação	do	seu	estado	de	qualidade;	

•	 A	 tecnologia	 inovadora	 Tan	 Delta	 FSHTM	 “Full Spectrum Holistic” 
permite	a	deteção	de	todo	e	qualquer	tipo	de	contaminação;

•	 A	facilidade	com	que	os	dados	podem	ser	descarregados	e	envia-
dos	para	onde	forem	necessários	para	uma	posterior	análise;

•	 Diversidade	de	montagem	em	diferentes	equipamentos;	

Em	termos	de	controlo	pontual	da	condição	do	lubrificante	a	Tan	Delta	
desenvolveu	um	kit	de	testes	rápidos	de	forma	a	ser	possível	a	medição	
da	condição	do	lubrificante	in loco	–	MOT	–	Mobile	Oil	Tester	(Figura	11).	

Figura 11. MOT (Mobile Oil Tester).

O kit	 móvel	 para	 teste	 de	 óleo	 (MOT)	 permite	 a	 realização	 de	 testes	
de	 campo	 de	 forma	 rápida	 e	 fácil	 em	 amostras	 de	 lubrificante,	 para	
ter	imediatamente	uma	visão	geral	das	condições	do	óleo,	sem	a	ne-
cessidade	de	análises	de	laboratório.	Desta	forma	é	possível	recolher	
uma série dados de teste regulares a partir de uma ampla gama de 
equipamentos	 para	 ser	 possível	 identificar	 facilmente	 leituras	 asso-
ciadas	quer	a	contaminação	quer	ao	aumento	do	desgaste	do	fluído.	
O software	associado	ao	Kit	MOT	concede	informações	qualitativas	e	
quantitativas	para	cada	amostra	para	ser	possível	a	tomada	das	ações	
adequadas	de	acordo	com	o	resultado	(Figura	12).
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Figura 12. Software associado ao MOT permitindo obter informações 

qualitativas e quantitativas para cada amostra.

A	classificação	visual	engloba	duas	funções	distintas:
• É responsável pelo fato de que o kit	 MOT	 se	 destina	 à	

leitura	de	amostras	estáticas,	portanto,	há	potencial	para	
separação,	sendo	que	a	amostra	pode	não	ser	totalmen-
te	uniforme.	Por	outro	lado,	há	a	possibilidade	de	existir	
água	 livre,	 que	 não	 tocaria	 na	 ponta	 do	 sensor;	 no	 en-
tanto,	certamente	não	deve	ser	 ignorada,	então	a	verifi-
cação	visual	tomará	estes	pontos	em	consideração.	Se	a	
amostra	for	agitada	para	emulsionar	a	água/lubrificante,	
o	sensor	reconhecerá	e	a	leitura	aumentará	a	precisão,	e	
assim	a	verificação	visual	levará	esse	fator	em	conta.	Al-
ternativamente,	se	houver	partículas	grandes	o	suficiente	
para	serem	visíveis,	elas	não	serão	detetadas	pelo	sen-
sor,	mas	certamente	precisam	ser	de	ser	contabilizadas.

•	 É	 amplamente	 aceite	 que	 uma	 verificação	 visual	 deve	
ser	concluída	depois	da	recolha	de	qualquer	amostra	de	
óleo	(se	o	óleo	estiver	turvo,	emulsificado,	com	água	li-
vre	ou	detritos	sólidos,	então	provavelmente	precisa	ser	
trocado	imediatamente).	O	software	MOT	dá	o	alerta	aos	
operadores	 para	 procederem	 sempre	 a	 uma	 troca	 do	
lubrificante,	 no	 caso	 de	 alguma	 das	 condições	 listadas	
estiver	presente.	 Irão	receber	um	aviso	no	software que 
deve	ser	seguido	de	uma	medida	corretiva.	O	kit	MOT	é	
realmente	 projetado	 para	 ser	 usado	 repetidamente	 nos	
mesmos	 componentes	 de	 determinado	 equipamento,	
para	ser	possível	a	construção	de	uma	curva	de	tendên-
cia	 da	 condição	 do	 óleo.	 A	 partir	 daqui	 os	 operadores	
podem	identificar	resultados	que	fogem	à	tendência	ca-
racterística	ou	habitual,	indicando	um	problema.	As	des-
crições	visuais	também	garantem	um	conjunto	de	dados	
qualitativos	adicional,	importante	para	a	deteção	de	uma	
potencial	falha.
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Além	disso,	os	jatos	de	alta	pressão	po-
dem	 sobrecarregar	 as	 vedações	 do	
rolamento,	criando	uma	oportunidade	

para	 que	 a	 contaminação	 penetre	 no	 rola-
mento	ou	fazendo	com	que	o	lubrificante	seja	
lavado	ou	diluído.	Nessas	condições,	a	maio-
ria	das	unidades	de	rolamento	têm	uma	vida	
útil	relativamente	curta.

Como	 muitos	 operadores	 de	 fábrica	 sa-
bem,	 a	 falha	 do	 rolamento	 pode	 levar	 a	 um	
tempo	de	inatividade	não	planejado	do	equi-
pamento	 e	 ao	 risco	 de	 contaminação	 de	
alimentos:	 uma	 unidade	 de	 rolamento	 com	
defeito	pode	libertar	lubrificante	no	ambiente	
alimentar.	 Em	 casos	 mais	 extremos,	 podem	

ser	liberadas	peças	de	plástico	ou	metálicas	
(por	 exemplo	 do	 transportador	 de	 vedação,	
caixa	 do	 rolamento	 ou	 elementos	 do	 rola-
mento)	e	contaminar	os	alimentos.

Obviamente	 que	 uma	 manutenção	 pre-
ventiva adequada pode aumentar o tempo 
até	 à	 falha	 ocorrer.	 Normalmente,	 esse	 tipo	
de	manutenção	envolve	a	relubrificação	dos	
rolamentos	 periodicamente.	 A	 relubrificação	
reabastece	o	lubrificante	que	foi	removido	e,	
até	certo	ponto,	 elimina	a	contaminação.	No	
entanto,	 relubrificar	 um	 rolamento	 é	 muito	
caro	 em	 termos	 de	 mão	 de	 obra	 e	 lubrifi-
cante,	 e	 cria	 a	 potencial	 fuga	 de	 lubrificante	
subsequente,	 pois	 o	 excesso	 de	 lubrificante	

será	 removido	 quando	 o	 rolamento	 girar.	
Do	ponto	de	vista	da	segurança,	os	mancais	
de	 rolamentos	 precisam	 de	 ser	 limpos	 de	
forma	 eficaz	 para	 remover	 resíduos	 de	 ali-
mentos.	Com	frequência,	porém,	o	processo	
de	limpeza	não	atinge	fendas	superficiais	ou	
áreas	 de	 mais	 difícil	 acesso	 onde	 as	 bacté-
rias	 se	 podem	 hospedar	 e	 desenvolver-se,	
criando	um	grande	risco	de	surto	de	origem	
alimentar.	 Em	 algumas	 fábricas,	 entretanto,	
é comum o	 uso	 de	 tampas	 de	 extremidade	
de	 caixa,	 principalmente	 para	 a	 segurança	
do	 operador,	 mas	 também	 para	 proteger	 os	
rolamentos	 da	 lavagem.	 Mas	 as	 tampas	 de	
extremidade	não	podem	impedir	que	todo	o	
lubrificante	 seja	 libertado	 no	 meio	 ambiente	
e	 podem	 armazenar	 resíduos	 de	 lubrificante	
e	umidade	(onde	podem	se	desenvolver	bac-
térias),	 mesmo	 quando	 equipadas	 com	 um	
orifício	de	drenagem.

Para	 ajudar	 os	 operadores	 de	 fábricas	 e	
construtores	 de	 equipamentos	 a	 entender	
melhor	 as	 opções	 de	 segurança	 alimen-
tar	 disponíveis,	 a	 Timken	 oferece	 uma	 visão	
rápida dos diferentes tipos de unidades de 
rolamentos para todos os estágios de pro-
dução	 de	 alimentos,	 com	 conselhos	 sobre	
o	 que	 procurar	 ao	 especificar	 uma	 solução	
mais forte:

ROLAMENTOS LISOS DE POLÍMERO
Os	 mancais	 de	 rolamentos	 lisos	 de	 políme-
ro	 são	 projetados	 utilizando	 vários	 políme-
ros	 de	 engenharia.	 Esses	 rolamentos	 sem	
lubrificação	 são	 intrinsecamente	 resistentes	
à	 lavagem	 e	 corrosão	 e	 tendem	 a	 superar	
os rolamentos de esferas padrão em termos 
de	 vida	 útil,	 necessidade	 de	 manutenção	 e	

Um guia rápido para opções 
de rolamentos seguros para 
alimentos para equipamentos 
de processamento de alimentos
Sébastien Lukat
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As condições operacionais em fábricas de processamento de alimentos e bebidas representam desafios difíceis para os mancais de 
rolamentos (também conhecidas como “rolamentos montados”). Em geral, a umidade e a utilização de produtos químicos agressivos de 
limpeza e desinfeção criam um ambiente muito corrosivo para as peças metálicas.

Figura 1. Mesmo um pouco de gordura no rolamento pode causar grandes problemas para os fabricantes de alimentos 

quando ocorre contaminação.
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segurança	 alimentar,	 particularmente	 em	
aplicações	com	requisitos	apertados	de	lim-
peza	e	higienização.	Alguns	rolamentos	lisos	
usam um polímero detetável por metal azul 
para	 aumentar	 a	 segurança	 alimentar,	 en-
quanto outros usam diferentes polímeros de 
alta	engenharia	para	oferecer	um	desempe-
nho	 confiável	 em	 aplicações	 com	 velocida-
des,	cargas	e	temperaturas	mais	altas.
•	 Mais	 adequado	 para:	 aplicações	 com	

velocidade	moderada	e	sem	tensão	(por	
exemplo,	 correias	 transportadoras	 mo-
dulares,	dumpers,	misturadores,	injetores,	
freezers,	rolos	intermediários	de	forno,	pás	
de	fritadeira)

•	 Esteja	 certo	 de	 procurar:	 mancais	 de	 ro-
lamento	 que	 são	 intercambiáveis	 com	
unidades	alojadas	de	rolamento	de	esfe-
ras	 padrão	 da	 indústria,	 e	 que	 oferecem	
uma	 luva	 de	 eixo	 de	 aço	 inoxidável	 para	
localizar	o	eixo	e	fornecer	a	superfície	de	
selamento	ideal	para	o	rolamento.

ROLAMENTOS DE ESFERAS 
DE LUBRIFICAÇÃO SÓLIDA
Alguns	 mancais	 de	 rolamento	 de	 esferas	
podem	 ser	 fornecidos	 com	 um	 lubrifican-
te	 sólido.	 O	 lubrificante	 sólido	 é	 uma	 matriz	

polimérica	 microporosa	 impregnada	 com	
óleo	que	preenche	totalmente	a	cavidade	do	
rolamento	 e	 libera	 continuamente	 a	 quanti-
dade	 adequada	 de	 lubrificante.	 Esse	 tipo	 de	
lubrificação	oferece	vários	benefícios.	Primei-
ro,	 o	 preenchimento	 completo	 fornece	 uma	
proteção	adicional	contra	a	entrada	de	conta-
minação,	melhorando	assim	a	confiabilidade	
do	rolamento.	Em	segundo	lugar,	a	natureza	
sólida	 do	 lubrificante	 evita	 completamente	
o	 risco	 de	 fugas	 e,	 portanto,	 a	 contamina-
ção	 dos	 alimentos.	 Finalmente,	 este	 tipo	 de	

lubrificante	não	requer	relubrificação,	geran-
do	economia	de	custos	de	manutenção.
• Mais adequado para: transportadores de 

correia	 plana,	 breaders,	 fatiadores,	 dete-
tores	de	metal,	copos.

•	 Certifique-se	de	procurar:	um	lubrificante	
sólido	que	oferece	maior	resistência	quí-
mica	quando	a	lavagem	envolve	agentes	
de	limpeza	muito	agressivos;	para	fogões,	
é	 preferível	 um	 lubrificante	 sólido	 que	
ofereça	 resistência	 a	 temperaturas	 mais	
altas.

Figura 2. Alguns mancais de rolamentos lisos de polímero são higienicamente projetados para operar em contato direto 

com alimentos.
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Figura 3. O lubrificante sólido de polímero elimina os 

problemas causados pela gordura nos rolamentos de esferas.

INVÓLUCROS DE DESIGN HIGIÉNICO
As	caixas	de	rolamentos	projetadas	de	acor-
do	 com	 os	 princípios	 de	 design	 higiênico	
apresentam	 uma	 construção	 sólida	 e	 arre-
dondada,	 bem	 como	 um	 acabamento	 de	
superfície	 liso	 que	 evita	 completamente	 as	
áreas	onde	os	alimentos	podem	ficar	presos,	
ajudando	 assim	 a	 garantir	 uma	 limpeza	 efi-
caz.	Pelo	mesmo	motivo,	a	marcação	a	laser	
é	 usada	 para	 imprimir	 todos	 os	 identificado-
res	de	produto	(em	oposição	às	letras/nume-
ração	 padrão	 em	 relevo	 ou	 em	 baixo).	 Estão	
também	disponíveis	caixas	de	polímero	azul	
opticamente	 detetáveis	 para	 deteção	 ótica	
eficaz	de	corpos	estranhos.
• Mais adequado para: qualquer posição 

em	chão	de	fábrica	onde	a	higiene	é	fun-
damental;	locais	críticos	de	HACCP	onde	
a	 segurança	 alimentar	 absoluta	 é	 uma	
necessidade,	 como	 eixos	 de	 transporte	
localizados	acima	dos	alimentos;

•	 Certifique-se	 de	 procurar:	 uma	 certifi-
cação	 de	 design	 higiénico,	 como	 USDA	
Equipment Acceptance;	 características	
de design	como	um	impasse	integral	que	
evita	o	desenvolvimento	de	bactérias	en-
tre	a	parte	posterior	da	caixa	e	a	estrutura	
da	máquina.

Figura 4. Os invólucros de design higiénico ajudam 

as fábricas com certificação ISO 22000 a melhorar a 

segurança alimentar geral.

UM INVÓLUCRO SÓLIDO 
PARA ROLAMENTOS SEGUROS 
PARA ALIMENTOS
Quanto é que uma solução de rolamento 
seguro	 para	 alimentos	 pode	 economizar	 na	
sua	carteira?	Considere	uma	fábrica	de	carne	
onde	a	lavagem	diária	estava	a	fazer	com	que	
as unidades de rolamento de esferas resis-
tentes	à	corrosão	nas	correias	transportado-
ras	modulares	falhassem	devido	à	entrada	de	
detergente	 e	 corrosão.	 Os	 mancais	 de	 rola-
mentos	tiveram	que	ser	trocados	duas	vezes	
por	ano,	a	um	custo	de	1800	dólares	por	cor-
reia	 (incluindo	 relubrificação	 duas	 vezes	 por	
semana).	Além	disso,	a	localização	de	alguns	
mancais	 de	 rolamento	 (estando	 diretamente	
sobre	as	zonas	de	alimentos)	estava	a	causar	
um	 potencial	 de	 contaminação	 por	 gordura	
ou	corpos	estranhos.

Agora,	 os	 mancais	 de	 rolamentos	 segu-
ros	 para	 alimentos	 (tendo	 um	 rolamento	 liso	
de	 polímero	 com	 uma	 luva	 de	 eixo	 de	 aço	
inoxidável)	funcionam	por	mais	de	dois	anos	
na	 fábrica	 sem	 precisar	 de	 reparação	 ou	 re-
lubrificação	e	sem	representar	um	risco	para	
o	produto	do	fabricante.	A	instalação	de	pro-
cessamento	não	é	mais	afetada	por	unidades	
de	 rolamento	 defeituosas	 e	 economiza	 1160	
dólares	em	manutenção	por	correia	por	ano	
(x	6	correias	=	6960	dólares).

Multiplicada	 por	 outras	 aplicações	 críti-
cas	 numa	 fábrica	 típica,	 a	 economia	 gerada	
por unidades de rolamento seguras para ali-
mentos	pode	facilmente	chegar	a	dezenas	e	
centenas	 de	 milhares	 de	 dólares	 anualmen-
te,	 minimizando	 interrupções	 nas	 operações	
normais.

ESCOLHA CORRETAMENTE

Figura 5. Em equipamentos de processamento 

e embalagem, as unidades de rolamento seguras para 

alimentos podem apoiar estratégias HACCP, melhorar o 

tempo de atividade e reduzir os custos operacionais totais.

Independentemente	 do	 mercado	 ou	 in-
dústria,	 a	 maioria	 dos	 proprietários	 de	 equi-
pamentos	 está	 acostumada	 a	 especificar	
e manter o mesmo tipo de unidades de ro-
lamento	 que	 vinham	 originalmente	 com	 as	
suas	 máquinas	 (há	 cerca	 de	 10	 ou	 20	 anos	
atrás,	em	muitos	casos),	e	um	pouco	de	ferru-
gem	ou	resíduo	de	gordura	pode	não	parecer	
um	risco	sério	para	os	operadores	das	máqui-
nas	que	nunca	tiveram	um	problema	antes.

No	 entanto,	 com	 os	 padrões	 de	 auditoria	
de	segurança	alimentar	cada	vez	mais	rigoro-
sos,	existem	muitas	práticas	que	eram	aceitá-
veis	 		há	apenas	três	anos	e	que	não	são	mais	
permitidas.	Entre	elas	está	a	falha	em	abordar	
os	riscos	reais	que	uma	unidade	de	rolamento	
pode	apresentar,	incluindo	a	ameaça	de	con-
taminação.	Mesmo	uma	pequena	mancha	de	
resíduo	de	comida,	escondida	na	parte	inferior	
de	um	invólucro	do	rolamento,	pode	tornar-se	
uma	grande	preocupação	com	o	tempo.

Uma	visita	pela	fábrica	com	um	especia-
lista	 de	 confiança	 é	 uma	 ótima	 maneira	 de	
conhecer	 melhor	 as	 suas	 unidades	 de	 rola-
mento.	 Uma	 auditoria	 de	 máquinas	 críticas	
e	às	localizações	de	mancais	de	rolamentos	
pode	 levar	 apenas	 algumas	 horas	 e	 resultar	
numa	 longa	 lista	 de	 recomendações	 para	
uma	operação	segura	para	alimentos.

É	 mais	 um	 passo	 para	 a	 criação	 de	 uma	
unidade	 de	 processamento	 de	 alimentos	
mais	 produtiva,	 onde	 os	 lucros	 não	 sejam	
afetados por eventos de manutenção ines-
perados,	surtos	de	bactérias	ou	a	retirada	de	
produtos	do	mercado.	M

Timken Company

Tel.: +49 (0) 711 949 640 • Fax: +49 (0) 711 949 6410

zentrale@timken.com • www.timken.com

A	 Timken	 Company	 ajuda	 os	 clientes	 em	
praticamente	todos	os	mercados	a	garantir	
uma	 operação	 mais	 fiável,	 melhorando	 o	
desempenho	 dos	 rolamentos	 em	 equipa-
mentos	 críticos.	 Mais	 especificamente,	 a	
indústria	 de	 produção	 de	 alimentos	 exige	
mais	 rolamentos	 seguros	 para	 alimentos,	
especialmente	 projetados	 para	 ambientes	
de	produção	severos. 

Uma auditoria de máquinas 
críticas e às localizações 
de mancais de rolamentos 
pode levar apenas algumas 
horas e resultar numa longa 
lista de recomendações 
para uma operação segura 
para alimentos.
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REPORTAGEM

EPLAN, Rittal e German Edge 
Cloud presentes na “Hannover 
Messe Digital Edition 2021”
20 APRESENTAÇÕES ONLINE: É ASSIM QUE A TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL ESTÁ A FUNCIONAR ATUALMENTE.
por M&M Engenharia Industrial, Lda.

EPLAN, Rittal e German Edge Cloud apresentaram as suas mais recentes soluções para a transformação industrial na Feira de Hanno-
ver deste ano (12 a 16 de abril). Em formato online, através de 20 transmissões ao vivo e apresentações de especialistas, os visitantes 
descobriram o que é agora possível alcançar em termos de digitalização. As empresas utilizaram o slogan “Simply. Get started” para 
mostrar como a engenharia industrial e os processos de fabrico podem ser acelerados consideravelmente.

A procura	de	soluções	digitais	na	indús-
tria	está	a	aumentar.	O	que	as	empre-
sas	precisam	é	de	soluções	mais	rápi-

das	e	flexíveis	que	ofereçam	claros	efeitos	de	
eficiência.	O	valor	acrescentado	é	proporcio-
nado	por	soluções	que	funcionam	hoje	e	que	
resolvem	 facilmente	 problemas	 técnicos	 e	
económicos.	Na	“Hannover Messe Digital Edi-
tion 2021”,	a	Rittal,	a	EPLAN	e	a	German	Edge	
Cloud,	3	empresas	do	Grupo	Friedhelm	Loh,	
apresentaram	 soluções	 concretas	 e	 práticas	
para	a	transformação	industrial.

QUATRO DESTAQUES NUM RELANCE
Em	primeiro	lugar,	a	Rittal	apresentou	as	no-
vas	 soluções	 de	 engenharia	 e	 automação	
para	 o	 fabrico	 de	 armários	 com	 EPLAN	 e	 a	
plataforma	de	armários	AX	e	KX	para	o	fabri-
co	ainda	mais	eficiente	de	quadros.

Em	 segundo	 lugar,	 a	 EPLAN	 apresentou	
uma	 primeira	 visão	 da	 sua	 nova	 plataforma,	
que	 anuncia	 uma	 nova	 era	 na	 engenharia	 e	
serviços	em	nuvem	sob	o	EPLAN	ePULSE.

Em	 terceiro	 lugar,	 a	 German	 Edge	 Cloud	
exibiu	a	sua	solução	abrangente	Oncite,	uma	
solução	periférica	rapidamente	destacável	e	

segura	 baseada	 na	 nuvem	 para	 a	 digitaliza-
ção	de	processos	de	fabrico	industrial.	A	IBM	
expandiu-o	 agora	 para	 incluir	 a	 sua	 solução	
IBM	Cloud	Pak	para	integrar	o	dispositivo	de	
forma	 mais	 flexível	 em	 cada	 nível	 de	 gestão	
de	fabrico.	Esta	solução	já	está	a	ser	utilizada	
na	Rittal’s	Smart	Factory,	em	Haiger.

Em	quarto	lugar,	a	Rittal	 introduziu	a	sua	
nova	 plataforma	 de	 infraestrutura	 IT	 da	 pró-
xima	 geração	 RiMatrix,	 um	 sistema	 modular	
para	 uma	 implementação	 flexível,	 segura	 e	
rápida	do	centro	de	dados,	desde	a	periferia	
até	à	Hiper	escala.

A procura de soluções 
digitais na indústria está 
a aumentar. O que as 
empresas precisam é de 
soluções mais rápidas 
e flexíveis que ofereçam 
claros efeitos de eficiência.

APROFUNDAMENTO E REFORÇO 
DO CONHECIMENTO ATRAVÉS 
DO STREAMING
Os	 visitantes	 comerciais	 puderam	 experi-
mentar estes e outros novos desenvolvi-
mentos diretamente no portal da Feira de 
Hannover	 através	 de	 20	 emissões	 ao	 vivo	 e	
apresentações	de	especialistas,	incluindo	um	
artigo	da	Phoenix	Contact	sobre	“Automação 
no ambiente de produção”.	Os	oradores	da	Rit-
tal,	EPLAN	e	German	Edge	Cloud	responde-
ram	às	perguntas	atuais	da	indústria:
•	 Como	 podem	 as	 arquiteturas	 baseadas	

em	IIoT	ser	implementadas	eficientemen-
te	e	as	fábricas	digitalizadas	de	uma	for-
ma	 independente	 dos	 dados,	 enquanto	
os	operadores	de	fábricas	se	concentram	
na	sua	atividade	principal?

•	 Como	 é	 que	 os	 processos	 de	 fabrico	 de	
armários	 e	 de	 aparelhos	 de	 comutação	
podem ser tornados ainda mais rápidos 
para	 reduzir	 ainda	 mais	 os	 custos	 e	 au-
mentar	a	eficiência?

•	 Como	 é	 a	 engenharia	 orientada	 para	 o	
futuro	através	da	automação	com	méto-
dos	 e	 ferramentas	 modernas,	 e	 como	 é	
que	 a	 engenharia	 em	 rede	 funciona	 na	
nuvem?

•	 Que	 impacto	 têm	 os	 atuais	 desenvolvi-
mentos	do	mercado	no	setor	da	energia,	
na	 construção	 de	 armários	 e	 no	 fabrico	
de	 aparelhos	 de	 comutação?	 Quais	 são	
as	 necessidades	 e	 soluções	 específicas	
dos	clientes?

•	 O	 que	 devem	 oferecer	 as	 soluções	 de	
infraestruturas	 de	 TI	 para	 que	 possam	
mapear	 rapidamente	 as	 aplicações	 dis-
poníveis	e	 flexíveis	 para	 cada	cenário	de	
TI,	desde	a	periferia	à	hiper-escala?	M
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RiMatrix Next Generation: 
a plataforma do futuro para 
todos os cenários de TI
ESTABELECER DATA CENTERS DE MANEIRA FLEXÍVEL, 
CONFIÁVEL E RÁPIDA. 
por Rittal Portugal

Na plataforma de infraestrutura de TI RiMatrix Next Generation (NG), a Rittal criou um novo sistema modular para estabelecer Data 
Centers de forma flexível, confiável e rápida. Com base numa arquitetura de plataforma aberta, soluções personalizadas para qualquer 
cenário futuro de TI podem ser implementadas em qualquer lugar do mundo que são um investimento seguro – sejam soluções de 
rack único ou container, Data Centers centralizados, Data Centers periféricos distribuídos ou colocation altamente escalonado, cloud 
ou hyperscale Data Centers. 

A mudança	 é	 uma	 constante	 nas	 in-
fraestruturas	de	TI	de	hoje.	A	transfor-
mação	digital	está	a	trazer	inovações	a	

um	ritmo	nunca	antes	visto.	Os	gestores	de	TI	
sabem	 que	 enfrentarão	 constantemente	 de-
safios	novos	e	ainda	desconhecidos	no	futuro.	
Eles devem estar em posição de responder 
o mais rápido possível e instalar Data Centers 
que	ofereçam	um	alto	nível	de	certeza	no	in-
vestimento	e	flexibilidade	para	o	futuro.

É	nesse	cenário	que	a	Rittal	desenvolveu	
a	nova	plataforma	de	infraestrutura	de	TI	Ri-
Matrix	Next	Generation	(NG).	“Mesmo desde a 
fase inicial de design, pensamos na capacida-
de de nos adaptarmos a requisitos diversos e 
em constante evolução quando estávamos a 
desenvolver a plataforma aberta”,	 disse	 Uwe	
Scharf,	Diretor	Executivo	de	Unidades	de	Ne-
gócios	e	Marketing	da	Rittal.	“Os nossos clien-
tes precisam adaptar as suas infraestruturas 
de TI aos desenvolvimentos, para garantir que 
produtos e serviços relevantes para os negó-
cios possam ser criados continuamente e sem 
falhas. O nosso objetivo é apoiá-los como aos 
seus parceiros para o futuro.” O resultado é 
uma	plataforma	aberta	para	estabelecer	cen-
tros	de	dados	de	todas	as	classes	de	desem-
penho	de	maneira	flexível,	confiável	e	rápida.

 

TODOS OS COMPONENTES 
DA INFRAESTRUTURA DE TI NUM 
ÚNICO SISTEMA MODULAR
Com	módulos	de	cinco	áreas	funcionais	que	
podem	 ser	 planeados	 individualmente,	 os	
gestores	de	TI	podem	receber	de	forma	rápi-
da	e	fácil	soluções	sob	medida	para	as	suas	
necessidades,	consistindo	em	racks,	controlo	

de	temperatura,	alimentação,	backup,	moni-
torização	e	segurança.	A	variedade	de	com-
binações	garante	que	os	utilizadores	possam	
cobrir	todas	as	suas	necessidades	e	atender	
aos	 requisitos	 locais	 onde	 quer	 que	 estejam	
no	mundo.

RiMatrix	 NG	 oferece	 a	 flexibilidade	 de	
utilizar	e	configurar	o	sistema	modular	abran-
gente	Rittal	em	racks	de	TI,	de	acordo	com	as	
necessidades	 e	 preferências	 do	 país.	 Com	 a	
ajuda	do	novo	VX	IT	ou	totalmente	compatí-
vel	com	as	gerações	anteriores.

PRIMEIRA PLATAFORMA 
PARA TECNOLOGIA OCP
O	que	também	torna	o	RiMatrix	NG	especial	
é que ele é a primeira plataforma a suportar 
o	uso	de	componentes	OCP	e	corrente	con-
tínua	 em	 ambientes	 padrão.	 Arquiteturas	 de	
corrente	 contínua	 altamente	 padronizadas	 e	

racks	de	21	“no design do Open Compute Pro-
ject (OCP) estão a tornar-se, cada vez mais, 
a melhor prática de eficiência energética em 
hyperscale Data Centers.	 A Rittal é tanto um 
impulsionador da iniciativa OCP quanto um 
dos principais fornecedores de racks OCP para 
hyperscalers em todo o mundo”,	 diz	 Scharf.	
“Com o RiMatrix NG, somos o primeiro fornece-
dor a permitir o uso direto da tecnologia OCP 
em data centers standard.”	Os	operadores	de	
Data Center	podem	usar	os	módulos	e	aces-
sórios	 RiMatrix	 NG	 para	 integrar	 facilmente	
as	 soluções	 OCP	 na	 arquitetura	 de	 corrente	
alternada	existente,	sem	comutar	todo	o	Data 
Centers	 e,	 digamos,	 a	 fonte	 de	 alimentação	
ininterrupta	 (UPS)	 para	 corrente	 contínua.	
“Desta forma, agora fornecemos a todos os 
nossos clientes acesso fácil aos benefícios de 
energia e eficiência dessa tecnologia para o 
futuro – mesmo para aplicações individuais”,	
explica	Scharf.
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CONTROLO CLIMÁTICO DE TI 
Os	sistemas	de	TI	 instalados	no	RiMatrix	NG	são	refrigera-
dos	num	ciclo	controlado	usando	sistemas	de	ventiladores	
especiais	e	à	prova	de	falhas,	soluções	à	base	de	refrigeran-
te	ou	água,	e	continuamente	monitorizados.	Com	o	RiMatrix	
NG,	 as	 soluções	 de	 climatização	 podem	 ser	 adaptadas	 às	
necessidades	 de	 cada	 sistema,	 desde	 racks	 individuais,	 a	
controlo	de	temperatura	ambiente,	até	a	computação	com-
plexa	de	alto	desempenho	(HPC)	usando	refrigeração	direta	
de chip	(DCC)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BACKUP DE TI
No	seu	conceito	“Continuous Power & Cooling”,	a	Rittal	desen-
volveu	uma	maneira	de	fazer	a	ponte	entre	as	falhas	de	ener-
gia	de	curto	prazo	por	um	período	definido,	evitando	danos	
aos	 componentes	 ativos	 de	 TI	 e	 a	 toda	 a	 infraestrutura.	 As	
soluções	 da	 Rittal	 dão	 suporte	 a	 toda	 a	 cadeia	 de	 forneci-
mento	 de	 energia,	 desde	 a	 alimentação	 principal,	 sistemas	
USP	e	subdistribuição	até	sistemas	de	tomadas	inteligentes	
(unidades	de	distribuição	de	energia)	nos	racks	de	TI.

MONITORIZAÇÃO E SEGURANÇA DE TI
Com	a	plataforma	RiMatrix	NG,	a	Rittal	oferece	medidas	de	
proteção	eficazes	e	soluções	de	monitorização	para	garan-
tir	que	os	ambientes	de	TI	permaneçam	sempre	funcionais.	
Por	 exemplo,	 RiMatrix	 NG	 oferece	 suporte	 a	 soluções	 de	
monitorização,	 como	 o	 sistema	 Computer	 Multi	 Control	 III	
(CMC	 III)	 e	 o	 software Data Center Infrastructure Manage-
ment	 (DCIM).	 Os	 sensores	 disponíveis	 para	 isto	 incluem	 os	
de	medição	de	humidade,	temperatura,	pressão	diferencial	
e	vandalismo.

Com	o	Rimatrix	NG	podem	ser	implementados	diferentes	
níveis	de	segurança	em	data	Centers,	tais	como	por	exem-
plo,	 uma	 sala	 de	 proteção	 básica	 numa	 solução	 modular	
room-in-room,	ou	uma	sala	de	alta	disponibilidade	oferecen-
do	ainda	maior	nível	de	segurança.	Avaliações	independen-
tes,	como	a	certificação	de	acordo	com	as	regras	do	ECB	S	
do	 European	 Certification	 Body	 GmbH	 (ECB),	 comprovam	 o	
nível	de	segurança.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA DO PROJETO
O	RiMatrix	NG	foi	projetado	de	forma	a	que	novos	Data Cen-
ters	possam	ser	instalados	rapidamente.	

As	 aprovações	 internacionais	 garantem	 confiabilidade	 e	
aumentam	ainda	mais	a	velocidade	dos	projetos	de	TI,	pois	
não	há	necessidade	de	procedimentos	demorados	de	auto-
rização	e	teste.

CONSULTORIA EM TODO O CICLO DE VIDA DE TI
Além	 dos	 componentes	 do	 sistema,	 os	 clientes	 que	 têm	 a	
Rittal	como	parceira	do	futuro	recebem	toda	a	consultoria	e	
serviços	 de	 que	 precisam	 para	 configuração	 e	 operação.	 A	
Rittal	oferece	suporte	durante	todo	o	ciclo	de	vida	de	TI	de	
um Data Center.	

O	seu	portefólio	de	serviços	inclui	consultoria	em	design,	
planeamento	e	configuração,	assistência	na	operação	e	oti-
mização.	Modelos	de	financiamento	variáveis,	como	leasing,	
completam	 o	 portefólio	 e	 permitem	 investimentos	 orienta-
dos	para	as	necessidades.	M
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Schneider Electric apresenta 
SM AirSeT, quadros elétricos MT 
sem SF6
por Helena Paulino

Numa altura em que se torna cada vez mais premente combater a descarbonização de energia, a Schneider Electric apresentou a sua 
nova gama de quadros elétricos MT sem SF6, o SM AirSeT.

A apresentação desta novidade da 
Schneider	 Electric	 decorreu	 a	 04	 de	
março	 numa	 conferência	 online que 

reuniu	 Martina	 Tomé,	 Vice-Presidente Power 
Systems Iberia,	 João	 Damas,	 Sales Specialist 
Medium Voltage e	 Lucas	 Icandri,	 SF6 Free 
Global Launch Leader que apresentou um 
caso	 de	 sucesso.	 Os	 oradores	 abordaram	 a	
importância	 cada	 vez	 maior	 de	 combater	 a	
descarbonização	da	energia	com	alternativas	
como	a	apresentada,	enumerando	ainda	ca-
sos	de	sucesso	já	feitas	pela	Schneider	Elec-
tric	 nesse	 sentido.	 Falamos	 dos	 exemplo	 do	
que	aconteceu	na	cidade	de	Norrköping	para	
a	E.ON,	o	maior	operador	de	distribuição	elé-
trica	da	Suécia.	Ao	substituir	os	seus	quadros	
elétricos	de	média	tensão	com	SF6	pelos	no-
vos	 quadros	 SM	 AirSeT,	 a	 empresa	 poupou	
2,4	 kg	 deste	 gás	 nas	 suas	 subestações	 de	
média	tensão,	o	equivalente	a	56,4	toneladas	
de CO

2.	 Este	 projeto	 foi	 recentemente	 reco-
nhecido	com	um	prémio	enerTIC	na	categoria	
“Smart Grid”.	 Além	 disso,	 a	 gama	 SM	 AirSeT	
foi	 reconhecida	 pela	 União	 Europeia	 através	
do	 programa	 LIFE	 e	 venceu	 também	 um	 iF	
Design	 Award	 2020	 e	 um	 Energy	 Efficiency	
Award	2020,	este	último	na	categoria	de	Eco-
nomia	Energética.

Na	 apresentação	 da	 gama	 foi	 ainda	 fa-
lado	 dos	 grandes	 desafios	 que	 a	 nossa	 so-
ciedade	 tem	 pela	 frente,	 nomeadamente	 as	
alterações	climáticas,	a	pandemia	da	Covid19	
e	 a	 recessão	 económica,	 e	 como	 a	 descar-
bonização	 da	 eletricidade	 tem	 aqui	 um	 pa-
pel	 fundamental.	 E	 isto	 porque	 a	 utilização	
que	 fazemos	 da	 energia	 causa	 até	 80%	 das	
emissões	de	gases	de	efeito	de	estufa	(GEE)	
porque	atualmente	continuamos	a	gerar	mui-
ta	energia	a	partir	da	combustão	de	combus-
tíveis	fósseis.	

Martina	 Tomé	 notou	 que	 “é necessário 
realizarmos uma mudança estrutural nos sis-
temas energéticos para conseguirmos esta 
descarbonização massiva que nos permitirá 
enfrentar o desafio da sustentabilidade do 
planeta. A Transição Energética será o im-
pulsionador desta mudança. Devemos evo-

luir para um modelo de energia baseado em 
energia elétrica 100% renovável, mudando 
a forma como geramos e consumimos essa 
energia.”

QUAL A INOVAÇÃO DA NOVA GAMA 
SM AIRSET?
A	 SM	 AirSeT	 é	 a	 nova	 gama	 de	 quadros	 elé-
tricos	de	Média	Tensão	da	Schneider	Electric	
sem	SF6.	Esta	é	uma	inovadora	tecnologia	que	
utiliza	o	ar	puro	como	isolante	e	a	tecnologia	
de	interrupção	de	Corte	em	Vácuo,	garantindo	
um	grau	de	sustentabilidade	sem	precedentes	
no	setor	aliada	a	uma	melhoria	na	eficiência	e	
segurança.	O	SM	AirSeT	representa,	assim,	um	
importante	aliado	da	sustentabilidade	porque	
elimina	a	necessidade	de	utilizar	o	SF6	(hexa-
fluoreto	de	enxofre),	um	potente	gás	de	efeito	
de	estufa	(23	500	vezes	mais	poluente	do	que	
o CO2)	 sujeito	 a	 rigorosas	 regulamentações	
para	 evitar	 o	 seu	 impacto	 no	 meio	 ambiente.	
É	muito	 importante	arranjar	uma	alternativa	a	
este	gás	porque	se	for	libertado	na	atmosfera,	
o	seu	efeito	é	muito	nocivo.

Além	disso	esta	é	uma	solução	mais	efi-
ciente	 porque	 tem	 um	 novo	 mecanismo	 de	
funcionamento	de	alto	desempenho,	o	Com-
poDrive,	 que	 multiplica	 em	 10	 vezes	 a	 resis-
tência	 mecânica	 dos	 mecanismos	 conven-
cionais	e	oferece	novos	acessórios	opcionais	
de motorização Plug&Play	 e	 pré-cablados,	

Na apresentação da 
gama foi ainda falado 
dos grandes desafios 
que a nossa sociedade 
tem pela frente, 
nomeadamente as 
alterações climáticas, a 
pandemia da Covid19 e 
a recessão económica, e 
como a descarbonização 
da eletricidade tem aqui 
um papel fundamental. 
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facilitando	a	atualização	e	a	instalação,	bem	como	reduzindo	
drasticamente	 o	 tempo	 de	 implementação	 e	 montagem.	 A	
nova	gama	conserva	a	mesma	operação,	dimensões	e	liga-
ções	da	sua	antecessora,	a	gama	SM6,	para	tornar	esta	tran-
sição	o	mais	fácil	possível.

Esta	nova	gama	da	Schneider	Electric	também	melhora	a	
segurança	dos	operadores	graças	às	suas	potentes	funções	
de	controlo	local,	que	permitem	aos	utilizadores	operá-la	a	
partir	de	um	dispositivo	inteligente	sem	interagir	fisicamente	
com	 o	 equipamento.	 E	 as	 suas	 capacidades	 digitais	 permi-
tem	levar	a	manutenção	ao	nível	seguinte,	gerindo	os	ativos	
de	forma	eficiente	para	otimizar	as	operações	de	manuten-
ção	 e	 aumentar	 a	 continuidade	 do	 serviço.	 A	 tecnologia	 de	
deteção	sem	fios,	como	os	sensores	térmicos	e	ambientais,	
proporciona	 aos	 operadores	 dados	 em	 tempo	 real	 sobre	
o	 estado	 dos	 ativos,	 para	 que	 possam	 programar	 a	 manu-
tenção	 no	 momento	 indicado.	 Os	 operadores	 podem	 ainda	
aceder	 facilmente	 à	 informação	 do	 ciclo	 de	 vida	 dos	 ativos	
através	 de	 um	 código	 QR	 que	 reúne	 toda	 a	 documentação	
relevante	 e	 também	 permite	 carregar	 novos	 dados.	 Desta	
forma	garante-se	uma	maior	otimização	da	vida	útil	do	equi-
pamento,	além	de	uma	redução	dos	riscos	e	dos	custos	deri-
vados	do	tempo	de	inatividade.

Esta nova gama da Schneider 
Electric também melhora a 
segurança dos operadores graças 
às suas potentes funções de 
controlo local, que permitem aos 
utilizadores operá-la a partir de um 
dispositivo inteligente sem interagir 
fisicamente com o equipamento.

COMO SERÃO AS INDÚSTRIAS DO FUTURO?
No	último	Innovation	Talk	para	o	setor	industrial,	a	Schneider	
Electric	 abordou	 as	 indústrias	 do	 futuro,	 fundamentais	 em	
muitos	aspetos	sobretudo	numa	época	em	que	o	mundo	está	
a assistir a uma massiva transformação digital que requer mais 
dados	e	uma	maior	sustentabilidade	e	eficiência	energética.

Josu	Ugarte,	Iberian	Zone	President,	abordou	as	tendên-
cias	económicas	atuais	e	do	futuro	rumo	à	sustentabilidade.	
Há	atualmente	4	macrotendências	–	globalização,	revolução	
digital,	 expansão	 do	 conhecimento	 e	 emergência	 climática	
e	há	uma	interação	desafiante	entre	estas	a	uma	grande	ve-
locidade.	Xavier	Armengol,	Iberian	Industrial	Automation	VP,	
indicou	 a	 resiliência,	 flexibilidade	 e	 digitalização	 como	 as	
tendências	do	futuro	e	explicou	que	há	uma	maior	urgência	
na	digitalização	e	na	transformação	digital,	com	mais	pontos	
de	 distribuição,	 maior	 competitividade	 (pressão	 nos	 custos	
de	exportação)	e	necessidade	de	eficiência	energética	e	dos	
processos	que	leva,	invariavelmente,	à	produtividade.	Smart	
factoring	foi	o	exemplo	dado	pela	visita	virtual	a	uma	fábrica	
de	Puente	la	Reina,	em	Navarra,	Espanha,	com	uma	produ-
ção	e	funcionamento	assente	na	eficiência,	sustentabilidade	
e	 produtividade	 (muito	 conseguido	 através	 do	 EcoStruxure	
Point	que	controla	e	reduz	custos).	M
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Shell introduz um portefólio 
global	de	lubrificantes	neutros	
em carbono
NO PASSADO DIA DE 23 DE FEVEREIRO A SHELL ANUNCIOU 
QUE VAI FORNECER AOS SEUS CLIENTES. 
por Spinerg – Soluções para Energia, S.A.

Lubrificantes neutros em carbono de forma transversal no seu portefólio, desde óleos de motor para veículos ligeiros até lubrificantes 
para diversas aplicações industriais.  

A Shell	pretende	que	as	emissões	anuais	
de	 mais	 de	 200	 milhões	 de	 litros	 de	
lubrificantes	 sintéticos,	 possam	 ser	

compensadas,	evitando	700	000	toneladas	de	
emissões	dióxido	de	carbono	equivalente	por	
ano	 (CO2e)1,	 o	 que	 equivale	 a	 retirar	 340	 000	
automóveis	da	estrada	num	ano.

“A Shell estabeleceu a meta de se tornar 
um negócio de energia de emissões zero até 
2050, a par com a sociedade e os nossos clien-
tes,”	 referiu	 Carlos	 Maurer,	 Vice-Presidente	
Executivo	da	Global Commercial	na	Shell.

“Sabemos que os nossos clientes estão a 
procurar maneiras de reduzir sua pegada de 
carbono e, como o fornecedor líder mundial 
de lubrificantes, temos um papel importante 
a desempenhar. É por isso que tenho o prazer 
de anunciar o maior programa de neutralida-
de carbónica na indústria de lubrificantes, que 
compensa as emissões de carbono existentes 
durante ciclo de vida completo dos nossos 
produtos. A partir de hoje, os nossos consumi-
dores, transportadores comerciais e clientes 
industriais podem beneficiar de um melhor de-
sempenho do motor, de maior eficiência e eco-
nomia de combustível, com produtos neutros 
em carbono.”

Isso	representa	um	marco	importante	na	
estratégia	 que	 a	 Shell	 Lubricants	 tem	 vindo	
a	desenvolver	ao	longo	dos	últimos	anos,	no	
sentido	 de	 ajudar	 os	 clientes	 a	 gerir	 as	 suas	

necessidades	 de	 sustentabilidade	 e,	 em	 pa-
ralelo,	também	representa	um	momento	cru-
cial	na	sua	ambição	de	reduzir	a	intensidade	
de	carbono	dos	seus	produtos,	evitando,	re-
duzindo	e	compensando	as	emissões.	Desde	
2016,	a	Shell	reduziu	a	intensidade	de	carbo-
no	na	fabricação	de	lubrificantes	em	mais	de	
30%,	com	mais	de	50%	da	eletricidade	usada	
nas	suas	fábricas	de	blending	de	lubrificantes	
a	 virem	 de	 fontes	 renováveis.	 A	 Shell	 tam-
bém	 está	 a	 reduzir	 o	 desperdício	 de	 emba-
lagens	 de	 produtos	 lubrificantes	 em	 grande	
escala,	 aumentando	 o	 uso	 de	 materiais	 re-
ciclados	 e	 explorando	 soluções	 de	 embala-
gem	 mais	 sustentáveis	 nas	 suas	 cadeias	 de	
fornecimento.

Embora	as	medidas	para	evitar	e	reduzir	
as	emissões	ofereçam	a	melhor	solução	para	
as	emissões	no	longo	prazo,	até	que	estas	se-
jam	implementadas	em	escala,	os	programas	
de	compensação	de	carbono	fornecem	uma	
solução	imediata	para	equilibrar	as	emissões	
de CO

2e	em	todo	o	portefólio	e	cadeia	de	va-
lor	 da	 Shell.	 Os	 projetos	 globais	 da	 Shell	 de	
créditos	 de	 carbono	 com	 base	 na	 natureza	
compensarão	as	emissões	de	CO2e	de	todo	
o	ciclo	de	vida	desses	produtos,	incluindo	as	
matérias-primas,	embalagem,	produção,	dis-
tribuição,	utilização	pelo	cliente	e	fim	da	vida	
do	produto.

A	partir	de	agora,	os	lubrificantes	neutros	
em	carbono	da	Shell	estarão	disponíveis	nos	
principais	mercados	da	Europa,	Ásia-Pacífico,	
Oriente	 Médio	 e	 América	 do	 Norte.	 A	 She-
ll	 compensará	 as	 emissões	 de	 um	 conjunto	
de	 lubrificantes	 sintéticos	 avançados	 nesses	
mercados,	 presentes	 na	 gama	 Shell	 Helix	
para	automóveis	ligeiros;	na	Shell	Rimula	para	
motores	 de	 veículos	 pesados	 e	 uma	 ampla	
gama	 de	 lubrificantes	 premium	 da	 indústria,	
incluindo	 Shell	 Omala	 no	 setor	 eólico,	 Shell	

Mysella	 para	 o	 setor	 da	 energia,	 a	 linha	 de	
produtos	de	rótulo	ecológico	“Shell Naturelle” 
e	a	linha	de	massas	Shell	Gadus.

É	com	grande	entusiasmo	que	a	Spinerg,	
macro	 distribuidora	 dos	 Lubrificantes	 She-
ll	 em	 Portugal,	 disponibiliza	 este	 portefolio	
de	 lubrificantes	 neutros	 em	 carbono	 para	 o	
nosso	mercado,	respondendo	às	necessida-
des	de	sustentabilidade	dos	seus	clientes	da	
área	 automotive	 e	 industriais.	 Ser	 represen-
tante	da	marca	líder	mundial	no	mercado	de	
lubrificantes,	 permite	 à	 Spinerg	 ter	 acesso	 a	
este	 portefólio	 e	 know-how,	 que	 representa	
uma	 forma	 pioneira	 de	 estar	 no	 mercado	 e	
abordar	 temas	 críticos	 para	 os	 nossos	 clien-
tes	 e	 para	 a	 sociedade.	 Com	 este	 programa	
de	 neutralidade	 carbónica	 dos	 lubrificantes	
Shell,	concretiza-se	uma	ambição	com	ações	
concretas.	 “A Spinerg vai ajudar os Clientes a 
reduzirem a sua pegada de CO

2, juntando ao 
nosso programa “Total Cost of Ownership”,	
um	 portefólio	 neutro	 em	 carbono.	 Cada	 vez	
mais,	os	clientes	vão	ter	preocupações	sobre	
a	sustentabilidade	da	sua	operação,	que	em	
breve	 será	 cada	 vez	 mais	 regulamentada.	 “A 
Spinerg, em conjunto com a Shell, está a dar 
o primeiro passo nesse caminho que todos 
nós vamos ter que percorrer”,	 refere	 José	 Cid	
Proença,	Diretor-Geral	da	Spinerg.	M

A Spinerg, em conjunto 
com a Shell, está a dar 
o primeiro passo nesse 
caminho que todos nós 
vamos ter que percorrer 
José Cid Proença, Diretor-Geral da Spinerg
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Weidmüller fortalece foco 
internacional e experiência 
em engenharia para a indústria 
de processos
por Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

A Weidmüller conta com tradição e experiência. Com o estabelecimento da “Klippon Engineering UK Limited”, a Weidmüller está a 
reunir os seus muitos anos de experiência no setor da indústria de processo numa nova subsidiária com sede em Leicester, no Reino 
Unido. Já em 1959, a Weidmüller abriu a sua primeira localização no Reino Unido e fundou a Klippon Electricals Ltd. A Weidmüller está 
a retornar às suas raízes e a dar continuidade a uma história de sucesso de mais de 60 anos.

A recém-fundada	Klippon	Engineering	é	
responsável por uma rede mundial de 
especialização	 em	 engenharia	 e	 ser-

viços.	 Com	 a	 sua	 própria	 equipa	 de	 vendas,	
especialistas	 em	 aplicações,	 locais	 de	 pro-
dução	 e	 montagem	 afiliados,	 serão	 desen-
volvidas	 soluções	 específicas	 para	 produtos	
e	 aplicações,	 certificadas	 e	 implementadas	
no	 futuro.	 “Com a nossa experiência concen-
trada de 6 décadas, estamos ao lado dos 
nossos clientes como um parceiro competente 
em diversas áreas da indústria de processos. 
Estamos a reforçar o nosso compromisso num 
mercado em crescimento, em linha com nossa 
tradição e história, e a posicionarmo-nos para 
necessidades futuras”,	 afirma	 Timo	 Berger,	
Chief Sales Officer	do	Grupo	Weidmüller.

Ao	 longo	 dos	 anos,	 a	 Weidmüller	 esta-
beleceu	 com	 sucesso	 a	 marca	 “Klippon” na 
indústria	 de	 processo	 para	 soluções	 de	 alta	

qualidade	 em	 tecnologia	 de	 conexão,	 comu-
nicação	e	digitalização,	bem	como	para	com-
ponentes para áreas perigosas e serviços de 
engenharia.	 A	 Klippon	 Engineering	 continua	
esta	 tradição	 como	 uma	 empresa	 certificada	
e	globalmente	ativa,	desenvolvendo	soluções	
para	indústrias	como	petróleo,	gás	e	GNL,	quí-
mica	e	farmacêutica,	tratamento	de	água	e	es-
goto,	mineração,	minerais	e	metalurgia,	papel	
e	celulose,	vidro,	hidrogénio	e	energia.	

“O nosso foco está no desenvolvimento de 
aplicações e soluções específicas do cliente, 
especialmente no campo da proteção contra 
explosão. Cada vez mais, isso envolve o pro-
longamento da vida útil das instalações exis-
tentes, por exemplo, através de soluções para 
migração simples e rápida quando a tecnolo-
gia de controlo de processo é modernizada”,	
diz	Jonathan	Lane,	Diretor	Executivo	da	Klip-
pon	Engineering	UK	Limited.

Figura 2. Timo Berger, 

Chief Sales Officer 

do Grupo Weidmüller.

Figura 3. Jonathan Lane, 

Diretor Executivo da 

Klippon Engineering UK 

Limited.

Com	 a	 nova	 empresa,	 a	 Weidmüller	 está	 a	
expandir	 ainda	 mais	 o	 seu	 compromisso	 in-
ternacional.	 Com	 os	 seus	 especialistas	 na	
Ásia,	 Médio	 Oriente,	 Emirados	 Árabes	 Uni-
dos,	Alemanha,	bem	como	no	Reino	Unido	e	
outros	 locais	 de	 produção	 da	 Weidmüller,	 a	
Klippon	Engineering	está	agora	ativa	em	todo	
o	mundo.

Figura 4. Com o estabelecimento da Klippon Engineering 

UK Limited, o Grupo Weidmüller está a reunir a sua 

experiência acumulada na indústria de processo. 

Figura 1. Há mais de 60 anos começou a história de sucesso da Klippon no Reino Unido, na sede da Klippon Electricals Ltd..
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ENTREVISTA

”A manutenção é a atividade 
mais decisiva para o nível 
de desenvolvimento e bem-estar 
da sociedade”
por Navaltik Management – Organização da Manutenção, Lda. 

A 4.ª edição de “Gestão da Manutenção de equipamentos, instalações e edifícios” de Saraiva Cabral é uma obra de referência para 
qualquer interessado no tema da manutenção, e uma excelente contribuição para o desempenho competente da gestão dos ativos 
das organizações.

Esta	obra,	que	conta	com	a	participação	
de	 uma	 série	 de	 autores	 que	 incluem	
a	 abordagem	 a	 temas	 novos	 da	 ma-

nutenção	moderna,	aborda	a	atualização	dos	
normativos	da	manutenção	industrial,	gestão	
de	 edifícios	 e	 áreas	 relacionadas,	 como	 a	
gestão	da	energia,	ambiente,	segurança	anti-
-incêndio	 e	 anti-hostilidade,	 prevenção	 epi-
demiológica	 e	 legionella,	 numa	 perspetiva	
objetiva	 e	 sustentada	 na	 experiência	 prática	
dos	autores.

Revista “Manutenção” (RM): Segue na 4.a 
edição desta obra. O que mais mudou no 
mundo da gestão da manutenção desde a 
primeira edição até esta?
Saraiva Cabral (SC): Alterações	significativas	
nas	 Normas	 Europeias	 de	 Manutenção,	 de-
signadamente,	de	terminologia	e	indicadores	

de	 manutenção.	 Novos	 regulamentos	 para	
a	 gestão	 de	 edifícios,	 suscitados	 por	 novas	
diretivas	 da	 União	 Europeia,	 designadamen-
te	 a	 EPBD	 (Energy Performance of Buildings 
Directive).	 O	 grande	 e	 justificado	 enfoque	 na	
gestão	da	energia	e	na	preservação	ambien-
tal,	expresso	em	numerosos	normativos	que	
o	gestor	de	manutenção	tem,	cada	vez	mais,	
de	 conhecer	 para	 analisar	 criticamente	 para	
escolher	 o	 seu	 caminho.	 A	 grande	 e,	 mais	
uma	 vez,	 justificada	 preocupação	 social	 nas	
questões	 relativas	 à	 higiene	 e	 á	 saúde,	 qua-
lidade	do	ar,	prevenção	da	legionella,	micror-
ganismos,	 virus	 patogénicos	 e	 substâncias	
nocivas.	E,	naturalmente,	às	questões	da	se-
gurança	 pessoal	 (incêndio,	 inundações,	 ca-
tástrofes…),	segurança	anti-hostilidade	(terro-
rismo,	atentados,	ataques	informáticos,	entre	
outros),	 preservação	 ambiental	 (deposição	

de	 resíduos,	 efluentes,	 poluição	 atmosféri-
ca,	ruínas	industriais,	entre	outros.).	Enfim,	um	
mundo	com	um	crescimento	exponencial	de	
domínios	 novos	 para	 os	 quais	 o	 técnico	 de	
manutenção tem que estar desperto e pron-
to	a	percorrer.	O	livro	abre	umas	portas,	mas	
o	 crescimento	 continua.	 Diria	 que	 a	 Manu-
tenção	está,	atualmente,	no	olho	do	furacão	
do	desenvolvimento	das	engenharias.	O	tipo	
hábil	que	mantinha	a	máquina	e	garantia	que	
funcionava	 sem	 problemas,	 continua	 impor-
tantíssimo,	 mas	 o	 alcance	 da	 sua	 ação	 vai	
muito	para	além	disso.

RM: No livro abordam-se os conceitos fun-
damentais da manutenção moderna, com 
destaque para áreas relacionadas com a 
gestão da energia, ambiente, segurança 
anti-incêndio e anti-hostilidade, prevenção 

Fazer planeamento, exigir 
planeamento, Manutenção 
preventiva, é que é 
conservar a história, porque 
com ela é que se aprende.

Saraiva Cabral.
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epidemiológica e legionella. De todos estes conceitos acre-
dita que algum seja mais relevante que outro ou todas as 
empresas necessitam de implementar e gerir todos estes 
conceitos por igual?
SC:	Penso	que	todos	estes	conceitos	têm	que	ser	abordados	
por	igual	e	geridos	em	função,	naturalmente,	dos	casos	em	
questão.	 Num	 hospital,	 por	 exemplo,	 as	 questões	 da	 quali-
dade	do	ar	e	da	higiene	terão	uma	importância	suprema,	já	
que	 determinam	 a	 linha	 entre	 a	 morte	 e	 a	 vida.	 Num	 porto	
ou	aeroporto	teremos	em	destaque	questões	de	segurança	
operacional	 e	 de	 segurança	 anti-hostilidade.	 Numa	 fábrica	
questões	de	natureza	ambiental.	Cada	caso	tem	que	ser	su-
jeito	a	uma	análise	tempestiva	de	contingências	possíveis	e	
elaborado	o	respetivo	plano	de	prevenção.	E	a	solução	virá	
das	cabeças	das	pessoas,	que	têm	que	estar	habilitadas	para	
isso.	Não	me	parece	que	possa	vir	a	haver	uma	receita…	Julgo	
que	a	manutenção,	em	sentido	lato,	vai	ter	que	integrar	es-
pecialistas	em	todos	estes	domínios	que,	por	um	lado,	têm	
que	saber	das	suas	especialidades,	mas	que	têm	que	saber,	
também,	como	se	implementam	práticas	de	gestão	eficazes	
para	“manter as coisas bem”.

RM: Conseguiria resumir a Gestão da Manutenção em 3 
premissas fundamentais que qualquer gestor deva ter em 
conta?
SC:	 Fazer	 e	 exigir	 planeamento;	 manutenção	 preventiva	 é	
que	é;	e	conservar	a	história,	porque	com	ela	é	que	se	apren-
de.	E	juntava	uma	quarta:	gestão	da	manutenção	é	uma	ativi-
dade	técnica,	os	custos	são	uma	consequência.

RM: Às organizações que se pretendem competitivas e 
sustentáveis quais devem ser os primeiros passos na ges-
tão da manutenção moderna?
SC:	Ler	o	livro	“Gestão da Manutenção de equipamentos, ins-
talações e edifícios”	 e/ou	 outros.	 Primeiro	 passo,	 estabele-
cer	as	bases	para	uma	boa	gestão	de	manutenção,	que	são	
bem	conhecidas;	não	inventar.	Preparar	a	base	significa:	ter	o	
parque	 de	 equipamentos	 sistematizado	 e	 caracterizado;	 os	
técnicos	 mentalizados	 e	 convencidos	 da	 bondade	 de	 uma	
gestão	 esclarecida;	 implementar	 as	 ordens	 de	 trabalho	 e	 o	
reporte	dos	trabalhos.	Só	depois	de	ter	a	gestão	a	andar,	po-
derá	e	deverá	pensar	em	melhoramentos.

Segundo	passo,	escolher,	para	o	seu	caso,	por	onde	vai	
começar,	 e	 levar	 até	 ao	 fim	 cada	 etapa.	 No	 caminho	 tem	
que	 estar	 preparado	 para	 sucessos	 e	 fracassos,	 apoios	 e	
resistências,	 elogios	 e	 críticas.	 Enfrentá-los	 todos	 e	 nunca	
desistir.

RM: Que conselhos acha pertinente deixar aos futuros ges-
tores da manutenção?
SC:	 Pegando	 na	 ideia	 que	 vem	 citada	 logo	 nas	 primeiras	
páginas,	de	que	 “…a manutenção é a atividade mais decisiva 
para o nível de desenvolvimento e bem-estar da sociedade: se 
não houvesse manutenção não haveria pontes, edifícios, má-
quinas, nada perduraria; o homem teria continuado a viver em 
cavernas, com frio, a andar a pé e a transportar o que quer que 
fosse às costas, não manteria nada do que tem…”	Portanto,	a	
manutenção	é	altamente	relevante	para	qualquer	sociedade,	
é	indiscutivelmente	útil,	não	é	concebível	que	perca	a	sua	im-
portância,	é	uma	atividade	atrativa	para	os	futuros	gestores,	
uma	atividade	com	futuro.	

Conselhos?	 Preparem-se	 para	 trabalhar	 no	 duro,	 mas	
acreditem	que	será	motivante.	M
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Tekon IoT Platform
A Tekon IoT Platform é uma solução de software completa para a gestão de dados da organização. Uma plataforma IoT ajuda as 
empresas a permanecerem conectadas aos processos e a melhorar a rentabilidade.

O QUE AS PESSOAS QUEREM DIZER 
QUANDO DIZEM “IoT PLATFORM”?

Surgem	muitas	oportunidades	de	negó-
cio	 novas	 na	 tendência	 de	 dados	 IoT	
que estão a ser transmitidos dos pro-

dutos	atuais	ligados	à	internet.
A	 plataforma	 IoT	 conecta	 o	 seu	 hard-

ware,	contudo	diversificado,	à	cloud usando 
opções	 de	 conectividade	 flexíveis,	 meca-
nismos de segurança de nível empresarial e 
amplas	competências	de	processamento	de	
dados.	Para	programadores,	uma	plataforma	
IoT	oferece	um	conjunto	de	recursos	prontos	
a	usar	que	aceleram	bastante	o	desenvolvi-
mento	 de	 aplicações	 para	 dispositivos	 co-
nectados,	além	de	cuidar	da	expansibilidade	
e	 da	 compatibilidade	 entre	 dispositivos	 de	
dados.

Para	programadores,	uma	plataforma	IoT	
oferece	 um	 conjunto	 de	 recursos	 prontos	 a	
usar	 que	 aceleram	 bastante	 o	 desenvolvi-
mento	 de	 aplicações	 para	 dispositivos	 co-
nectados,	além	de	cuidar	da	expansibilidade	
e	da	compatibilidade	entre	dispositivos.

Quando	 as	 pessoas	 falam	 sobre	 plata-
forma	IoT,	elas	podem	querer	dizer	qualquer	
uma	destas	3	coisas:
• Plataforma IoT como Processo: interpreta 

como	um	sistema	de	recolha	de	dados	de	
todos	os	tipos	de	sensores.

• Plataforma IoT como Estratégia:	 filosofia	
de	 negócio	 de	 como	 cada	 processo	 se	
encontro	ligado	entre	si.

• Plataforma IoT como Tecnologia: produto 
de	tecnologia,	frequentemente	em	cloud,	
usado	 para	 registar,	 reportar	 e	 analisar	
dados	provenientes	dos	sensores.

PORQUE É IMPORTANTE A IoT 
PLATFORM?
Soluções	 IoT	 estão	 a	 ficar	 inevitavelmente	
mais	complexas	e	dinâmicas.	Elas	envolvem	
maiores	ecossistemas	de	dispositivos	e	evo-
luem muito mais rapidamente do que o soft-
ware	 de	 aplicação	 empresarial	 tradicional.	
Com a proliferação de todos os tipos de inte-
rações	remotas	entre	dispositivos	e	seres	hu-
manos,	as	soluções	IoT	também	estão	à	fren-
te	de	um	novo	paradigma	para	a	experiência	
digital	orientada	para	o	cliente.

A	sua	complexidade	pode	parece	intimi-
dadora	no	começo	mas,	na	verdade,	tirar	par-
tido	da	IoT	é	possível	a	uma	fração	do	esforço	

um	maior	controlo	sobre	o	sistema,	o	seu	
código	 fonte,	 integração	 de	 interfaces,	
opções	de	implementação,	esquemas	de	
dados,	 mecanismos	 de	 segurança	 e	 co-
nectividade,	entre	outros.

• Seguro – segurança de dados envolve 
encriptação,	 gestão	 integrada	 de	 identi-
dade	 e	 implementação	 flexível.	 Encrip-
tação	 do	 fluxo	 de	 dados	 ponto	 a	 ponto,	
incluindo	 dados	 em	 repouso,	 autentica-
ção	de	dispositivos,	gestão	de	direitos	de	
acesso	 de	 utilizadores	 e	 infraestrutura	
privada	 para	 dados	 confidenciais	 em	
cloud	 –	 este	 é	 o	 básico	 de	 como	 evitar	
brechas	 potencialmente	 compromete-
doras	na	sua	solução	IoT.

COMO AS DIFERENTES FUNÇÕES 
DO NEGÓCIO BENEFICIAM COM O USO 
DA PLATAFORMA IoT?
Uma	 plataforma	 IoT	 desempenha	 um	 papel	
fundamental	 para	 os	 fornecedores	 de	 dis-
positivos inteligentes e startups,	 que	 podem	
usá-los	 para	 equipar	 os	 seus	 produtos	 com	
controlo	remoto	e	funções	de	monitorização	
em	tempo	real,	alertas	e	notificações	configu-
ráveis,	 serviços	cloud	 conectáveis	 e	 integra-
ção	 com	 smartphones e outros dispositivos 
dos	consumidores.

Outra	ampla	aplicação	da	plataforma	IoT	
é	 a	 otimização	 de	 custos	 para	 as	 empresas	
nos	setores	industriais,	agricultura	e	transpor-
tes através da monitorização remota dos dis-
positivos	e	veículos,	manutenção	preditiva	de	

usual	sem	reinventar	a	roda.	Para	este	propó-
sito,	uma	plataforma	IoT	é	a	nova	roda.

VOCÊ PODE VER TUDO 
EM UM LUGAR – UM PAINEL SIMPLES 
E PERSONALIZÁVEL
Existem	 outros	 critérios	 importantes	 que	 di-
ferenciam	 as	 plataformas	 IoT	 entre	 si,	 como	
escalabilidade,	personalização,	facilidade	de	
uso,	controlo	de	código,	integração	com	sof-
tware	de	terceiros,	opções	de	deployment e o 
nível	de	segurança	de	dados.
• Escalável (cloud native) – plataformas 

avançadas	de	IoT	garantem	uma	escalabi-
lidade	elástica	através	de	qualquer	número	
de	 pontos	 de	 proximidade	 que	 o	 cliente	
possa	exigir.	Esta	capacidade	é	tida	como	
garantida para public cloud deployments 
mas	 deve	 ser	 especificamente	 testada	 no	
caso	de	uma	implementação	local,	incluin-
do	 as	 capacidades	 de	 equilíbrio	 de	 carre-
gamento da plataforma para um desempe-
nho	maximizado	do	grupo	de	servidores.

• Personalizável –	 um	 fator	 crucial	 para	 a	
velocidade	 de	 entrega.	 Relaciona-se	 es-
treitamente	 com	 a	 flexibilidade	 da	 inte-
gração	 de	 APIs,	 perda	 de	 acoplamento	
dos	componentes	da	plataforma	e	trans-
parência	 do	 código	 fonte.	 Para	 soluções	
IoT	 de	 pequena	 escala	 e	 pouco	 exigen-
tes,	boas	APIs	podem	ser	suficientes	para	
voar,	 enquanto	 ecossistemas	 IoT	 ricos	
em	recursos	e	em	rápida	evolução	geral-
mente	exigem	que	os	developers	tenham	
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equipamentos,	 recolha	 de	 dados	 do	 sensor,	
para	análise	da	produção,	em	tempo	real,	ga-
rantia	de	segurança,	e	acompanhamento	de	
cargas	até	de	ponto	a	ponto.	

Clouds	de	plataformas	IoT	em	larga	escala	
são	soluções	típicas	para	CSPs,	cidades	inteli-
gentes	 e	 integradores	 de	 energia	 inteligente.	
Ao	usar	uma	plataforma	IoT,	estas	companhias	
desenvolvem	infraestruturas	IoT	para	fornecer	
todo	um	tipo	de	serviços	novos	para	os	clien-
tes	regulares,	empresas	de	serviços	públicos	
e	 grandes	 corporações.	 Entre	 eles	 estão	 os	
serviços	de	carro	interligados,	medição	inteli-
gente	de	rede,	monitorização	da	qualidade	do	
ar	em	toda	a	cidade,	implantações	de	edifícios	
inteligentes	e	inúmeras	outras.

Por	fim,	uma	plataforma	IoT	é	a	tecnolo-
gia	 essencial	 para	 garantir	 qualidade	 no	 re-
talho,	 cadeia	 de	 frio,	 indústria	 e	 dispositivos	
médicos.

QUAIS AS VANTAGENS 
DA PLATAFORMA IoT?
•	 Maior	produtividade.
•	 Gestão	melhorada.
•	 Previsão	eficiente.
•	 Relatórios	precisos.

•	 Métricas	melhoradas.
•	 Aumento	do	retorno	do	investimento.
•	 Melhores	produtos	e	serviços.
•	 Colaboração	simultânea	de	toda	a	equipa.

PORQUÊ ESCOLHER UMA 
PLATAFORMA IoT CLOUD-BASED?
A Internet das Coisas e a revolução da cloud 
computing	mudaram	tudo.

Talvez	 o	 desenvolvimento	 recente	 mais	
significativo	 em	 sistemas	 de	 plataforma	 IoT	
tenha	sido	a	migração	para	a	cloud a partir do 
software	da	plataforma	IoT	no	local.

Livres	da	necessidade	de	instalar	softwa-
re	 em	 centenas	 de	 milhares	 de	 computado-
res	 e	 dispositivos	 móveis,	 organizações	 por	
todo	o	mundo	estão	a	descobrir	os	benefícios	
da	 transferência	 de	 dados	 com	 um	software 
e	serviços	para	um	ambiente	online	seguro.

Uma	 plataforma	 IoT	 cloud-based apre-
senta	os	seguintes	benefícios:
•	 Implantação	rápida;
• Atualização de software	automática;
•	 Reduz	custos	ao	rápido	dimensionamento;
•	 Funciona	em	qualquer	lado,	em	qualquer	

dispositivo;
•	 Maior	colaboração.

O QUE É A TEKON IoT PLATFORM? 
•	 Tekon	IoT	Platform:	solução	completa	de	

software	que	ajuda	os	gestores	a	recolher	
dados	do	processo.

•	 Tekon	 IoT	 Platform	 é	 importante	 porque	
permite	que	um	negócio	se	aprofunde	e	
lucre	com	o	processo.

•	 Tekon	 IoT	 Platform	 cloud-based é ideal 
porque	 oferece	 desenvolvimento	 instan-
tâneo,	escalabilidade	económica	variável	
e	acesso	de	qualquer	lugar	em	qualquer	
dispositivo.

•	 O	 sistema	 Tekon	 IoT	 Platform	 oferece	
uma	 visão	 global	 da	 monitorização	 das	
variáveis	 do	 negócio	 e	 apresenta-as	 so-
bre	a	forma	de	um	painel	simples	e	per-
sonalizável.	

•	 Vantagens	da	Tekon	IoT	Platform:	monito-
rização	fiável,	aumento	da	previsão	e	pro-
dutividade,	 gestão	 melhorada,	 relatórios	
mais	precisos,	ROI	maximizado	e	melho-
res	níveis	do	serviço.	M

Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com
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GTC: um sistema essencial 
à	eficiente	condução	
e racionalização energética 
dos edifícios
O potencial de poupança num edifício tem início, sem dúvida, na excelência do projeto de arquitetura e inerentes projetos das 
especialidades, em estreita sintonia com o investidor preocupado, não só com o conforto dos seus ocupantes, mas também com a 
sustentabilidade energética do mesmo. 

O segredo da nossa 
longa história de sucesso, 
confirmada nas inúmeras 
obras realizadas, reside na 
transmissão do know-how 
através das gerações, em 
paralelo com a atualização 
técnica permanente que a 
evolução tecnológica nos 
tem proporcionado e que 
temos sabido transmitir 
aos nossos clientes em 
cada obra que realizamos.

A opção	por	estratégias	corretas	em	to-
das	 as	 áreas	 técnicas	 do	 edifício,	 em	
especial	 nas	 de	 AVAC	 e	 eletricidade	

(grandes	 consumidores	 de	 energia),	 devida-
mente	 planificadas	 e	 coordenadas,	 a	 par	 da	
correta	 seleção	 de	 equipamentos,	 conve-
nientemente	 dimensionados,	 são	 essenciais	
para	poder	atingir	esses	objetivos.	O	sistema	
de	Gestão	Técnica	Centralizada,	vulgarmente	
conhecida	 pelo	 acrónimo	 GTC	 é,	 sem	 dúvi-
da,	o	instrumento	que	permite,	ao	longo	dos	
muitos	 anos	 de	 vida	 expectável	 do	 edifício,	
estabelecer,	adaptar	e	readaptar,	estratégias	
operacionais,	monitorizar	todos	os	sistemas	e	
órgãos	vitais	do	edifício	e	ajudar	efetivamen-
te	 o	 seu	 gestor	 técnico	 na	 condução	 diária	
de	modo	a	satisfazer,	com	eficiência,	as	suas	
reais	necessidades.	

O	 Grupo	 Contimetra/Sistimetra	 em	 par-
ceria	 com	 a	 Johnson	 Controls	 e	 em	 estreita	
colaboração	 com	 os	 gabinetes	 de	 projeto	
e	 donos	 de	 obra	 tem	 contribuído,	 desde	 a	

década	de	70	até	aos	nossos	dias,	para	a	im-
plementação	 de	 inúmeros	 sistemas	 de	 GTC	
(mais	 de	 1500).	 Estamos	 obviamente	 gratos	
a	todos	com	quem	temos	colaborado	e	que	
em	 nós	 têm	 depositado	 confiança,	 ao	 longo	
demais	de	55	anos	de	atividade.

Além da implementação de novos siste-
mas,	 o	 Grupo	 Contimetra/Sistimetra	 tem-se	
dedicado	a	atualização	e	renovação	de	siste-
mas	 (hardware e software)	 em	 edifícios	 para	
os	 quais	 temos	 prestado	 serviços	 continua-
dos	 de	 manutenção	 preventiva	 e	 corretiva.	
O uso de sistemas operativos desatualizados 
e	 a	 falta	 de	 atualizações	 de	 segurança,	 que	
corrijam	as	suas	falhas,	representam	um	risco	
acrescido	para	as	empresas	ou	organizações.	
Estas	 desatualizações	 limitam	 severamente	
a	 capacidade	 de	 explorar	 adequadamente	
os	 investimentos,	 onde	 se	 inclui	 o	 sistema	
de	 gestão	 técnica	 centralizado	 (GTC).	 Torna-
-se	 assim	 absolutamente	 necessário	 pro-
ceder	 à	 atualização	 de	 todos	 os	 programas	

compatíveis	 com	 estas	 plataformas,	 sejam	
eles ferramentas de programação ou de 
supervisão.

A	Johnson	Controls	na	qualidade	de	líder	
destacado	 nos	 Estados	 Unidos	 e	 pela	 forte	
implantação	em	muitos	outros	mercados	do	
globo	 tem	 instalado,	 nos	 últimos	 50	 anos,	
inúmeros	 sistemas	 de	 gestão	 técnica.	 Con-
trariamente	a	muitos	outros	fornecedores	da	
mesma	área	de	negócio,	no	seu	programa	de	
renovação	(upgrade)	para	as	gamas	mais	re-
centes	de	supervisão	METASYS,	permite-lhe	
manter	os	controladores	de	campo	e	o	cabo	
de	 comunicações	 (bus)	 da	 sua	 instalação. 
Os	 custos	 de	 atualização	 tornam-se	 assim	
viáveis e não traumatizantes tanto a nível 
de	 investimento	 como	 a	 nível	 de,	 inevitável,	
inoperacionalidade	 de	 várias	 áreas/serviços	
do	 seu	 imóvel.	 Qualquer	 avaria	 ou	 mesmo	
upgrade	 de	 controladores	 de	 campo	 pode-
rá	ser	uma	alteração	faseada	e	à	medida	do	
cliente	e	da	sua	disponibilidade.
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1.	 Porquê	é	que	deve	pensar	na	atualização	
do	sistema	de	GTC	do	seu	edifício?	
•	 Computador	obsoleto,	sistema	opera-

tivo	e	controladores	descontinuados;
•	 Perda	 de	 dados	 históricos	 por	 com-

putador	desligado	ou	bloqueado;
•	 Não	 existir	 suporte	 técnico	 de	 siste-

mas	antigos;
•	 Melhorar	e	otimizar	a	sua	instalação.

2. Quanto tempo demora o upgrade?
	 Os	controladores	e	supervisores	existem,	

geralmente,	 no	 nosso	 stock.	 É	 feita	 uma	
integração	 rápida	 da	 base	 de	 dados	 na	
plataforma	nova	METASYS.

3.	 Que	vantagens	tenho?
•	 Acesso	remoto	às	minhas	instalações;
• Interface web	 com	 novos	 gráficos	 di-

nâmicos	em	tablets	e	telemóveis	(em	
português);

•	 Uma	maior	poupança	energética	por	
otimização	do	funcionamento	das	mi-
nhas	instalações;

• Integrar novos equipamentos na mi-
nha	 instalação	 (chillers,	 VRV,	 analisa-
dores	de	redes,	entre	outros)

Adicionalmente,	 o	 Grupo	 Contimetra/Sisti-
metra	 tem	 também	 disponível	 o	 serviço	 de	
Sistemas	 Validados	 através	 do	 METASYS	

VALIDATED	 ENVIRONMENTS	 (MVE).	 Este	
software	é	a	resposta	da	Johnson	Controls	às	
instalações	que	exigem	conformidade	regu-
lamentada	para	o	sucesso	da	sua	produção.

A	aplicação	MVE	em	conjunto	com	o	Ap-
plication Data Server	(ADX)	confere	flexibilida-
de	e	constitui	um	 interface web simples para 
monitorizar	e	controlar	a	sua	instalação.	Este	
sistema	gere	os	alarmes,	eventos	e	históricos	
em	 ambientes	 críticos	 como	 farmacêuticos,	
hospitalares,	 centros	 de	 investigação,	 arma-
zéns,	 área	 alimentar,	 laboratórios	 e	 outros	
de	produção	onde	a	exigência	no	controlo	e	
monitorização,	são	a	chave	do	sucesso.	Quer	
esteja	o	foco	centrado	em	exigências	regula-
mentares	ou	na	redução	de	risco,	o	MVE	é	o	
software	apropriado	para	si.

Algumas	 das	 mais	 importantes	 capa-
cidades	 do	 MVE	 incluem	 a	 flexibilidade	 de	
navegação	pelo	sistema,	gráficos	dinâmicos,	
gestão	de	alarmes,	análises	de	tendências	e	
relatórios	 avançados.	 Somando-as	 também	
às	 regras	 de	 complexidade	 para	 as	 senhas	
de	 acesso	 e	 encriptação	 de	 mensagens,	 a	
fim	de	evitar	acessos	não	autorizados	e	toda	
e qualquer tentativa de alteração de dados 
nos	 seus	 históricos.	 É	 na	 realidade	 uma	 ver-
dadeira	 “caixa negra”	 inviolável.	 O	 sistema	
usa	 protocolo	 de	 Internet	 sendo	 totalmente	

compatível	com	standard’s	de	IT	e	comunica-
ções	ao	nível	empresarial.

Este	 sistema	 foi	 especificamente	 desen-
volvido	 para	 garantir	 aos	 produtores/fabri-
cantes	 nas	 áreas	 farmacêutica	 e	 alimentar	 a	
conformidade	 obrigatória	 com	 a	 FDA	 (Food 
and Drug Administration—Estados Unidos da 
América)	Título	21	e	com	Code of Federal Re-
gulation	 (CFR)	 Parte	 11.	 O	 MVE	 está	 também	
em	conformidade	com	agências	similares	em	
todo	 o	 mundo,	 que	 lidam	 com	 registos	 ele-
trónicos	e	requisitos	de	assinatura	eletrónica,	
como	 o	 anexo	 11	 de	 European Union Good 
Manufacturing Practice	 (EU	 GMP)	 e	 a	 Euro-
pean Medicines Agency	(EMA—1998).

O	segredo	da	nossa	longa	história	de	su-
cesso,	 confirmada	 nas	 inúmeras	 obras	 reali-
zadas,	 reside	 na	 transmissão	 do	 know-how 
através	 das	 gerações,	 em	 paralelo	 com	 a	
atualização	 técnica	 permanente	 que	 a	 evo-
lução	 tecnológica	 nos	 tem	 proporcionado	 e	
que	temos	sabido	transmitir	aos	nossos	clien-
tes	 em	 cada	 obra	 que	 realizamos.	 Estamos	
prontos	para	aceitar	o	seu	desafio.		 M

Contimetra, Lda.

Tel.: +351 214 203 900

contimetra@contimetra.com ∙ www.contimetra.com
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Netilion Water Network 
Insights
A solução de monitorização inovadora baseada na cloud da Endress+Hauser permite a otimização e automação abrangente de redes 
de água – em qualquer lugar, a qualquer hora.

As associações de água e 
os sistemas hidráulicos têm 
grande responsabilidade. 
Eles têm que garantir 
que a água potável de 
alta qualidade e a água 
de processo estejam 
disponíveis em quantidade 
e qualidade suficientes 
para as famílias, comércio 
e indústria – sendo que os 
horários de pico e a procura 
diária média devem ser 
garantidos de forma fiável. 

Seja	em	regiões	densamente	povoadas	
ou	remotas,	o	Netilion	Water	Network	
Insights	 (NWNI)	 garante	 total	 trans-

parência	 em	 redes	 de	 água	 todo	 o	 tempo.	
Pode	ser	usado	para	monitorização	fiável	da	
quantidade,	 pressão,	 temperatura,	 nível	 ou	
qualidade	 da	 água.	 A	 NWNI	 conecta	 todos	
os	níveis	de	um	sistema	de	abastecimento	de	
água	e	oferece	aos	fornecedores	de	serviços	
e	 associações	 de	 água	 soluções	 persona-
lizadas	 de	 uma	 única	 fonte.	 Isso	 inclui	 tudo,	
desde	 dispositivos	 de	 campo,	 componentes	

para	transferência	de	dados,	registo	e	arquivo	
de	dados	até	avaliação	de	dados,	bem	como	
funções	de	previsão	únicas.

Como	 pode	 ser	 alcançada	 a	 transparên-
cia	 total	 sobre	 todos	 os	 parâmetros	 relacio-
nados	com	quantidade	e	qualidade	nas	redes	
de	água	potável,	água	de	processo	e	esgoto?	
Que	dispositivos	de	medição	e	componentes	
de	 transmissão	 de	 dados	 são	 necessários	
para	 este	 propósito?	 Os	 custos	 operacionais	
e	 de	 energia	 podem	 ser	 reduzidos	 e,	 em	
caso	 afirmativo,	 onde?	 Que	 contramedidas	

são	necessárias	em	caso	de	falhas?	O	NWNI	
fornece	respostas	convincentes	para	essas	e	
outras	perguntas.

O	 NWNI	 permite	 que	 os	 utilizadores	 te-
nham	acesso	completo	a	todos	os	dados	de	
medição	 recolhidos	 numa	 rede	 de	 água	 e	
transmitidos para a cloud – em todos os mo-
mentos	 e	 em	 todos	 os	 lugares,	 via	 sala	 de	
controlo,	 laptop,	 tablet ou smartphone.	 Seja	
para	volume	de	água,	pressão,	nível	ou	parâ-
metros	 de	 qualidade	 química,	 a	 visualização	
baseada	 na	 web	 das	 redes	 de	 água	 oferece	

Figura 1.

Figura 2. Exemplos de telas de painel: esquerda – rede de água com pontos de medição; meio – curvas de tempo de parâmetros físico-químicos (temperatura, condutividade, valor de pH, 

entre outros); à direita – pontos de medição na saída de uma estação de tratamento de águas residuais.
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Na transferência de custódia 
com água, as menores 
imprecisões na medição de 
medição de caudal podem 
causar grandes quedas na 
faturação anual – tanto para 
fornecedores quanto para 
consumidores. No entanto, 
ao operar 24 horas por dia, 7 
dias por semana, no setor de 
água, é dificilmente realista 
remover caudalímetros 
para medições de teste ou 
recalibrações, especialmente 
para grandes tubagens de 
água de até 3 metros de 
diâmetro.

aos	 utilizadores	 um	 controlo	 completo.	 Em	
caso	 de	 falhas	 ou	 se	 os	 valores	 limite	 forem	
ultrapassados,	 é	 enviado	 automaticamente	
um alarme por e-mail ou SMS para um dispo-
sitivo	inteligente	ou	sala	de	controlo.

O	 NWNI	 oferece	 uma	 variedade	 de	 op-
ções	 de	 avaliação	 e	 exibição,	 como	 curvas	
de	 tempo,	 diagramas,	 tabelas	 ou	 exibições	
de	 tendências.	 Ao	 incorporar	 outras	 fontes	
de	dados,	como	dados	meteorológicos,	tam-
bém	 é	 possível	 criar	 análises	 de	 tendências	
e	previsões,	por	exemplo,	sobre	o	comporta-
mento	do	escoamento	durante	chuvas	fortes,	
procura	de	água	ou	disponibilidade	de	água	
esperada.

O	 NWNI	 apresenta	 excelentes	 soluções	
de	 conectividade	 seguras	 e	 flexíveis.	 A	 co-
municação	é	sempre	criptografada	e	à	prova	
de	violação,	mesmo	em	regiões	remotas	com	
uma	 fonte	 de	 alimentação	 autossuficiente	 e	
transmissão	de	dados	sem	fio.

NWNI PARA ÁGUA POTÁVEL E DE 
PROCESSO – MONITORIZAÇÃO 
CONFIÁVEL SEM ESTAR PRESENTE 
NO TERRENO
As	associações	de	água	e	os	sistemas	hidráu-
licos	têm	grande	responsabilidade.	Eles	têm	
que garantir que a água potável de alta qua-
lidade	 e	 a	 água	 de	 processo	 estejam	 dispo-
níveis	em	quantidade	e	qualidade	suficientes	
para	 as	 famílias,	 comércio	 e	 indústria	 –	 sen-
do	que	os	horários	de	pico	e	a	procura	diária	
média	devem	ser	garantidos	de	forma	fiável.	
Muitas	vezes,	esta	tarefa	exige	a	manutenção	
demorada	 de	 inúmeras	 infraestruturas	 que,	
consoante	as	condições	geográficas	e	hidro-
geológicas,	estão	afastadas	umas	das	outras	
ou	de	difícil	acesso	devido	à	topografia.

Em	 tais	 casos,	 precisamente,	 o	 NWNI	 é	
a	 solução	 ideal	 para	 minimizar	 caminhadas	
de rotina enquanto mantém uma visão ge-
ral	 completa.	 O	 NWNI	 garante	 um	 controlo	
fiável	 dos	 caudais	 de	 água	 em	 captação	 de	
nascentes,	 reservatórios	 elevados,	 tubagens	
e	 estações	 de	 bombeamento	 e	 distribuição.	
Isso	torna	possível	ficar	de	olho	numa	ampla	
gama	 de	 valores	 medidos	 e	 parâmetros	 de	
qualidade:
•	 Monitorização	abrangente	da	quantidade	

e	qualidade	da	água	24	horas	por	dia;
•	 Alocação	 correta	 e	 contabilização	 de	

custos	na	transferência	de	custódia;
•	 Localização	 confiável	 de	 vazamentos	

monitorizando	 o	 consumo	 de	 água	 du-
rante	a	noite	(água	não	lucrativa);

•	 Decisões	 direcionadas	 e	 baseadas	 em	
dados	e	previsões	fiáveis			por	meio	da	in-
tegração	direta	de	dados	meteorológicos	
atuais;

•	 Alta	eficiência	energética	devido	à	otimi-
zação	dos	tempos	de	bombeamento.

NWNI PARA ÁGUAS RESIDUAIS 
– EM CONFORMIDADE COM AS 
REGULAMENTAÇÕES AMBIENTAIS
As	 águas	 residuais	 industriais,	 comerciais	 ou	
municipais	 são	 frequentemente	 contamina-
das.	 Precisa	 de	 passar	 por	 vários	 processos	
de	 limpeza	 em	 estações	 de	 tratamento	 de	
águas	residuais	antes	de	ser	despejada	num	
rio.	Portanto,	as	leis	de	águas	residuais	regu-
lam	 vários	 parâmetros	 para	 proteger	 o	 meio	
ambiente	 que	 também	 são	 relevantes	 para	
o	 cálculo	 das	 taxas	 de	 águas	 residuais,	 por	
exemplo	valores	característicos	para	a	quali-
dade	 da	 água,	 valores-limite,	 concentrações	
de	substâncias	ou	cargas	máximas	de	polui-
ção.	Além	disso,	as	autoridades	responsáveis			
pela	 água	 verificam	 se	 todos	 os	 requisitos	
legais	são	cumpridos	ao	operar	estações	de	
tratamento	de	águas	residuais	–	incluindo	as	
condições	de	entrada	e	saída.	Aqui,	também,	
o	 Netilion	 Water	 Network	 Insights	 garante	
que	 as	 associações	 de	 água	 e	 sistemas	 hi-
dráulicos	mantenham	uma	visão	geral	em	to-
dos	os	momentos,	dia	ou	noite	–	no	campo	no	
dispositivo	inteligente	ou	na	sala	de	controlo:
•	 Previsões	 fiáveis	 		de	 entradas/saídas	 ou	

qualidade da água usando dados meteo-
rológicos	 atuais	 e	 algoritmos	 de	 análise	
de	última	geração;

•	 Dimensionamento	 ideal	 de	 estações	 de	
tratamento de águas residuais através do 
conhecimento	abrangente	da	concentra-
ção	de	substâncias	e	cargas	de	materiais	
nas	áreas	de	captação;

•	 Controlo	 fiável	 da	 qualidade	 da	 água	 le-
galmente	 definida	 no	 efluente	 de	 esta-
ções	 de	 tratamento	 de	 águas	 residuais	
usando dispositivos para análise de líqui-
dos,	 por	 exemplo	 valor	 de	 pH,	 oxigénio,	
amónio	ou	fosfato;

•	 Faturação	precisa	de	taxas	de	águas	resi-
duais	 graças	 ao	 fluxo	 preciso	 e	 medição	
de	concentração;

•	 Risco	 minimizado	 de	 danos	 aos	 proces-
sos	 biológicos	 em	 estações	 de	 trata-
mento	de	águas	residuais,	monitorizando	
certas	 concentrações	 de	 substâncias	 na	
entrada.

HEARTBEAT TECHNOLOGY ÚNICA 
– PARA MÁXIMA SEGURANÇA NA 
TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA
Na	 transferência	 de	 custódia	 com	 água,	 as	
menores	 imprecisões	 na	 medição	 de	 medi-
ção	de	caudal	podem	causar	grandes	quedas	
na	faturação	anual	–	tanto	para	fornecedores	
quanto	 para	 consumidores.	 No	 entanto,	 ao	
operar	24	horas	por	dia,	7	dias	por	semana,	no	
setor	de	água,	é	dificilmente	realista	remover	
caudalímetros	para	medições	de	teste	ou	re-
calibrações,	 especialmente	 para	 grandes	 tu-
bagens	de	água	de	até	3	metros	de	diâmetro.

Apesar	dessa	restrição,	a	função	de	teste	
da	 Heartbeat	 Technology	 integrada	 desen-
volvida pela Endress+Hauser torna possível 
monitorizar	instrumentos	de	caudal	continua-
mente,	verificar	sua	capacidade	funcional	ao	
“apertar um botão”	 e,	 assim,	 fornecer	 dados	
de	 precisão	 de	 medição	 consistentemente	
alta	 dentro	 da	 especificação.	 Isso	 permite	 o	
cumprimento	 garantido	 dos	 regulamentos	
que	 se	 aplicam	 aos	 pontos	 de	 medição	 de	
transferência	de	custódia	–	durante	a	opera-
ção	e	sem	interromper	o	processo.

Outro	 recurso	 exclusivo	 é	 que	 os	 utiliza-
dores	podem	iniciar	e	visualizar	essa	função	
de	 verificação	 diretamente	 pela	 nuvem,	 a	
qualquer	 hora	 e	 em	 qualquer	 lugar.	 Os	 logs 
de	verificação	são	gerados	automaticamente	
e	 armazenados	 de	 forma	 segura,	 por	 exem-
plo,	para	auditorias	posteriores	ou	para	a	ela-
boração	 da	 documentação	 que	 atenda	 aos	
requisitos	legais.	Em	coordenação	com	as	au-
toridades	reguladoras	ou	o	Serviço	de	Pesos	
e	 Medidas	 (Weights and Measures Service),	
isso	permite	até	que	os	intervalos	de	calibra-
ção	 estipulados	 legalmente	 sejam	 estendi-
dos.	 Para	 operadores	 de	 sistemas	 de	 água,	
tudo	 isso	 significa	 custos	 significativamente	
mais	baixos	ao	operar	pontos	de	medição	de	
transferência	de	custódia.	 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 
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F.Fonseca apresenta o futuro 
dos controladores programáveis 
de segurança com o Flexi 
Compact da SICK
SEGURANÇA SOB CONTROLO – COMPACTO, SIMPLES 
E EFICIENTE.
O controlador de segurança Flexi Compact da SICK baseia-se numa plataforma tecnológica preparada para o futuro e pode ser 
programado através de software. Graças à sua modularidade, pode ser configurado de forma otimizada para uma vasta gama de 
requisitos de aplicação e a sua construção compacta permite que seja instalado ocupando pouco espaço. 

O Flexi	 Compact	 caracteriza-se	 pela	
sua	 elevada	 usabilidade:	 o	 planea-
mento	 e	 a	 colocação	 em	 funciona-

mento	são	rápidos	e	fáceis	utilizando	o	soft-
ware de	configuração	intuitivo	Safety Designer 
e	 um	 corpo	 de	 utilização	 simples.	 Os	 dados	
de	 diagnóstico	 são	 disponibilizados	 através	
de	 barramentos	 de	 campo	 mais	 comuns.	 O	
arranque	 mais	 rápido	 da	 produção,	 a	 maior	
disponibilidade	da	máquina	e	funções	alarga-
das,	tais	como	a	ligação	segura	em	série	com	
Flexi	Loop,	aumentam	a	produtividade	e	a	efi-
ciência	ao	longo	do	ciclo	de	vida	da	máquina.

CARACTERÍSTICAS 
• Controlador de segurança programável 

com	plataforma	modular	de	hardware.
• Barramento interno de elevada perfor-

mance Safety over	EtherCAT®.
•	 Corpo	simples	com	um	design	estreito.
• Software	 de	 configuração	 intuitivo	 Safety 

Designer.
•	 Comunicação	de	dados	através	de	barra-

mentos	de	campo	mais	comuns.
•	 Ligação	segura	em	série	com	Flexi	Loop.

APLICABILIDADE NA INDÚSTRIA
•	 Máquinas	 que	 requerem	 uma	 lógica	 de	

segurança	média	a	complexa.
•	 Máquinas	 com	 um	 grande	 número	 de	

portas,	 abas	 ou	 caminhos	 de	 segu-
rança	 descentralizados	 que	 reque-
rem	 proteção,	 tais	 como	 máquinas	 de	
embalagem.	 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

VANTAGENS 
• Utilização otimizada: planeamento mais 

rápido	da	aplicação	de	segurança	e	fácil	
comissionamento.

•	 Eficiência	 aumentada:	 maior	 produtividade	
graças	 ao	 rápido	 arranque	 da	 produção,	
tempos	 de	 resposta	 curtos	 e	 opções	 de	
diagnóstico	abrangentes	para	um	funciona-
mento	eficiente	da	máquina	e	do	sistema.

•	 Garantia	 duradoura:	 soluções	 flexíveis	
com	 hardware modular,	 tecnologias	 de	
vanguarda	 e	 disponibilidade	 de	 dados	
para	aplicações	industriais	4.0.
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FUCHS lança o STABYLAN 5020
VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO STABYLAN 5020.

Qualquer mudança 
do lubrificante deve 
ser precedida de 
consultoria técnica 
relativamente à 
aplicação em 
causa. 

Depois do desenvolvimento de um pro-
duto	de	nova	tecnologia,	em	conjunto	
com	duas	das	mais	reputadas	empre-

sas	alemãs	na	produção	de	placas	de	gesso,	a	
FUCHS	lança	globalmente	o	STABYLAN	5020.

EM DETALHE
•	 Óleos	base	de	éster	da	mais	elevada	qua-

lidade:	os	produtos	de	preços	mais	baixos	
geralmente	 contêm	 misturas	 de	 óleos	
base	 baratos	 para	 reduzir	 o	 preço	 (por	
exemplo,	óleo	mineral	ou	PIB).	Isso	geral-
mente	leva	a	formações	de	resíduos	du-
ros	(vernizes)	e	baixa	estabilidade	térmica.

•	 Resiste	a	condições	difíceis:	a	poeira	das	
placas	 de	 gesso	 contamina	 o	 óleo.	 Isso	
pode resultar em efeitos fortemente ad-

STABYLAN 5020: MÁXIMA SEGURANÇA 
NA LUBRIFICAÇÃO DE CORRENTES 
A TEMPERATURAS EXTREMAS
Qualquer	 mudança	 do	 lubrificante	 deve	 ser	
precedida	 de	 consultoria	 técnica	 relativa-
mente	 à	 aplicação	 em	 causa.	 Só	 assim	 se	
poderá	recomendar	o	lubrificante	adequado.	
Os	nossos	técnicos	especializados	oferecem	
soluções	 adequadas	 às	 suas	 necessida-
des	 e	 processos,	 assim	 como	 nas	 questões	
técnicas	 relacionadas	 com	 a	 nossa	 extensa	
gama.	M

FUCHS LUBRIFICANTES Unip. Lda.

Tel.: +351 229 479 360

fuchs-pt@fuchs.com · www.fuchs.com/pt

Figura 1.

Figura 3.Figura 2.

versos	no	óleo.	O	STABYLAN	5020	apre-
sentou	 excelentes	 resultados,	 mesmo	
nestas	condições	severas.

• Adequado para temperaturas elevadas: 
O	 STABYLAN	 5020	 também	 apresentou	
excelentes	resultados	a	elevadas	tempe-
raturas.	Especialmente	quando	as	placas	
de	gesso	mais	espessas	são	produzidas,	
e as temperaturas são mais altas do que 
o	habitual.

•	 Excelente	 adesividade:	 devido	 à	 sua	 vis-
cosidade	média,	o	STABYLAN	5020	apre-
senta propriedades de penetração muito 
boas	e	uma	excelente	adesividade.

•	 Excelente	 relação	 preço/performan-
ce: apesar da performance	 inigualável,	
o	 STABYLAN	 5020	 apresenta	 um	 preço	
bastante	competitivo.
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Novo adaptador da igus 
reduz o tempo de montagem 
das calhas articuladas em 80%
O MÓDULO CONNECT ESPECÍFICO E PERSONALIZADO PARA 
FAZER A INTERFACE COM AS MÁQUINAS RECEBE O GERMAN 
DESIGN AWARD 2021.
Ligar cabos individualmente não só leva tempo, como também pode originar erros. Por esse motivo, a igus desenvolveu o conceito de 
ligação Módulo Connect, com o qual as calhas articuladas podem ser facilmente ligadas. Para ligar os conectores dos cabos da calha 
articulada, pode agora utilizar um adaptador individual. A calha articulada torna-se assim um interface com uma redução em 80 por cento 
no tempo de instalação. O modelo e a funcionalidade deste adaptador também convenceram o júri do German Design Award 2021.

Ligação	 segura	 e	 rápida,	 esta	 é	 a	 ideia	
por	 detrás	 do	 conceito	 do	 Módulo	
Connect,	que	a	igus	desenvolveu	para	

aplicações	 com	 um	 grande	 número	 de	 ca-
bos,	 que	 se	 juntam	 num	 pequeno	 espaço.	
Nos	 sistemas	 de	 calhas	 articuladas,	 em	 vez	
de	ligar	cada	cabo	individualmente,	pode	co-
nectar	 em	 segundos	 num	 só	 alojamento	 de	
perfil	baixo	que	também	economiza	espaço.	
Dependendo	 do	 alojamento,	 pode	 escolher	
até quatro adaptadores modulares Harting 
Han,	 por	 exemplo,	 para	 pneumática,	 potên-
cia,	BUS	e	sinais,	a	partir	de	um	sistema	mo-
dular.	 Os	 conectores	 são	 depois	 ligados	 en-
tre	 si.	 Uma	 elevada	 densidade	 de	 contactos	
possibilita	 cada	 aplicação.	 A	 igus	 desenvol-
veu	 um	 terminal	 para	 que	 o	 conector	 possa	
também	 ser	 ligado	 em	 segurança	 à	 própria	

Módulos	Connect,	o	cliente	cria	sua	interface 
individual.	

Comparativamente,	 um	 sistema	 con-
vencional	 requer	 que	 se	 instale,	 ligue	 e	 se	
bloqueie	 os	 conectores	 individualmente	 no	
sistema.	 “Entre as várias etapas de trabalho, 
tais como a instalação e o preenchimento da 
calha articulada, o ajuste dos comprimentos 
e a colocação dos cabos, temos um tempo 
de montagem que pode durar várias horas”,	
explica	 Markus	 Hüffel,	 gestor	 de	 produto	 de	
readychain	 da	 igus	 GmbH.	 “Com a ajuda do 
adaptador Módulo Connect, toda a ligação 
pode ser efetuada rapidamente. Isto significa 
que é apenas conectado e bloqueado uma vez. 
A auto-codificação do Módulo Connect exclui 
a possibilidade de erros. Desta forma, reduz-se 
o tempo de instalação de horas para minutos.”	
Em	caso	de	manutenção,	o	técnico	pode	sim-
plesmente	desligar	a	calha	articulada	com	o	
adaptador,	 reintroduzir	 um	 sistema	 de	 calha	
articulada	confecionado	e	colocar	a	máquina	
ou	sistema	novamente	em	funcionamento.

DESIGN PREMIADO
O	 adaptador	 Módulo	 Connect	 é	 um	 produto	
que	não	só	convenceu	os	clientes,	mas	tam-
bém	o	júri	do	German	Design	Award	2021.	O	
adaptador	recebeu	o	prémio	do	Conselho	In-
ternacional	 de	 Design	 na	 categoria	 Excellent 
Product Design.	Em	2018,	o	conector	modular	
ganhou	o	Prémio	de	Design	reddot.	M

igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

calha	articulada.	Dependendo	da	série	da	ca-
lha	articulada,	largura	e	número	de	conecto-
res	Módulo	Connect,	a	igus	fabrica	o	terminal	
adaptador	 para	 cada	 cliente	 em	 impressão	
3D	ou	também	como	peça	de	série	moldada	
por	injeção.	O	terminal	é	simplesmente	mon-
tado	no	Módulo	Connect	e	fixado	à	calha	com	
um	mecanismo	de	encaixe.	

REDUÇÃO DO TEMPO DE MONTAGEM 
EM 80%
O	 Módulo	 Connect	 torna-se	 num	 interfa-
ce	 com	 o	 terminal,	 o	 que	 reduz	 o	 tempo	 de	
montagem	em	80%.	Neste	caso:	com	16	ca-
bos	numa	calha	articulada	pronta	a	ligar.	Qua-
tro	 adaptadores	 variáveis	 encaixam	 no	 Mó-
dulo	 Connect.	 Ao	 combinar	 quatro	 módulos	
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Lubrificantes	Whitmore	
adicionam anos à vida útil 
das suas máquinas
DO CANAL DO PANAMÁ A PORTUGAL, PELAS MÃOS 
DA JUNCOR.

A trituração de cimento pode causar desgaste até mesmo nas máquinas pesadas mais resistentes. Esta é uma das áreas de atuação 
onde a Whitmore tem vasta experiência e pode ajudar qualquer empresa no setor. O diretor de vendas sénior Jack Ellis explica que os 
produtos da empresa prolongaram por décadas a vida útil dos equipamentos dos seus clientes. “Temos clientes que após 40 anos ainda 
usam as mesmas engrenagens”, afirma. “Temos muitas histórias excelentes de sucesso.” 

Em	 meados	 da	 década	 de	 1990,	 a	 Whitmore	 começou	 a	 fornecer	 a	
indústria	ferroviária	com	lubrificantes	e	sistemas	de	lubrificação.	Pos-
teriormente,	 a	 empresa	 ampliou	 a	 sua	 linha	 de	 produtos	 com	 outras	
soluções	de	elevada	performance	e	fiabilidade.	Adquiriu	respiradores	
dessecantes	Air	Sentry®	para	reduzir	a	contaminação	por	partículas	e	
humidade	 em	 fluidos	 e	 equipamentos,	 e	 sistemas	 OilSafe® e outros 
produtos	 de	 gestão	 de	 lubrificação,	 que	 armazenam,	 transferem	 e	
identificam	esses	mesmos	fluidos	e	equipamentos.	Com	ajuda	dos	sis-
temas	de	 identificação	Oil	Safe	codificados	por	cores,	 “as equipas de 
manutenção podem assegurar de que o produto correto é utilizado na 
aplicação correta”.	

Mais	importante	ainda,	os	lubrificantes	e	produtos	Whitmore	pro-
longam	a	vida	útil	dos	equipamentos	mais	valiosos	dos	seus	clientes.	
“Os nossos produtos demonstraram uma longa vida útil”,	diz	Ellis.	Hoje,	
a	 Whitmore	 atende	 a	 uma	 ampla	 base	 de	 clientes,	 incluindo	 “gigan-
tes”	 mundiais	 como	 a	 Caterpillar,	 a	 Peabody	 Energy,	 a	 Glencore	 e	 a	
AngloGold	Ashanti.	“Somos uma marca bem conhecida e estabelecida”,	
diz	Ellis.

Ellis	ingressou	na	Whitmore	em	1990.	Anteriormente	trabalhou	na	
indústria	de	mineração,	onde	contactou	com	os	produtos	da	empresa	
em	 primeira	 mão.	 “A empresa fez um excelente trabalho ao manter-se 
à frente da concorrência com novos produtos de elevado desempenho”,	
diz	 ele,	 acrescentando	 que	 seus	 produtos	 mais	 recentes	 incluem	 lu-
brificantes	de	engrenagens	abertas.	“Esses lubrificantes são usados   por 
todo o mundo em grandes equipamentos de mineração e indústrias pe-
sadas   e são usados   para esmagar diferentes tipos de materiais”,	afirma,	
observando	que	podem	variar	de	agregados	de	cimento	a	carvão.	“São 
altamente recomendados por muitos fabricantes de equipamentos origi-
nais em todo o mundo.”

Com	sede	em	Rockwall,	Texas,	a	Whitmore	fornece	lubrificantes	
de	alto	desempenho,	equipamentos	para	doseamento,	produ-
tos	de	gestão	de	lubrificação	e	respiradores	dessecantes	para	

uma	ampla	gama	de	mercados,	incluindo	mineração,	ferrovias,	cimen-
to,	aço,	 alimentos	 e	bebidas,	 produção	 de	 energia,	 papel,	celulose	e	
outros.	A	Whitmore	começou	a	sua	atividade	em	Cleveland	no	fabrico	
de	produtos	automotivos,	mudando	para	a	sua	especialidade	atual,	na	
área	de	lubrificantes,	quando	começou	a	ajudar	empresas	envolvidas	
na	construção	do	Canal	do	Panamá.	Muitos	dos	equipamentos	de	ter-
raplanagem	 usados	 		para	 construir	 o	 canal	 apresentavam	 problemas	
de	lubrificação.	A	Whitmore	concorreu	e	ganhou	um	contrato	para	for-
necer	 lubrificantes	 para	 as	 máquinas	 em	 operação,	 alargando,	 anos	
mais	tarde,	os	lubrificantes	utilizados	à	indústria	de	mineração.	“A em-
presa tem uma longa história de produtos de alto desempenho”,	diz	Ellis.	
“Continuou a crescer em muitas áreas diferentes.” 
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PADRÕES ELEVADOS
A	Whitmore	mantém	uma	forte	ênfase	na	qualidade	do	produto	em	
todas	 as	 suas	 operações.	 “É um novo padrão”,	 disse	 o	 Vice-Presi-
dente	 de	 Desenvolvimento	 de	 Produto	 Doug	 Reid,	 acrescentando	
que	 isso	começa	com	 todos	na	Whitmore,	desde	a	equipa	de	 I&D	
até	 à	 Produção	 e	 Força	 de	 Vendas.	 A	 empresa	 implementou	 nor-
mas	e	procedimentos	de	controlo	de	qualidade	para	garantir	que	os	
seus	produtos	são	fabricados	da	maneira	correta,	em	todos	os	mo-
mentos.	“Estamos equipados com muita automação e equipamentos 
para garantir que a mesma quantidade de óleo base, aditivos e es-
pessantes seja colocada nas nossas fórmulas o tempo todo”,	afirma.	A	
Whitmore	também	usa	técnicas	de	produção	seca.	“Tem havido um 
foco muito forte nos últimos 10 anos e avançamos todos os dias”,	disse	
Reid,	observando	que	isso	ajudou	a	empresa	a	reduzir	os	prazos	de	
entrega.	Também	permitiu	que	a	Whitmore	aumentasse	a	satisfação	
do	cliente	e	melhorasse	o	desempenho	da	produção.	“Graças à nos-
sa inovação, podemos atender a uma procura muito maior e expandir-
-nos para outros mercados”,	diz	ele.	“Os clientes estão muito satisfeitos 
com os nossos produtos e o serviço.”

BOAS RELAÇÕES
A	Whitmore	cultivou	relacionamentos	fortes	com	os	seus	fornece-
dores	de	matérias-primas	que,	ao	longo	dos	anos,	cresceram	junta-
mente	com	a	empresa.	 “Estamos a lidar com as mesmas empresas 
com as quais nos relacionamos há muitos anos”,	disse	o	presidente	
Craig	Foster.	A	empresa	valoriza	e	confia	nas	relações	dos	seus	dis-
tribuidores	 e	 utilizadores	 finais	 e	 oferece	 formação	 em	 produtos	 e	
atendimento	contínuo	ao	cliente.	“Ensinamos a tirar o máximo provei-
to dos nossos produtos”,	diz	Foster.	Por	exemplo,	a	Whitmore	pode	
ajudar	os	seus	utilizadores	finais	a	garantir	que	não	apliquem	muito	
lubrificante	nas	suas	máquinas.	“Queremos que eles obtenham o má-
ximo de benefícios com o funcionamento seco. É assim que o utilizador 
final obtém economia de custos.“	A	expansão	da	Whitmore	está-se	a	
adaptar	às	mudanças	na	indústria	de	mineração.	Houve,	por	exem-
plo,	um	impulso	para	avançar	para	o	gás	natural.	Isso	resultou	que	
muitas	operações	de	mineração	de	carvão	deixaram	de	operar	na	
sua	plena	capacidade.	Alguns	veriam	isso	como	um	desafio	para	os	
negócios	da	Whitmore,	já	que	os	ativos	dessas	operações	são	subu-
tilizados.	No	entanto,	isso	é	positivo,	pois	adaptamo-nos	e	procura-
mos	novos	mercados.	

Todos	 esses	 mercados	 têm	 engrenagens,	 rolamentos	 e	 correntes	
semelhantes	aos	pontos	de	aplicação	que	lubrificamos	há	décadas.	
Aproveitamos	essa	experiência	para	resolver	problemas	numa	maior	
base	de	clientes.	As	minas	são	um	grande	foco	para	nós,	bem	como	
mercados	industriais	como	cimento,	aço	e	produção	de	energia.	A	
Whitmore	 também	 planeia	 continuar	 a	 desenvolver	 e	 inovar	 com	
novos	 produtos,	 equipamentos	 e	 serviços.	 “Focamos o desenvolvi-
mento dos nossos produtos em aplicações onde a tecnologia atual 
não atende à procura, especialmente aqueles processos com ativos 
em operação em condições extremas. Os nossos clientes continuarão 

a explorar novas oportunidades, que colocam exigências adicionais nos 
seus ativos. Como parceiro dos nossos clientes, analisamos essas con-
dições extremas. As nossas equipas de vendas, técnicas e de serviço de 
campo transferem as suas análises de desafios de engenharia para o nos-
so laboratório e fábrica. Essa transferência de conhecimento é usada para 
projetar, desenvolver e fabricar tecnologia de produtos que supera o que 
está disponível atualmente no mercado. A empresa planeia continuar a in-
vestir mais nos mercados da América do Norte, bem como na expansão 
internacional.” diz	Foster.

Em	 Portugal,	 os	 lubrificantes	 Whitmore	 são	 comercializados	 pela	
JUNCOR.	M

JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Focamos o desenvolvimento dos nossos 
produtos em aplicações onde a tecnologia 
atual não atende à procura, especialmente 
aqueles processos com ativos em operação 
em condições extremas.
Craig Foster
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Pequeno, mas poderoso
GAMA ALARGADA DE FUNÇÕES PARA O COMPANO 100.

O COMPANO 100 é uma solução universal e fácil de usar para engenheiros, técnicos e profissionais que precisam de realizar testes 
padrão simples em sistemas elétricos de potência. Graças às fontes eletrónicas controladas, o conjunto de teste emite precisamente 
cada sinal com o valor definido e, se necessário, também pode ser emitido com frequências variáveis. Além do mais, ele também 
produz sinais DC que permitem que seja usado para medições de micro-ohms. Além das transições de estado normais, o sequenciador 
flexível integral ainda oferece suporte a rampas e rampas de pulso. As entradas altamente flexíveis podem ser configuradas para uma 
ampla gama de aplicações; por exemplo, como uma entrada binária para teste de relé, uma entrada de tensão (CA ou CC) ou como uma 
entrada de corrente ao usar um shunt ou um alicate de corrente.

Pequenas correntes 
requerem tensões 
correspondentemente 
mais altas para obter 
a mesma quantidade 
de energia do 
transformador.

Os	VBO4,	CBF1	e	BNO1	são	três	aces-
sórios	 desenvolvidos	 recentemente	
para	 o	 COMPANO	 100	 que	 expan-

diram	 as	 possibilidades	 de	 aplicação	 para	 o	
conjunto	de	teste

CBF1: ACESSÓRIO PARA RELÉS 
AUTO-ALIMENTADOS

Figura 1. CBF1.

Os	 relés	 com	 alimentação	 própria	 recebem	
geralmente a sua fonte de alimentação dire-
tamente	 do	 transformador	 de	 corrente	 atra-
vés	 da	 sua	 entrada	 de	 corrente.	 Usam	 uma	
fonte	de	alimentação	comutada	interna	para	
isso,	que	obtém	a	energia	do	caminho	da	cor-
rente	secundária	e	fornece	os	componentes	
eletrônicos	do	relé.

Este	 princípio	 leva	 à	 distorção	 da	 ten-
são	 no	 caminho	 da	 corrente	 (Figura	 2,	 parte	
superior).	 Ao	 testar	 relés	 com	 conjuntos	 de	
teste	eletrónicos,	essa	distorção	tem	alguma	
influência	 na	 qualidade	 do	 sinal	 da	 saída	 de	
corrente	(Figura	2,	parte	inferior).

Para	 alguns	 tipos	 de	 relés,	 essa	 influên-
cia	 é	 tão	 pequena	 que	 podem	 ser	 testados	
diretamente	 sem	 encontrar	 problemas.	 No	
entanto,	essa	influência	é	tão	grande	para	os	
outros que não podem realizar os testes de 
relé	adequadamente.

Pequenas	 correntes	 requerem	 ten-
sões	 correspondentemente	 mais	 altas	 para	
obter	 a	 mesma	 quantidade	 de	 energia	 do	
transformador.

Portanto,	esse	problema	agrava-se	assim	
que	 esses	 tipos	 de	 relés	 são	 testados	 com	
pequenos	valores	de	corrente.

O	 novo	 acessório	 CBF1	 para	 o	 COMPA-
NO	 100	 oferece	 resultados	 de	 melhor	 quali-
dade	 ao	 testar	 relés	 deste	 tipo.	 Contém	 um	

transformador	 de	 corrente	 especialmente	
adaptado	com	uma	relação	de	10:1	que	é	ati-
vado	 entre	 o	 conjunto	 de	 teste	 e	 a	 entrada	
de	 corrente	 do	 relé.	 Minimiza	 a	 influência	 na	
corrente,	facilitando	o	teste	correto.	A	Figura	
3	mostra	a	curva	de	corrente	bem	definida	ao	
usar	o	CBF1.	Como	a	corrente	é	a	única	coisa	
que	está	sendo	medida,	a	forma	da	curva	de	
tensão.

VBO4: TRANSFORMADOR DE TENSÃO 
150 V PARA 300 V / 750 V
O	150	V	AC	fornecido	pelo	COMPANO	100	é	
perfeitamente	 adequado	 para	 testes	 secun-
dários.	 No	 entanto,	 algumas	 aplicações	 em	
instalações	industriais	e	no	campo	das	ener-
gias	renováveis	requerem	tensões	mais	altas.

O	 novo	 transformador	 de	 tensão	 VBO4	
expande	as	tensões	de	teste	disponíveis	para	
o	COMPANO	100	para	300	V	ou	750	V	depen-
dendo	dos	requisitos.

Figura 2. Teste de um relé autoalimentado sem CBF 1. Figura 3. Teste de um relé autoalimentado com CBF 1.



P
U

B

Isso	 abre	 novas	 possibilidades	 de	 aplicação	 para	 tes-
tadores;	 por	 exemplo,	 agora	 é	 possível	 realizar	 o	 teste	 de	
proteção	de	tensão	e	frequência	para	níveis	de	tensão	mais	
elevados.	 A	 cablagem	 dos	 dispositivos	 de	 proteção	 tam-
bém	pode	ser	verificada	com	sensores	de	tensão	na	rede	de	
distribuição.

Como	 regra,	 eles	 precisam	 de	 uma	 tensão	 primária	 de	
mais	de	150	V	para	que	possam	detetar	e	exibir	uma	tensão	
para	a	respetiva	fase.

Figura 4. VBO4.

BN01: RELÉ BINÁRIO
Para	alguns	testes,	as	operações	de	comutação	precisam	de	
ser	acionadas	de	maneira	precisa	usando	o	conjunto	de	teste	
para	que	o	tempo	de	comutação	possa	ser	medido	com	pre-
cisão;	por	exemplo,	para	determinar	o	tempo	de	comutação	
de	um	disjuntor.

O	 novo	 relé	 binário	 BNO1	 torna	 isso	 possível	 quando	 é	
combinado	com	o	COMPANO	100.	A	saída	de	tensão	V	OUT	
do	 COMPANO	 100	 controla	 o	 relé	 binário	 BNO1,	 que	 pode	
aplicar	10	A	AC	/	DC	(2	A	contínuos)	e	assim,	atua	a	entrada	
de trip	de	um	disjuntor	para	medir	o	tempo	de	comutação.	O	
tempo	 de	 comutação	 é	 então	 medido	 pelo	 COMPANO	 100	
usando	as	entradas	binárias	configuráveis.

Figura 5. BN01.

Os	 novos	 acessórios	 apresentados	 aqui	 expandem	 as	 pos-
sibilidades	de	aplicação	variadas	do	COMPANO	100	no	seu	
papel	como	uma	ferramenta	de	teste	multifuncional,	portátil,	
fora	da	rede	e	fácil	de	usar.	Os	acessórios	complementares	
são	 pequenos	 e	 leves,	 o	 que	 também	 os	 torna	 ideais	 para	
aplicações	móveis	em	qualquer	local	M

OMICRON Technologies España, S.L.

Tel.: +34 916 524 280 · Fax: +34 916 536 165

www.omicron.at
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Linha SAN-Antimicrobiana 
da ELESA
Encontrar uma solução que seja realmente eficaz na eliminação de bactérias pode ser uma tarefa muito desafiante para as empresas. 
Os micróbios têm uma grande resistência a produtos e medicamentos antibióticos, o que muitas vezes pode resultar em infeções 
difíceis de controlar. Com o objetivo de minimizar este problema, a Elesa decidiu alargar a sua gama “SAN- Antimicrobiana”.

Toda	 a	 linha	 SAN	 é	 feita	 em	 tecnopo-
límero	 especial	 com	 aditivos	 de	 iões	
de	 prata	 numa	 base	 inorgânica	 que	

conseguem	impedir	que	os	microrganismos	
se desenvolvam e assim evitar a propagação 
de	 micróbios	 e	 bactérias.	 Os	 iões	 de	 prata	
têm	características	antimicrobianas	que	não	
se	desgastam	nem	se	perdem	com	as	lava-
gens	e	desinfeções	sucessivas,	garantindo	o	
sucesso	da	linha	da	seguinte	forma:
1.	 Rompem	a	parede	da	célula	microbiana;
2.	 Interrompem	as	enzimas	intracelulares;
3.	 Atacam	o	ADN	do	micróbio	para	travar	a	

replicação	das	células.

Puxadores,	 pegas	 e	 fêmeas	 são	 alguns	 dos	
produtos	 que	 constituem	 a	 linha	 SAN	 e	 to-
dos	estão	disponíveis	em	tecnopolímero	RAL	
7021	 (cinza	 escuro)	 ou	 em	 RAL	 9016	 (bran-
co).	 A	 linha	 foi	 desenvolvida	 para	 os	 setores	
mais	 exigentes	 e	 onde	 há	 mais	 tendência	 à	

Staphylococcus Aureus ATCC® 
25923™ (atividade antimicrobial 
de 99,9%)
Esta	 bactéria	 provoca	 infeções	 agudas	 que	
podem	 ser	 localizadas	 em	 diferentes	 partes	
do	 organismo,	 tais	 como:	 pele,	 sistema	 es-
quelético,	sistema	respiratório,	sistema	uriná-
rio	e	sistema	nervoso	central.	Têm	uma	ele-
vada	resistência	a	medicamentos	antibióticos	
e	 por	 isso	 revelam-se	 um	 grande	 problema	
para	a	saúde	pública.

Escherichia Coli ATCC® 25922™ 
(atividade anti microbial de 99,9%)
A	presença	desta	bactéria	nos	corpos	de	água	
indica	 a	 presença	 de	 contaminação.	 Pode	
causar	infeções	no	sistema	intestinal	e	urinário	
e	por	vezes	também	provoca	meningite.

Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ 
(atividade anti microbial de 99,8%)
A	Klebsiella	Pneumoniae	é	uma	bactéria	que	
provoca	 pneumonias,	 no	 entanto,	 está	 mais	
envolvida	 em	 infeções	 no	 sistema	 urinário	 e	
em	feridas.	Tornou-se	uma	infeção	crescente,	
uma	 vez	 que	 continuam	 a	 aparecer	 estirpes	
resistentes	a	antibióticos.

Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 
27853™ (atividade anti microbial 
de 99,9%)
Considerada	 um	 agente	 patogénico	 oportu-
nista	 nos	 seres	 humanos	 esta	 bactéria	 pode	
infetar	todas	as	partes	do	corpo.

Candida Albicans ATCC® 10231™ 
(atividade anti microbial de 98,9%)
Candida	 albicans	 é	 um	 fungo	 que	 pode	 tor-
nar-se	patogénico	em	condições	específicas.	
Afeta normalmente os indivíduos que foram 
submetidos	 a	 longos	 tratamentos	 antibióti-
cos,	 stress	 prolongado	 e	 intenso	 ou	 altera-
ções	hormonais.

Para	mais	informações	contacte	a	Reiman,	
representante	oficial	da	ELESA	em	Portugal. M

REIMAN, Lda.

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

comercial@reiman.pt · www.reiman.pt

propagação	 bacteriana,	 como	 é	 o	 caso	 dos	
equipamentos	 médicos	 e	 hospitalares,	 aju-
das	de	reabilitação,	máquinas	farmacêuticas	
e	equipamentos	urbanos	e	públicos.

Todos	 os	 componentes	 da	 linha	 SAN-
-Antimicrobiana	 cumprem	 a	 Declaração	 de	
Conformidade	“Propriedades Antimicrobianas 
dos Materiais”.

TESTES LABORATORIAIS
Para	confirmar	a	resistência	destes	produtos	
às	diferentes	bactérias,	foram	realizados	tes-
tes	 com	 diferentes	 organismos	 bacterianos	
com	elevado	grau	de	resistência.	Os	resulta-
dos	obtidos	revelaram	que	em	apenas	24h	os	
produtos	 da	 linha	 SAN	 conseguem	 eliminar	
98,9	 %	 das	 bactérias.	 Em	 baixo,	 mostramos-
-lhe	 a	 atividade	 anti	 microbial	 dos	 produtos	
quando	 expostos	 a	 cada	 uma	 das	 bactérias	
analisadas:

 

Figura 1. Linha SAN-Antimicrobiana da Elesa.
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Schaeffler	incorpora	CONCEPT1	
e CONCEPT4 na sua gama 
de	lubrificadores
PARA UMA LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA E AJUSTÁVEL 
INDIVIDUALMENTE.
A lubrificação manual é realizada normalmente, demasiado tarde e com demasiado lubrificante. Um fornecimento automático de 
lubrificante previne o excesso e a falta de lubrificação, além de poupar tempo e prolongar a vida útil dos rolamentos. O investimento e 
os custos de manutenção podem ser reduzidos até 30%, em comparação com a lubrificação manual e é garantida uma produção isenta 
de problemas a longo prazo. 

A Schaeffler	ampliou	a	sua	gama	CON-
CEPT	 com	 a	 incorporação	 de	 novos	
lubrificantes	 automáticos.	 Além	 dos	

lubrificadores	 existentes,	 o	 CONCEPT2,	 com	
duas	 saídas	 de	 fornecimento	 de	 lubrificante,	
e	 o	 CONCEPT8,	 com	 oito	 saídas	 de	 forneci-
mento	 de	 lubrificante,	 agora	 a	 gama	 com-
pleta-se	 com	 os	 lubrificadores	 CONCEPT1	
e	 CONCEPT4.	 O	 CONCEPT1	 foi	 desenhado	

para	a	relubrificação	automática	de	um	ponto	
de	 lubrificação,	 enquanto	 que	 o	 CONCEPT4	
pode	 fornecer	 independentemente	 lubrifi-
cante	até	a	4	pontos	de	lubrificação.	

Outro	novo	desenvolvimento	é	que	o	pró-
prio	 lubrificador	 CONCEPT1	 e	 os	 cartuchos	
de	 substituição	 para	 o	 CONCEPT4	 se	 po-
dem	encher	facilmente	até	3	vezes,	incluindo	
com	 massas	 que	 não	 fazem	 parte	 da	 gama	

Arcanol	da	Schaeffler.	Isto	reduz	a	quantidade	
de	resíduos,	ajuda	a	proteger	o	meio	ambien-
te	e	poupa	custos	de	manutenção.

CONCEPT1 COM ACIONAMENTO A GÁS 
INDEPENDENTE
Graças	 à	 sua	 facilidade	 de	 instalação	 e	 apli-
cação,	 o	 CONCEPT1	 é	 principalmente	 indi-
cado	 como	 produto	 inicial	 no	 campo	 da	 re-
lubrificação	 automática.	 Está	 disponível	 nos	
tamanhos	de	60	cm3	e	125	cm3,	e	é	acionado	
por	uma	pilha	seca	produtora	de	gás	através	
de	uma	reação	eletroquímica,	com	o	qual	não	
é	 necessário	 nenhum	 fornecimento	 elétrico	
externo.	

O	 CONCEPT1	 é	 indicado	 para	 uma	 am-
pla	 gama	 de	 aplicações,	 incluindo	 motores	
elétricos,	 bombas	 e	 cintas	 transportadoras.	
Graças	às	suas	dimensões	compactas,	pode	
ser	instalado	praticamente	em	qualquer	pon-
to	 de	 lubrificação.	 Além	 disso,	 o	 CONCEPT1	
também	 possui	 certificação	 ATEX	 para	 ope-
rar	em	áreas	à	prova	de	explosão.	

CONCEPT4 PARA APLICAÇÕES 
INDUSTRIAIS EXIGENTES
O	 CONCEPT4	 é	 adequado	 para	 a	 lubrifica-
ção	 de	 quantidades	 mínimas,	 já	 que	 apenas	
descarrega	 0,15	 cm3	 por	 cada	 impulso	 de	
comando.	 Foi	 desenhado	 deliberadamente	
sem temporizador integrado para a dosagem 

Figura 1. O CONCEPT1, que foi desenhado para a lubrificação de apenas um ponto, é principalmente indicado como 

produto de partida no campo de relubrificação automática, graças à sua facilidade de instalação e aplicação. Está 

disponível nos tamanhos de 60 cm3 e 125 cm3, e é acionado por uma pilha seca produtora de gás através de uma reação 

eletroquímica.

Figura 2. O CONCEPT4 caracteriza-se por uma execução particularmente robusta e está equipado 

com quatro saídas para o fornecimento de lubrificante. O CONCEPT4 utiliza cartuchos de tamanho padrão 

de 400 cm³. É regulado exclusivamente por um sistema de comando externo.

A Schaeffler ampliou a 
sua gama CONCEPT com 
a incorporação de novos 
lubrificantes automáticos. 
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de	 lubrificante	 e	 sem	 visor	 com	 botões	 de	
comando,	 o	 que	 o	 torna	 particularmente	 ro-
busto	na	aplicação.	O	CONCEPT4	é	regulado	
exclusivamente	através	de	um	sistema	de	co-
mando	externo	e,	por	isso,	destina-se	exclu-
sivamente	a	clientes	com	uma	infraestrutura	
de	PLC.	

Ao	 contrário	 do	 CONCEPT1,	 o	 CON-
CEPT4	 utiliza	 cartuchos	 de	 lubrificante	 es-
peciais	(como	o	CONCEPT2	e	o	CONCEPT8).	

Figura 3. Os cartuchos para os lubrificadores CONCEPT2, CONCEPT4 e CONCEPT8 estão disponíveis em duas versões: 

vazios ou previamente cheios com lubrificante. Por este motivo, estes dispositivos também podem funcionar com 

massas que não fazem parte da linha Arcanol da Schaeffler e podem ser recarregados até três vezes (na imagem: 

e um cartucho vazio e um cartucho do CONCEPT8).

Além dos lubrificadores 
existentes, o CONCEPT2, 
com duas saídas de 
fornecimento de lubrificante, 
e o CONCEPT8, com oito 
saídas de fornecimento 
de lubrificante, agora 
a gama completa-se 
com os lubrificadores 
CONCEPT1 e CONCEPT4.

O	 lubrificador	 CONCEPT4,	 que	 utiliza	 cartu-
chos	 de	 um	 tamanho	 padrão	 de	 400	 cm3 e 
tem	 quatro	 saídas	 de	 fornecimento	 de	 lu-
brificante,	 também	 pode	 criar	 pressões	 de	
fornecimento	 particularmente	 elevadas,	 até	
70	bar.	Isto	garante	que	o	lubrificante	chegue	
inclusivamente	 aos	 pontos	 de	 difícil	 acesso	
que	 requerem	 longas	 condutas	 de	 forneci-
mento	 de	 lubrificante,	 como	 por	 exemplo,	
as	que	se	encontram	nos	motores	elétricos,	

ventiladores,	 bombas,	 redutores,	 compres-
sores	e	máquinas-ferramenta.	

É	possível	encontrar	um	resumo	de	toda	
a	gama	de	lubrificadores	da	Schaeffler	no	link 
seguinte:	www.schaeffler.pt/lubrificação	.	M

Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: + 34 93 480 34 10 · Fax + 34 93 372 92 50

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt
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Agilidade dos edifícios 
inteligentes em tempos 
de crise para manter os locais 
de trabalho saudáveis e seguros
Rúben Molina

Digital Buildings Marketing & Business Development

SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS DE TRABALHO 
E DOS EDIFÍCIOS INTELIGENTES – UM TEMA QUE, DE OUTRO 
MODO, TERÍAMOS CONSIDERADO IRRELEVANTE.

O tópico dos locais de trabalho saudáveis e seguros, em particular, passou a ser uma das principais preocupações de qualquer pessoa 
que queira ou precise de voltar a um escritório.

Para	além	de	tudo,	estas	preocupações	
têm	 de	 caber	 numa	 definição	 total-
mente	 nova	 do	 que	 significa	 ser	 sau-

dável	 e	 seguro.	 Temos	 agora	 um	 conjunto	
renovado	de	critérios	de	gestão	do	espaço	e	
de	qualidade	do	ar	que	há	que	ter	em	conta,	
monitorizar	e	gerir.

Os	 alicerces	 dos	 edifícios	 inteligentes	
não	 mudaram.	 Os	 locais	 de	 trabalho	 conti-
nuam	 a	 necessitar	 de	 se	 focar	 na	 sustenta-
bilidade,	 na	 eficiência	 energética	 e	 no	 con-
forto.	 No	 entanto,	 as	 medidas	 e	 tolerâncias	
específicas	 relacionadas	 com	 o	 bem-estar	

Tiveram	de	ser	desenvolvidas	novas	po-
líticas	 e	 procedimentos	 para	 o	 controlo	 de	
infeções;	 organizações	 como	 a	 ASHRAE	 re-
comendam	modificar	os	métodos	de	opera-
ção e monitorização da qualidade do ar in-
terior;	e,	de	forma	geral,	tornou-se	essencial	
que	 os	 trabalhadores	 possam	 expressar	 os	
seus	 níveis	 de	 conforto	 e	 confiança	 na	 for-
ma	 como	 estas	 novas	 práticas	 estão	 a	 ser	
implementadas.

Em	 resposta	 a	 isto,	 a	 organização	 Green	
Building	Certification	Inc.	(GBCI)	–	criadora	da	
certificação	 em	 Liderança	 em	 Energia	 e	De-
sign	Ambiental	(LEED,	na	sua	sigla	em	inglês)	
e	 outras	 –	 e	 a	 sua	 empresa	 associada,	 Arc	
Skoru,	aproveitaram	a	sua	plataforma	de	rela-
tórios	 digitais	 e	 desenvolveram	 um	 conjunto	
de	 critérios	 para	 orientar	 e	 medir	 a	 eficácia	
das	melhores	práticas	e	implementações	de	
segurança	no	local	de	trabalho.

Conhecido	como	Arc	Re-Entry,	este	pro-
grama	serve	como	guia	para:
1. Documentar	 e	 comparar	 políticas	 e	 pro-

cedimentos	para	o	controlo	de	infeções;
2. Recolher	 e	 analisar	 as	 experiências	 rela-

cionadas	dos	ocupantes;
3. Medir e monitorizar a qualidade do ar in-

terior,	com	 foco	nas	 medidas	e	nas	 con-
centrações	de	partículas.

O	 resultado	 é	 uma	 classificação	 de	 desem-
penho	de	que	as	equipas	de	gestão	de	insta-
lações	podem	tirar	partido,	de	forma	a	canali-
zar	os	seus	esforços	para	a	melhoria	contínua	

dos	 seus	 ocupantes	 estão	 claramente	 mais	
articuladas,	 e	 exigem	 uma	 maior	 atenção	
ao	 detalhe	 do	 aquelas	 que	 considerávamos	
como	melhores	práticas	até	há	bem	poucos	
meses.

ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA 
ARC RE-ENTRY 
A	pandemia	de	Covid-19	colocou	o	tópico	da	
saúde	e	segurança	dos	ocupantes	dos	edifí-
cios	no	topo	das	considerações	de	qualquer	
pessoa	que	trabalhe	num	escritório.	
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da	 infraestrutura	 do	 local	 de	 trabalho.	 Globalmente,	 o	 pro-
grama	 é	 simples,	 eficaz	 e	 fundamentalmente	 impulsionado	
por	dados.

Na	Schneider	Electric,	enquanto	parceiros	desta	iniciati-
va	de	Arc	Integration,	desenvolvemos	e	documentámos	um	
método	 para	 que	 os	 utilizadores	 do	 EcoStruxure	 Building	
Operation	 (EBO)	 possam	 ligar-se	 e	 participar	 no	 programa	
Arc	 Re-Entry,	 aproveitando	 a	 nossa	 plataforma	 Schneider	
Electric	Exchange	para	a	gestão	de	dados	e	a	ligação	com	o	
seu	edifício	inteligente.

A	nota	de	utilização	explica	em	maior	detalhe	como	fun-
ciona	o	programa	e	faculta	os	métodos	que	as	nossas	equi-
pas	de	Serviços	BMS	e	os	nossos	parceiros	EcoXpert	podem	
seguir	 para	 conectar	 as	 instalações	 EcoStruxure	 Building	
Operation	novas	e	existentes	ao	Arc.

Na Schneider Electric, enquanto 
parceiros desta iniciativa de Arc 
Integration, desenvolvemos e 
documentámos um método para 
que os utilizadores do EcoStruxure 
Building Operation (EBO) possam 
ligar-se e participar no programa 
Arc Re-Entry, aproveitando a nossa 
plataforma Schneider Electric 
Exchange para a gestão de dados 
e a ligação com o seu edifício 
inteligente.

GERIR RAPIDAMENTE AS MUDANÇAS 
DE PRIORIDADES NA INFRAESTRUTURA 
DOS LOCAIS DE TRABALHO ATRAVÉS 
DE PARCERIAS 
Para	nós,	a	capacidade	de	adaptar-nos	rapidamente	a	esta	al-
teração	de	prioridades	é	um	benefício	da	nossa	dedicação	aos	
sistemas	abertos	de	gestão	de	edifícios.	Tal	é	também	com-
plementado	pelo	nosso	ecossistema	de	parceiros	para	a	área	
de	edifícios	inteligentes,	que	está	em	constante	expansão.

Recomendo	 vivamente	 que	 entre	 em	 contacto	 com	 a	
equipa	 local	 de	 Edifícios	 Inteligentes	 da	 Schneider	 Electric,	
ou	com	um	dos	nossos	Parceiros	EcoXpert	BMS,	para	saber	
mais	sobre	como	tornar	o	seu	local	de	trabalho	mais	saudá-
vel	e	seguro.

Visite o nosso website	#BuildingsOfTheFuture	para	des-
cobrir	 mais	 informações	 sobre	 as	 soluções	 da	 Schneider	
Electric	 para	 edifícios	 saudáveis,	 ou	 descarregue	 o	 nosso	
white paper	 sobre	 como	 assegurar	 a	 saúde	 dos	 ocupantes	
de	edifícios,	que	apresenta	as	principais	descobertas	de	um	
estudo	global	sobre	21	edifícios	de	escritórios.	M

Schneider Electric Portugal 

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

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com · www.se.com/pt
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Responsabilidade social da WEG
A WEG, uma referência da indústria nacional no fabrico de motores elétricos, projeto e implementação de soluções de automação, 
energia e serviços, tem na sua génese uma preocupação muito acentuada com a responsabilidade social.

Com	duas	unidades	industriais	em	Por-
tugal,	uma	na	Maia	e	outra	em	Santo	
Tirso,	a	WEG	procura	manter	um	bom	

relacionamento	e	apoiar	as	comunidades	em	
que	se	insere,	envolvendo	os	seus	Colabora-
dores	neste	espírito	de	ajuda.

Se	é	verdade	que	2020	foi	um	ano	atípico,	
onde	 ações	 que	 a	 WEG	 já	 dinamizava	 habi-
tualmente,	 como	 as	 campanhas	 de	 Dádiva	
de	 Sangue,	 promovidas	 em	 parceria	 com	 o	
Instituto	Português	do	Sangue,	não	puderam	
ser	 realizadas,	 surgiram	 várias	 outras	 ações	
mesmo	em	cenário	de	pandemia.

Respondendo	 rapidamente	 ao	 apelo	 da	
comunidade,	 em	 altura	 do	 confinamento	 de	
março	e	abril	de	2020,	a	WEG	doou	material	
informático	à	QPI	-	Qualificar	para	Incluir,	uma	

IPSS	reconhecida	como	Entidade	de	Utilida-
de	Pública,	que	desde	2001	acompanha	cer-
ca	de	450	famílias	em	situação	de	carência	e	
elege	como	frente	de	intervenção	a	qualifica-
ção	escolar	e	profissional	de	crianças,	jovens	
e	adultos.	Esta	doação	permitiu	que	10	crian-
ças	 apoiadas	 pela	 instituição	 conseguissem	
acompanhar	as	aulas	à	distância.

Fazendo	 jus	 ao	 mote	 da	 sua	 campanha	
interna	de	voluntariado	“Fazer o bem, faz bem” 
e	contando	com	a	colaboração	de	alguns	co-
laboradores	voluntários	(que	disponibilizaram	
as	 suas	 impressoras	 3D,	 o	 seu	 tempo	 livre	 e	
trabalho),	a	WEG	conseguiu	produzir	equipa-
mentos	 de	 proteção	 e	 ajudar	 23	 instituições	
dos	 distritos	 do	 Porto	 e	 de	 Braga	 que	 care-
ciam	de	viseiras	e	protetores	de	orelhas.

Para	além	destas	ações	intimamente	liga-
das	 a	 impactos	 provocados	 pela	 pandemia,	
65	 Voluntários	 WEG	 juntaram-se	 e	 oferece-
ram	presentes	de	Natal	a	12	jovens	da	ASAS	
–	Associação	de	Solidariedade	Social	e	Ação	
Social	 de	 Santo	 Tirso.	 Por	 seu	 lado	 a	 WEG	
complementou	 esta	 oferta	 suprimindo	 algu-
mas	 das	 necessidades	 de	 materiais,	 identifi-
cadas	pela	Instituição.

No	 decorrer	 do	 ano,	 a	 WEG	 respondeu	
positivamente	 ao	 apelo	 dos	 Bombeiros	 Vo-
luntários	 de	 Santo	 Tirso,	 efetuando	 um	 do-
nativo	 que	 permitiu	 auxiliar	 na	 reparação	 da	
sua	 auto-escada,	 e	 consequentemente,	 na	
melhoria	da	capacidade	de	resposta	técnica	
para	toda	a	comunidade.

O	 ano	 terminou	 com	 mais	 2	 donativos:	 à	
Acreditar,	 que	 permitiu	 patrocinar	 a	 estadia	
de	 uma	 família	 na	 Casa	 Acreditar	 Porto	 du-
rante	um	mês	e	à	AFPAD	-	Associação	Fama-
license	 de	 Prevenção	 e	 Apoio	 à	 Deficiência,	
utilizado para a aquisição de materiais de tra-
balho	no	desenvolvimento	cognitivo	e	motor.

A	 responsabilidade	 social	 e	 a	 sustenta-
bilidade	fazem	parte	da	cultura	WEG,	sendo	
algo	que	a	Empresa	entende,	respeita,	procu-
ra	e	promove	junto	dos	seus	Colaboradores,	
desde	a	sua	fundação.		M

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

Fazendo jus ao mote da sua campanha interna de 
voluntariado “Fazer o bem, faz bem” e contando com 
a colaboração de alguns colaboradores voluntários 
(que disponibilizaram as suas impressoras 3D, o seu 
tempo livre e trabalho), a WEG conseguiu produzir 
equipamentos de proteção e ajudar 23 instituições dos 
distritos do Porto e de Braga que careciam de viseiras e 
protetores de orelhas.

No decorrer do ano, 
a WEG respondeu 
positivamente ao apelo 
dos Bombeiros Voluntários 
de Santo Tirso, efetuando 
um donativo que permitiu 
auxiliar na reparação 
da sua auto-escada, e 
consequentemente, na 
melhoria da capacidade 
de resposta técnica para 
toda a comunidade.
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Weidmüller u-link: sistema para 
soluções de manutenção remota 
projetadas individualmente 
Solução de manutenção remota baseada na web u-link para maior disponibilidade da máquina. Serviço simplificado para maior pro-
dutividade do sistema.

A maneira	mais	fácil	de	realizar	a	manu-
tenção	remota	ou,	em	outras	palavras:	
como	pode	reduzir	facilmente	e	com	

segurança	as	intervenções	do	técnico	de	ser-
viço	em	até	60%.

A	 produção	 contínua	 está	 no	 centro	 das	
operações	 de	 cada	 empresa.	 Se	 a	 produ-
ção	 parar,	 devido	 a	 um	 erro,	 por	 exemplo,	 é	
necessária	 uma	 resposta	 rápida.	 Mas	 e	 se	 o	
especialista	 da	 fábrica	 não	 estiver	 no	 local?	
Graças	 à	 digitalização,	 as	 palavras	 mágicas	
neste	 caso	 são	 “manutenção remota”.	 As	 es-
timativas	pressupõem	que	até	60%	dos	erros	
podem	ser	resolvidos	ou,	pelo	menos,	supor-
tados	por	acesso	remoto.	Não	ter	que	enviar	
um	 técnico	 de	 serviço	 pode	 significar	 uma	
economia	de	1000	euros	ou	mais.	No	entanto,	
a manutenção remota não é importante ape-
nas	para	analisar	e	corrigir	erros:	ela	também	
é	benéfica	para	configurar	e	manter	a	instala-
ção,	bem	como	para	realizar	trabalhos	de	oti-
mização.	 O	 serviço	 de	 acesso	 remoto	 u-link	

instalações,	 os	 funcionários	 de	 serviço	 de-
vem	 estar	 presentes	 no	 local	 para	 cobrir	 as	
suas	 respetivas	 áreas	 de	 especialização.	 No	
entanto,	 muitas	 vezes	 não	 conseguem	 tra-
balhar	 noutros	 projetos	 simultaneamente.	 A	
disponibilidade	dos	especialistas,	bem	como	
as	viagens	necessárias	até	a	fábrica,	custam	
tempo	e	dinheiro.	Isso	resulta	em	longos	pe-
ríodos	 de	 inatividade,	 altos	 custos	 e	 clientes	
insatisfeitos.

ASSISTÊNCIA REMOTA 
Para	 enfrentar	 os	 desafios	 acima,	 as	 empre-
sas	estão	cada	vez	mais	a	direcionar-se	para	
aplicações	 de	 acesso	 remoto.	 O	 acesso	 re-
moto	permite	que	uma	empresa	aceda	a	um	
computador	ou	rede	remotamente	através	de	
uma	 conexão	 de	 rede	 –	 a	 uma	 escala	 mun-
dial,	 além	 das	 fronteiras	 nacionais.	 Isso	 per-
mite	que	os	utilizadores	acedam	aos	sistemas	
de	 que	 precisam,	 mesmo	 que	 não	 possam	
estabelecer	fisicamente	uma	conexão	direta.	
Noutras	palavras,	os	utilizadores	acedem	aos	
sistemas	remotamente	através	de	uma	cone-
xão	de	telecomunicações	ou	Internet.	As	via-
gens	 demoradas	 não	 são	 mais	 necessárias,	
os	 defeitos	 podem	 ser	 corrigidos	 de	 forma	
rápida	e	fácil,	o	que	reduz	os	tempos	de	pa-
ragem	e	as	otimizações	da	fábrica	podem	ser	
realizadas	com	facilidade.		

FUNDAMENTOS DO SISTEMA
Além	dos	altos	padrões	de	segurança,	a	usa-
bilidade	e	flexibilidade	do	sistema	de	acesso	
remoto	 também	 são	 importantes.	 Deve	 ser	
possível	 realizar	 a	 configuração	 de	 forma	
fácil	 e	 independente.	 Idealmente,	 o	 sistema	
oferece	 uma	 visão	 geral	 clara	 da	 fábrica	 e	 a	
conexão	é	estabelecida	com	um	único	clique	
do	 rato.	 Os	 dispositivos	 de	 acesso	 remoto	
são	 conectados	 simplesmente	 inserindo	 um	
código.	O	u-link	ganha	pontos	com	a	sua	fa-
cilidade	 de	 utilização,	 pois	 a	 administração	
de	 todo	 o	 sistema	 é	 extremamente	 clara	 e	
pode	ser	realizada	pelos	próprios	utilizadores	

da	 Weidmüller	 oferece	 um	 sistema	 fácil	 de	
instalar,	configurar	e	gerir	–	e	garante	um	alto	
nível	de	segurança	em	todos	os	momentos.

OTIMIZE AS CAPACIDADES DOS 
ESPECIALISTAS E REDUZA OS 
TEMPOS DE INATIVIDADE
Novas	 tecnologias,	 digitalização	 e	 requisitos	
crescentes	do	cliente	levam	a	produtos	cada	
vez	 mais	 complexos.	 Para	 poder	 produzi-los	
de	 forma	 competitiva	 no	 mercado	 mundial	
globalizado,	 as	 instalações	 de	 produção,	 os	
edifícios	 e	 até	 a	 geração	 de	 energia	 estão	 a	
tornar-se	 cada	 vez	 mais	 inteligentes	 e	 inter-
ligados.	 A	 combinação	 de	 tecnologias	 signi-
fica	 que	 estão	 mais	 pessoas	 envolvidas	 em	
projetos	 e	 tornando-se	 cada	 vez	 mais	 espe-
cializadas.	 Isso	 significa	 que	 as	 capacidades	
dos	 funcionários	 são	 limitadas.	 Durante	 a	
configuração	inicial,	em	caso	de	mau	funcio-
namento	ou	num	trabalho	de	otimização	das	

Industrial Ethernet 
switches

ACT20C Analogue signal converter

Efficient systems administration Quick remote diagnostics Improved service operations

Security router
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sem	a	necessidade	de	conhecimentos	de	TI	
aprofundados.

Ao	usar	soluções	de	manutenção	remota,	
é	de	particular	importância	ser	capaz	de	tra-
balhar	com	eficiência	com	o	sistema:	deve	ser	
possível	 configurar	 e	 desconectar	 as	 cone-
xões	 rapidamente.	 Além	 disso,	 a	 alternância	
entre	dispositivos	diferentes	deve	ser	rápida,	
para	citar	apenas	dois	dos	critérios	essenciais.

Deve	 ser	 dada	 uma	 atenção	 especial	 à	
segurança	 do	 sistema,	 já	 que	 o	 acesso	 re-
moto	 é	 sempre	 forma	 uma	 interface	 com	 o	
mundo	 externo.	 A	 conta	 deve	 ter	 recursos	
de	 segurança	 suficientes,	 como	 autentica-
ção	de	dois	fatores,	proteção	de	força	bruta	e	
uma	política	de	senha.	Os	dispositivos	devem	
autenticar-se	 utilizando	 certificados	 com	 um	
comprimento	de	chave	suficiente,	por	exem-
plo,	certificados	X.509	com	comprimento	de	
chave	de	2048	bits,	e	a	comunicação	deve	ser	
enviada	apenas	por	portas	conhecidas,	como	
443.	Dependendo	dos	requisitos	do	utilizador,	
outros	 recursos	 do	 sistema	 de	 manutenção	
remota	 desempenham	 um	 papel	 especial,	
como	gestão	de	utilizador	detalhada	com	ad-
ministração	 da	 organização,	 gestão	 de	 firm-
ware	e	restrições	de	acesso	adicionais.

A opinião de que operar um sistema de 
acesso	remoto	na	nuvem	é	inseguro	está	ago-
ra	 desatualizada	 e	 os	 benefícios	 são	 claros.	
Não	há	necessidade	de	comprar	e	manter	um	
servidor,	não	é	necessário	nenhum	endereço	
IP	público	e	acessível	externamente	e	os	sis-
temas	 são	 projetados	 para	 serem	 altamente	
disponíveis	e	redundantes.	Os	patches de se-
gurança	 e	 função	 são	 aplicados	 automatica-
mente	e	a	configuração	é	muito	mais	fácil.

SERVIÇO SIMPLIFICADO E SEGURO – 
COMO FUNCIONA
Com	 a	 ferramenta	 de	 acesso	 remoto	 u-link,	
a	Weidmüller	oferece	um	serviço	de	acesso	
remoto	 seguro	 que	 é	 particularmente	 fácil	
e	 intuitivo	de	usar.	O	u-link	permite	a	gestão	
eficiente	das	instalações	de	produção	e	tam-
bém	 dos	 utilizadores.	 A	 interface intuitiva do 
u-link	 pode	 ser	 facilmente	 configurada	 para	
corresponder	ao	sistema	e	rapidamente	per-
sonalizada para responder a requisitos espe-
cíficos	 de	 projeto.	 A	 Weidmüller	 dá	 atenção	
especial	aos	padrões	de	segurança,	que	são	
projetados	 de	 acordo	 com	 as	 recomenda-
ções	 do	 “Federal Office for Information Secu-
rity”.	 Não	 é	 incomum	 que	 fornecedores	 de	
soluções	de	manutenção	remota	terceirizem	
o seu armazenamento em nuvem para países 
cujas	leis	de	proteção	de	dados	não	cumprem	
aos	 padrões	 alemães.	 No	 entanto,	 todos	 os	
servidores	acedidos			pelo	u-link	estão	locali-
zados	na	Europa	Ocidental	e	cumprem	todos	
os	 padrões	 de	 segurança	 relevantes.	 Com	 o	
conceito	do	u-link,	cada	cliente	recebe	a	sua	

própria	instância	do	u-link,	o	que	impede	que	
terceiros	acedam	à	instalação	fabril.	Além	do	
mais,	a	Weidmüller	é	atualmente	o	único	for-
necedor	que	pode	estabelecer	uma	conexão	
VPN	segura	com	a	China.

ACEDA COM UM ÚNICO CLIQUE
Configuração	 rápida	 e	 utilização	 eficaz	 são	
alguns dos aspetos mais importantes de uma 
solução	de	acesso	remoto.	Para	o	utilizador,	o	
acesso	remoto	com	u-link	significa	que	uma	
conexão	é	estabelecida	com	um	único	clique.	
São	 executadas	 várias	 etapas	 em	 segundo	
plano:	é	instalado	um	cliente	VPN	no	compu-
tador	 do	 técnico	 de	 serviço,	 através	 do	 qual	
é	estabelecida	uma	conexão	de	saída	segura	
para	 um	 servidor	 do	 ponto	 de	 encontro	 ou	
servidor	na	nuvem	(etapa	1).	Começando	com	
um router de segurança industrial ou outros 
produtos	Weidmüller	com	capacidade	de	u-
-link,	 é	 também	 configurado	 um	 túnel	 VPN	
para	um	servidor	na	nuvem	(etapa	2).	Ambos	
os	 túneis	 agora	 estão	 conectados	 interna-
mente	(etapa	3).	Tudo	feito!	O	PC	está	agora	
conectado	à	rede	virtualmente,	como	se	es-
tivesse	conectado	localmente	através	de	um	
cabo	Ethernet.

Em	 caso	 de	 mau	 funcionamento,	 o	 ope-
rador	 do	 sistema	 pode	 decidir	 se	 e	 quando	
o	técnico	de	serviço	pode	aceder	a	máquina.	
Depois	de	o	técnico	de	serviço	fazer	logon no 
portal	 u-link,	 ele	 poderá	 ver	 qual	 o	 router de 
segurança	 industrial	 que	 estabeleceu	 uma	
conexão	VPN	com	o	servidor	do	ponto	de	en-
contro.	 O	 técnico	 pode	 agora	 conectar-se	 ao	
router	e	visualizar	a	visualização	da	fábrica e os 
parâmetros	do	controlo.	Por	exemplo,	eles	po-
dem	reconhecer	rapidamente	em	qual	seção	
do	 programa	 a	 máquina	 falhou.	 O	 acesso	 re-
moto	 reduz	 significativamente	 o	 tempo	 entre	
relatar	um	erro	à	equipa	de	serviço	e	reiniciar	a	
máquina.	As	atualizações	regulares	da	máqui-
na	também	podem	ser	executadas	por	padrão	
através	do	serviço	de	acesso	remoto	u-link.

ADMINISTRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
SIMPLES
A administração de um sistema de manuten-
ção remota é responsável pela maior parte do 
trabalho	posterior	envolvido.	Portanto,	é	ain-
da	mais	importante	que	muitas	ações,	como	
a	 criação	 de	 um	 novo	 utilizador,	 possam	 ser	
realizadas de forma independente durante a 
configuração.	A	administração	simples	do	u-
-link	ganha	pontos	através	da	gestão	de	utili-
zadores	 e	 direitos:	 o	 u-link	 gere	 utilizadores,	
grupos	e	os	seus	direitos	de	acesso	de	acordo	
com	especificações	individuais.	Isso	significa	
que	 o	 acesso	 também	 pode	 ser	 concedido	
ao	 cliente	 final	 ou	 fornecedor,	 com	 a	 segu-
rança	de	saber	que	só	podem	realizar	ações	
que	sejam	relevantes	para	eles.	O	trabalho	de	
administração	também	inclui	gestão	de	firm-
ware.	Essas	atualizações	incluem	geralmente	
atualizações	de	segurança	para	cada	dispo-
sitivo	 instalado.	No	entanto,	realizar	atualiza-
ções	 manuais	 para	 centenas	 de	 dispositivos	
leva	muito	tempo.	Com	a	gestão	de	firmware	
do	u-link,	os	status atuais do firmware são	exi-
bidos	 claramente	 e	 é	 oferecido	 um	 método	
seguro	 para	 atualizá-los	 automaticamente	 e	
individualmente	 num	 ponto	 definido.	 Graças	
ao	 painel	 de	 conexão	 do	 u-link,	 o	 utilizador	
tem	 uma	 ferramenta	 de	 diagnóstico	 inteli-
gente	à	sua	disposição.	No	caso	de	um	erro	
devido	 a	 um	 endereço	 IP	 alterado,	 um	 cabo	
Ethernet	 puxado,	 má	 receção	 ou	 uma	 nova	
regra de firewall,	por	exemplo,	a	causa	do	erro	
pode ser rapidamente determinada através 
da	 avaliação	 da	 conexão.	 As	 avaliações	 das	
conexões	são	um	componente	elementar	de	
uma	boa	solução.	Além	de	diagnósticos,	isso	
também	permite	novos	modelos	de	negócios	
através de faturação por segundo de tempos 
de	serviço	para	o	cliente.	 M

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt
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Correntes Eurochain: a gama 
económica da Iwis
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

Para	 os	 clientes	 que	 procuram	 um	 preço	
competitivo,	sem	descurar	o	fator	qualidade,	
a	 Iwis,	 referência	 mundial	 em	 correntes	 de	
transmissão,	 representada	 em	 Portugal	 pela	
JUNCOR,	 apresenta	 a	 sua	 gama	 Eurochain.	
Apesar	 do	 seu	 preço	 atrativo,	 as	 correntes	
Eurochain	destacam-se	em	comparação	com	
o standard	de	outras	marcas,	principalmente,	
pelos	altos	níveis	de	resistência	à	fadiga.

Para	 além	 desse	 importante	 aspeto,	 as	
correntes	 Eurochain	 apresentam	 uma	 re-
sistência	 à	 ruptura	 melhorada	 e	 lubrificação	
inicial	com	óleo	anticorrosivo.	São	pré-tensio-
nadas,	sendo	fornecidas	nas	versões	simples,	
dupla	e	triplas,	com	ou	sem	acessórios.

A	 gama	 Eurochain	 possui	 grande	 dispo-
nibilidade	de	stock,	permitindo	flexibilidade	e	
rapidez	nas	encomendas.	A	marca	aceita	pro-
jetos	especiais	e	quantidades	grandes	dispo-
níveis	a	pedido.

São	 frequentemente	 usadas	 na	 indústria	
gráfica,	 em	 máquinas	 de	 corte	 a	 laser	 para	
chapas	 e	 tubos,	 na	 logística	 de	 armazéns	 e	
em	sistemas	transportadores.

WEG marca presença nas JEEC 
do Instituto Superior Técnico
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

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

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

As	Jornadas	de	Engenharia	Eletrotécnica	e	de	
Computadores	(JEEC)	regressaram	ao	Institu-
to	Superior	Técnico,	em	Lisboa,	pela	primeira	
vez em formato online.	Ao	longo	do	dia	18	de	
março,	 a	 WEG	 teve	 a	 oportunidade	 de	 pro-
mover	os	seus	produtos	e	serviços	e	de	con-
versar	 com	 os	 alunos,	 esclarecendo	 as	 suas	
principais	 questões,	 sobretudo	 relacionadas	
com	oportunidades	de	estágio	e	carreira.	Os	
participantes	tiveram	ainda	à	sua	disposição,	

um	sistema	de	apresentação	às	empresas	e	
de	entrega	dos	seus	currículos.

Estas	jornadas	acontecem	há	21	anos,	es-
tando	a	organização	a	cargo	dos	alunos,	com	
o	apoio	do	Núcleo	de	Estudantes	de	Eletro-
tecnia	e	Computadores	do	Instituto	Superior	
Técnico,	 do	 Departamento	 de	 Engenharia	
Eletrotécnica	 e	 de	 Computadores	 e	 do	 Ins-
tituto	 Superior	 Técnico.	 Na	 edição	 de	 2021	
o	 programa	 contou	 com	 sessões	 de	 Match-
making,	 networking	 e	 workshops	 com	 foco	
no	empreendedorismo,	redes	elétricas	inteli-
gentes,	informática	e	as	demais	áreas	em	que	
um	Engenheiro	Eletrotécnico	e	de	Computa-
dores	pode	trabalhar.

Neste	 sentido,	 a	 WEG	 faz	 um	 balanço	
muito	positivo,	salientando	"o crescimento e a 
dinâmica desta atividade"	que	se	traduz	numa	
grande	proximidade	entre	os	candidatos	e	o	
tecido	empresarial.

Router de segurança industrial 
Weidmüller: série IE-SR-4TX 
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A	segurança	da	fábrica	e	da	máquina	está	a	
tornar-se	 cada	 vez	 mais	 importante,	 espe-
cialmente	 em	 ambientes	 industriais.	 O	 novo	
router	 IE-SR-4TX	 da	 Weidmüller	 foi	 desen-
volvido	 especialmente	 para	 proteger	 redes	
industriais.	 Ele	 fornece	 comunicação	 segura	
e	fiável	entre	máquinas	e	instalações	basea-
das	 em	 Ethernet,	 bem	 como	 redes	 de	 nível	
superior através de segmentação de rede e 
firewall.	 Além	 disso,	 oferece	 acesso	 remoto	
integrado	com	suporte	a	tecnologias	VPN.

Por	 razões	 de	 segurança	 e	 para	 garantir	
uma	gestão	eficiente	do	tráfego	de	dados,	as	
redes	de	máquinas	estão	a	tornar-se	cada	vez	
mais segmentadas e os routers industriais são 
usados	 		como	 gateways.	 Desta	 forma,	 per-
mitem	 que	 os	 sistemas	 sejam	 estruturados	
de	 forma	 modular	 ou	 simplificam	 a	 conexão	
a	 uma	 rede	 fabril.	 Routers	 com	 módulos	 de	
rádio	móvel	 integrados,	como	o	novo	IE-SR-
-4TX	da	Weidmüller,	podem	também	conec-
tar	 fábricas	 em	 rede.	 O	 novo	 IE-SR-4TX	 tem	
um design	 muito	 fino	 e	 o	 switch integrado 
torna	redundante	um	dispositivo	separado,	o	
que	permite	ao	utilizador	economizar	espaço,	
custos	e	tempo	para	a	instalação.	

Os routers	de	segurança	industrial	IE-SR-
-4TX	 da	 Weidmüller	 são	 altamente	 eficazes	
na	proteção	fiável	de	redes	de	comunicação.	
Eles	 também	 oferecem	 a	 possibilidade	 de	
conectar	 redes	 facilmente	 e	 construir	 redes	
de	 forma	 modular	 com	 comunicação	 móvel	
segura	 opcional	 a	 bordo.	 Graças	 ao	 acesso	
remoto	 u-link	 integrado,	 os	 clientes	 e	 fabri-
cantes	 de	 instalações	 têm	 acesso	 remoto	
seguro	 às	 suas	 fábricas	 sem	 a	 necessidade	
de	especialistas	em	TI,	e	tudo	isso	com	requi-
sitos	mínimos	de	espaço.

SEW-EURODRIVE apresenta 
novidades nos redutores da série 7
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

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

A	 SEW-EURODRIVE	 desenvolve	 continua-
mente a sua gama de produtos e otimiza os 
seus	projetos	e	ferramentas	de	configuração	
para	fornecer	soluções	de	acionamento	tec-
nologicamente	avançadas.

A empresa apresenta novidades nos re-
dutores	 da	 série	 7,	 agora	 com	 maior	 fiabili-
dade	e	com	até	mais	11%	de	binário	máximo,	
permitindo	 novas	 possibilidades	 de	 projeto,	
com	 redutores	 menores,	 sem	 custos	 adicio-
nais,	e	disponível	para	os	F..157,	R..167,	K..157,	
167	e	187.

Acti9 Active homenageado nos 
Innovation Awards da CES 2021
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	tem	o	prazer	de	anunciar	
que	 o	 Acti9	 Active,	 parte	 do	 seu	 novo	 ecos-
sistema Wiser Energy Center lançado ontem 
na	CES,	foi	indicado	como	CES®	2021	Innova-
tion	 Awards	 Honoree.	 O	 Acti9	 Active	 reforça	
o	 compromisso	 da	 Schneider	 Electric	 com	
tornar	as	casas	mais	resilientes,	fazendo	com	
que	o	processo	de	segurança	passe	de	reati-
vo	a	totalmente	proativo.
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O	Acti9	Active	cria	casas	mais	seguras	ao	
monitorizar proativamente e alertar os residen-
tes	 para	 falhas	 elétricas,	 incluindo	 riscos	 de	
incêndio,	 choques	 elétricos,	 danos	 nos	 equi-
pamentos	 e	 sobretensões	 elétricas	 frequen-
tes,	o	que	é	facilitado	pela	sua	conectividade	
integrada	 nativa.	 Com	 uma	 ampla	 gama	 de	
características	 de	 proteção	 e	 conectividade,	
o	Acti9	Active	é	um	produto	disruptivo	e	ade-
quado	 para	 casas,	 bem	 como	 para	 qualquer	
edificío	de	pequena,	média	ou	grande	dimen-
são,	 garantindo	 proteção	 contra	 sobrecargas	
elétricas,	 sobretensões,	 curto-circuitos,	 fugas	
de	corrente	e	descargas	elétricas.

Podemos	 utilizar	 um	 relógio	 inteligente	
para	 verificar	 o	 nosso	 batimento	 cardíaco	 e	
outros	 indicadores	 de	 saúde;	 da	 mesma	 for-
ma,	 o	 Acti9	 Active	 permite-nos	 monitorizar	
a	 saúde	 elétrica	 das	 casas	 (ou	 edifícios)	 e	
alerta-nos	 para	 qualquer	 potencial	 falha.	 A	
capacidade	de	prevenir	incidentes	com	base	
no	 histórico	 de	 dados	 e	 tendências	 confere	
tempo	 aos	 proprietários	 para	 que	 ponham	
em	prática	planos	para	os	retificar	antes	que	
realmente	ocorram.

F.Fonseca apresenta o detetor 
ultrassónico Leakshooter V2 + IR 
da Synergys Technologies
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	ar	comprimido	é	uma	forma	de	energia	que	
tem	custos	elevados	e	20	a	40%	dela	é	perdi-
da	através	de	fugas.	A	verificação	sistemática	
e	a	eliminação	de	fugas	podem	permitir	eco-
nomias	 de	 energia	 significativas.	 Quando	 a	
câmara	do	Leakshooter	chega	perto	de	uma	
fuga,	 um	 alvo	 amarelo	 dinâmico	 aparece	 no	
grande	display	a	cores	e	o	alvo	fica	vermelho	
e	diminui	à	medida	que	se	aproxima	da	fonte	
da	fuga,	sendo	possível	nesse	momento	foto-
grafar	e	salvar	a	localização	precisa	da	fuga.	
Por	outro	lado,	o	método	ultrassónico	é	mais	
preciso	para	analisar	e	verificar	as	válvulas	de	
purga	 de	 vapor	 uma	 vez	 que	 trabalham	 ge-
ralmente	de	uma	forma	cíclica

Este	 equipamento	 apresenta	 inúmeras	
vantagens,	 das	 quais	 destacamos	 a	 câmara	
termográfica	com	sensor	da	FLIR	160	x	120	px	
(-10°C	 até	 +400°C),	 emissividade	 ajustável	 ε,	
sensibilidade	 <50	 mK,	 taxa	 de	 amostragem	

9	Hz.		Com	câmara	embutida	para	capturar	as	
imagens	a	colocar	em	relatórios	de	 inspeção	
cada	foto	é	numerada,	datada	e	cronometra-
da,	permitindo	a	visualização	do	nível	dB	RMS	
da	fuga.	As	fotos	podem	ser	enviadas	direta-
mente	 para	 um	 PC	 através	 de	 um	 cabo	 USB	
(fornecido);	a	possibilidade	de	extração	de	da-
dos	para	um	ficheiro	CSV.	A	gravidade	da	fuga	
é	determinada	de	forma	aproximada	com	base	
na	estimativa	do	tamanho	da	fuga	e	custo	de	
cada	fuga	em	tempo	real	após	a	introdução	do	
custo	do	metro	cúbico	de	ar	comprimido.

A	 Leakshooter	 V2	 +	 IR	 da	 Synergys	 Te-
chnologies	 é	 indicada	 para	 diversas	 aplica-
ções,	 desde	 a	 deteção	 de	 fugas	 de	 vácuo	
em	 todos	 os	 tipos	 de	 indústrias;	 inspeções	
de	estanqueidade	e	isolamento;	subestações	
de energia e postos de transformação onde 
pode	 ocorrer	 o	 efeito	 Corona	 na	 descarga	
parcial.	 Em	 suma	 para	 todo	 o	 tipo	 de	 indús-
trias	que	consomem	ar	comprimido	ou	vapor.

Redutores de eixos ortogonais 
BH/MBH
REIMAN, Lda.

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

comercial@reiman.pt · www.reiman.pt

Fundada	em	1967,	a	SITI	S.P.A.	é	uma	empresa	
especializada	 no	 desenvolvimento	 e	 fabrico	
de	caixas	redutoras,	sendo	reconhecida	inter-
nacionalmente	 pela	 qualidade	 dos	 seus	 pro-
dutos,	assim	como	pela	vasta	gama	de	solu-
ções	para	os	mais	diversos	tipos	de	aplicação.

Entre	 as	 diversas	 soluções	 apresentadas	
pela	SITI,	encontram-se	os	redutores	de	eixos	
ortogonais,	de	saída	a	90º	BH/MBH,	uma	série	
de	redutores	de	engrenagens	com	três	está-
gios	 de	 redução,	 formados	 por	 um	 conjunto	
de	 entrada	 de	 duas	 engrenagens	 cilíndricas	
com	 dentes	 helicoidais,	 um	 conjunto	 cónico	
com	 dentes	 espirais	 Gleason,	 e	 um	 conjunto	
final	 cilíndrico	 com	 perfil	 envolvente,	 todos	
cuidadosamente	calculados	para	uma	melhor	
resistência	às	cargas.	Todos	os	redutores	têm	
corpo	 em	 ferro	 fundido,	 à	 exceção	 do	 tama-
nho	56,	de	alumínio.	Do	tamanho	56	ao	125,	os	
eixos	de	saída	são	suportados	por	rolamentos	
radiais,	e	em	tamanhos	superiores	são	supor-
tados	por	rolamentos	de	rolos	cónicos.

Esta gama de redutores está disponível 
em	9	tamanhos	(56	–	63	–	80	–	100	–125	–	140	

–	160	–	180	e	200),	nas	versões	BH	(eixo	maciço	
de	 entrada),	 MBH	 (PAM	 preparada	 para	 aco-
plamento	de	motor	B5,	não	disponível	nos	ta-
manhos	180	e	200)	e	MBHGC	(com	entrada	de	
acoplamento	 e	 campana,	 não	 disponível	 no	
tamanho	56),	com	relações	de	transmissão	va-
riáveis	entre	6,95/1	e	226,3/1,	e	ainda	com	tor-
ques	nominais	entre	180	Nm	e	14000	Nm,	com	
um	elevado	rendimento	dinâmico	de	0,92.	

Todos	estes	fatores	permitem	a	estes	re-
dutores serem a solução ideal para operarem 
em	severas	condições	de	trabalho.

Novidades no EPLAN Data 
Portal: VisionTools
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

A	 VisionTools	 é	 um	 fornecedor	 de	 sistemas	
de	 processamento	 de	 imagem	 industrial	 e	
oferece	 componentes	 sobre	 o	 novo	 sistema	
modular	de	processamento	de	imagem.	

Desde que a empresa foi fundada em 
1986,	a	VisionTools,	com	uma	equipa	altamen-
te	 motivada	 de	 mais	 de	 80	 empregados	 na	
sede	 e	 nas	 filiais,	 assegurou	 que	 os	 milhares	
de	 sistemas	 instalados	 funcionassem	 de	 for-
ma	 otimizada	 e	 que	 os	 clientes	 de	 todos	 os	
setores	 da	 indústria	 transformadora	 ficassem	
satisfeitos.	Os	seus	clientes	 incluem	todos	os	
fabricantes	 de	 automóveis	 na	 Alemanha	 e	
países	 vizinhos,	 bem	 como	 os	 seus	 locais	 de	
produção	 no	 estrangeiro.	 Além	 disso,	 muitas	
empresas	das	indústrias	de	eletrodomésticos,	
plásticos	e	farmacêuticas,	bem	como	fornece-
dores de equipamento industrial e empresas 
de	engenharia	mecânica,	confiam	nos	nossos	
muitos	anos	de	experiência	e	fiabilidade.

Os	serviços	da	VisionTools	incluem	testes	
preliminares	e	seleção	de	componentes,	pla-
neamento	 e	 conceção	 de	 projetos,	 coloca-
ção	em	funcionamento	e	apoio	ao	arranque,	
instrução	 e	 formação,	 bem	 como	 manuten-
ção	e	serviço.

O	EPLAN	Data	Portal	conta	agora	com	47	
componentes	para	a	linha	de	produtos	Vision	
over	 Ethernet	 (VoE),	 um	 conceito	 modular	
de	 processamento	 de	 imagem	 baseado	 em	
PC	 da	 VisionTools.	 O	 sistema	 inclui	 hardwa-
re	 descentralizado	 desenvolvido	 especifica-
mente	para	este	fim.
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Optibelt “Elastomit”: lâminas 
técnicas para o setor alimentar
JUNCOR – Acessórios Industriais e Agrícolas, S.A.

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

marketing@juncor.pt · www.juncor.pt

A	Optibelt,	marca	representada	em	Portugal,	
em	 exclusivo,	 pela	 JUNCOR,	 apresenta	 uma	
nova	solução	para	a	proteção	contra	fuga	de	
raios-X	em	máquinas	de	inspeção	alimentar.

Usando	 matérias-primas	 de	 elevada	 pu-
reza,	 com	 diferentes	 opções,	 adequadas	 a	
elementos	 embalados	 e	 não	 embalados,	
sempre	 em	 conformidade	 com	 as	 Normas	
FDA	e	EU,	apresentam	como	vantagens	ele-
vados	índices	de	resistência	à	abrasividade	e	
térmica,	grande	flexibilidade,	tratamento	quí-
mico	para	capacidade	de	deslizamento	apri-
morado	/	livre	de	poeira.

São	fornecidas	em	rolos	com	largura	útil	
de	1200	mm	e	laminados	em	tubos	de	pape-
lão	com	diâmetro	de	152	mm,	estando	dispo-
níveis,	sob	consulta,	em	outras	espessuras.

Ajustes de cargas elevadas 
com as novas porcas em polímero 
isentas	de	lubrificação	da	igus
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Plástico	 e	 cargas	 elevadas?	 Desta	 vez,	 a	
igus	 prova	 que	 a	 combinação	 funciona	 com	
um	novo	desenho	de	porca.	A	porca	dryspin	
JGRM,	injetada	em	polímero	é	uma	alternati-
va	 económica	 às	 porcas	 de	 fuso	 de	 esferas.	
O	 novo	 desenho	 isento	 de	 lubrificação	 e	 re-
sistente ao desgaste permite movimentar 
cargas	elevadas.	Para	aplicações	com	cargas	
axiais	 elevadas,	 a	 nova	 porca	 está	 também	
disponível	com	uma	placa	de	aço	inoxidável	
na	"versão para cargas exigentes".

Seja	 em	 máquinas	 de	 construção,	 atua-
dores	ou	seguidores	solares,	os	fusos	devem	
ser	 capazes	 de	 deslocar	 cargas	 elevadas	
com	 segurança	 e	 durabilidade	 numa	 vasta	
variedade	 de	 aplicações.	 A	 igus	 desenvol-
veu	 agora	 uma	 nova	 porca	 precisamente	
para	estas	aplicações	Este	modelo	baseia-se	
nos	tamanhos	e	passos	de	ligação	dos	fusos	
de	 esferas	 e,	 como	 tal,	 pode	 ser	 facilmente	
substituído.	 A	 porca	 oferece	 uma	 variedade	
de métodos de instalação: pode ser apara-
fusadas	 ou	 instaladas	 diretamente	 no	 furo.	
Instalação	fácil	devido	à	geometria	da	porca	
e	aos	quatro	furos	para	parafusos	de	cabeça	
cilíndrica	M6.	A	porca	é	fabricada	por	injeção	
na	fábrica	da	igus	em	Colónia,	tornando-a	um	
componente	 económico	 e	 leve.	 Comparati-
vamente	 aos	 sistemas	 de	 fusos	 de	 esferas,	
as	porcas	em	polímero	têm	um	custo	consi-
deravelmente	 menor.	 Devido	 à	 utilização	 de	
polímeros	 de	 elevada	 performance	 iglidur	 J,	
a	 porca	 tem	 um	 coeficiente	 de	 atrito	 muito	
baixo.	 As	 roscas	 com	 um	 perfil	 arredondado	
e	a	ausência	de	esferas	permitem	um	funcio-
namento	suave	da	porca.	Além	disso,	devido	
à	 utilização	 de	 lubrificações	 sólidos,	 as	 por-
cas	não	precisam	de	lubrificação	externa	que	
seriam	libertados	para	o	ambiente.	

Novas unidades de climatização 
para exterior Blue e + da Rittal
Rittal Portugal

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

info@rittal.pt · www.rittal.pt

Com	 a	 sua	 nova	 unidade	 de	 climatização	
de	 parede	 Blue	 e	 +	 outdoor,	 a	 Rittal	 está	 a	
preparar	 a	 sua	 série	 altamente	 eficiente	 de	
unidades	 de	 climatização	 prontas	 para	 uso	
ao	 ar	 livre.	 Junto	 com	 a	 economia	 média	 de	
energia	 de	 75%,	 as	 novas	 unidades	 também	
apresentam	 um	 armário	 protegido	 contra	
vandalismo	 e	 oferece	 uma	 categoria	 de	 alta	
proteção.	Isto	garante	uma	operação	segura,	
mesmo	 nas	 condições	 mais	 adversas.	 Junto	
com	 a	 série	 Rittal	 Toptec	 de	 armários	 exter-
nos,	formam	um	sistema	modular	inteligente	
e	 perfeitamente	 coordenado	 que	 simplifica	
qualquer	configuração.

As	 novas	 unidades	 de	 climatização,	 de	
instalação	 nas	 laterais	 dos	 armários,	 Blue	
e	 +	 outdoor	 são	 a	 solução	 ideal	 em	 condi-
ções	 ambientais	 adversas.	 Um	 revestimento	

resistente	 a	 UV,	 as	 categorias	 de	 alta	 prote-
ção	IP56	ou	NEMA	4	/	3R	/	12	e	uma	ampla	
faixa	de	temperatura	de	-30°C	a	+60°C	ajudam	
a garantir uma operação segura e maior du-
rabilidade	em	aplicações	externas.

A	 tecnologia	 Blue	 e	 +	 das	 unidades	 de	
climatização	 –	 com	 tubo	 de	 calor	 integrado	
–	garante	um	alto	nível	de	eficiência	energé-
tica.	Em	comparação	com	as	soluções	de	cli-
matização	convencionais,	pode-se	obter	uma	
economia	média	de	energia	de	75%.	A	pegada	
de	CO2	também	é	muito	menor.	Além	disso,	a	
disponibilidade	de	unidades	de	climatização	
Blue	e	+	está	a	estabeler	novos	padrões.	A	co-
nexão	por	meio	de	uma	interface	IoT	permite	
monitorização	remota	e	confortável,	o	que	é	
especialmente	 interessante	 para	 monitorizar	
sistemas	distribuídos	em	grande	escala.	

	 Junto	 com	 os	 armários	 externos	 Rittal	
Toptec,	 as	 novas	 unidades	 de	 climatização	
formam um sistema modular inteligente no 
qual	 o	 armário	 e	 a	 unidade	 de	 climatização	
são	perfeitamente	coordenados.

F.Fonseca lança programa de aluguer 
de detetores de gases portáteis 
da	Industrial	Scientific.
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

Para	 muitas	 das	 necessidades	 de	 curto	 ou	
mesmo	 de	 longo	 prazo,	 alugar	 detetores	 de	
gases	 ou	 acessórios	 em	 vez	 de	 comprar	 é	
mais	eficiente,	económico	e	geralmente	mais	
racional.

O	aluguer	é	a	forma	mais	rápida	e	eficaz.	
Se	a	rapidez	é	crítica,	os	detetores	de	gases	
podem	 ser	 entregues	 em	 24/48h.	 Seja	 para	
uma	prestação	de	serviços,	manutenção	pro-
gramada,	reparação	industrial,	projeto	espe-
cial	ou	acidente,	pode	confiar	no	programa	de	
aluguer	da	Industrial	Scientific.

100%	 de	 disponibilidade	 de	 stock	 com	
mais	 de	 25	 000	 equipamentos	 disponíveis	
para	 aluguer.	 Se	 pretender	 quantidades	 adi-
cionais,	a	F.Fonseca	fabrica	à	medida	da	sua	
necessidade.	 Detetores	 de	 alta	 qualidade	
que	 serão	 verificados	 por	 técnicos	 altamen-
te	especializados,	pré-calibrados	e	enviados	
com	os	certificados	de	calibração.	Grande	va-
riedade disponível desde um simples detetor 
de	H2S	até	um	sistema	com	vários	detetores	
para	medição	de	7	gases	com	comunicação	
sem	fios	e	monitorização	online. Usufrua ain-
da	de	uma	linha	completa	de	acessórios,	es-
tações	de	calibração	e	software de gestão de 
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frota.	Pode	ainda	contar	com	uma	entrega	rá-
pida,	com	o	serviço	de	transporte	urgente	em	
que	poderá	receber	os	detetores	em	24/48h,	
e	com	stock	garantido,	visto	que	a	F.Fonseca	
dispõe	 de	 um	 Serviço	 de	 Assistência	 Técni-
ca	(SAT)	com	elevado	conhecimento	técnico,	
capaz	 de	 fazer	 a	 verificação	 e	 ajuste	 de	 de-
tetores	de	gases	portáteis	e	fixos	multimarca.

Rotork reforça rede de integração 
aberta
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

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

Como	podem	os	instrumentos	e	componen-
tes	 de	 campo	 ser	 facilmente	 integrados	 aos	
sistemas	 de	 automação?	 A	 resposta	 a	 essa	
pergunta	 torna-se	 cada	 vez	 mais	 importan-
te	à	medida	que	a	digitalização	da	produção	
industrial	 avança.	 O	 programa	 de	 parceria	
Endress+Hauser	 Open	 Integration	 reúne	 13	
fabricantes	 que	 desejam	 garantir	 a	 intera-
ção	 simplificada	 de	 seus	 produtos	 comple-
mentares.	 Recentemente,	 a	 especialista	 em	
controlo	de	caudal	Rotork	se	juntou	à	rede	de	
parceiros.

Os	parceiros	de	cooperação	da	Open	In-
tegration	testam	e	documentam	a	integração	
das	suas	ofertas	e	como	a	digitalização	pode	
ser	totalmente	utilizada	em	aplicações	típicas	
de	 automação	 de	 processos.	 Os	 utilizadores	
beneficiam	de	duas	maneiras,	sendo	capazes	
de	 combinar	 os	 melhores	 produtos	 para	 a	
operação	da	sua	fábrica,	bem	como	o	comis-
sionamento	rápido	e	suave.	Os	fornecedores	
de	tecnologia	de	automação	também	valori-
zam as vantagens do programa de integração 
aberta,	pois	podem	garantir	o	ajuste	da	oferta	
combinada	 com	 bastante	 antecedência	 da	
instalação	 e	 comissionamento	 nas	 instala-
ções	do	cliente.

A	Rotork	é	uma	fornecedora	global	de	so-
luções	de	controlo	de	caudal	de	missão	críti-
ca	 e	 soluções	 de	 instrumentação	 para	 apli-
cações	 de	 petróleo	 e	 gás,	 água	 e	 efluentes,	
energia,	 química,	 processo	 e	 industrial	 (CPI).	
A	 Rotork	 ajuda	 clientes	 em	 todo	 o	 mundo	 a	
aumentar	a	eficiência	operacional,	reduzir	os	
impactos	 ambientais,	 melhorar	 a	 qualidade	
do	produto	e	fornecer	ambientes	de	trabalho	
mais	seguros.

Conectores de tubo e suportes 
de sensores
REIMAN, Lda.

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

comercial@reiman.pt · www.reiman.pt

Parte	dos	processos	de	automação	e	robóti-
ca	passam	pela	utilização	de	diversos	senso-
res.	 Como	 tal	 torna-se	 necessário	 encontrar	
soluções	 para	 os	 colocar	 no	 local	 e	 posição	
correta.

A Elesa+Ganter tem uma gama de solu-
ções	 de	 suportes	 de	 sensores,	 conectores	
e	 tubos,	 em	 polímero,	 alumínio	 ou	 inox,	 que	
permitem	 várias	 combinações	 e	 podem	 ser	
aplicados	 nos	 mais	 diversos	 ambientes.	 De	
forma	 versátil,	 ligeira	 e	 económica,	 desta-
cam-se	as	séries	MSX	e	MSR.	Ambas	as	sé-
ries	 englobam	 acessórios	 em	 tecnopolíme-
ro,	 e	 apresentam	 6	 soluções	 de	 suporte	 de	
sensor,	ligadores	de	tubo	e	base	de	apoio.	A	
MSX	 está	 pensada	 para	 utilização	 em	 con-
junto	 com	 tubos	 metálicos,	 onde	 cada	 refe-
rência	 está	 preparada	 quer	 para	 a	 utilização	
de	 tubo	 redondo,	 quer	 para	 tubo	 quadrado,	
favorecendo	 a	 flexibilidade	 de	 utilização,	 re-
dução	 de	 stocks	 e	possíveis	 “reciclagens” de 
aplicações.	A	MSR	utiliza	tubos	especialmen-
te	desenhados	para	esta	série,	que	facilitam	a	
montagem	e	previnem	rotações	involuntárias.	
Outro	fator	diferenciador	da	série	MSR	são	as	
5	 cores	 disponíveis	 nas	 bases	 de	 apoio,	 que	
permitem sinalizar diferentes dispositivos

Não	 obstante	 das	 soluções	 metálicas,	 as	
soluções	MSX	e	MSR	são	mais	uma	opção	que	
acrescenta	valor	a	uma	solução	de	engenharia.

Purificador	de	ar	TROX	TROX	elimina	
99,95% de todos os vírus presentes 
nos aerossóis
Contimetra, Lda.

Tel.: +351 214 203 900

contimetra@contimetra.com ∙ www.contimetra.com

O	 fabricante	 de	 ar	 condicionado,	 ventilação	
e	tratamento	do	ar	TROX	lançou	no	mercado	
o	novo	purificador	de	ar.	Pelas	suas	caracte-
rísticas	 técnicas,	 comprovadas	 em	 salas	 de	
ensaio	 de	 um	 laboratório	 certificado	 (CAT),	
é	 sem	 dúvida	 a	 solução	 mais	 eficiente	 para	

reter	 os	 aerossóis	 contaminados	 com	 vírus	
em	ambientes	com	fraca	ou	nenhuma	venti-
lação	natural	ou	forçada.

De	acordo	com	estudos	científicos	recen-
tes,	divulgados	por	associações	profissionais	
de	 elevada	 credibilidade,	 estes	 aerossóis	
podem	 conter	 vírus	 como	 o	 Covid-19	 que,	
dependendo	da	sua	concentração	no	ar,	po-
derão	 originar	 infeções	 por	 esta	 via	 a	 outros	
ocupantes	 dos	 mesmos	 espaços.	 O	 purifi-
cador	 de	 ar	 TROX	 ajuda	 a	 minimizar	 o	 risco	
de	 transmissão	 dos	 vírus	 em	 espaços,	 com	
ventilação	 insuficiente,	 sem	 necessidade	 de	
realizar	operações	complexas.

Os	 filtros	 de	 alta	 eficiência	 retêm	 99,95%	
dos	aerossóis	presentes	no	ar.	Com	uma	taxa	
de	recirculação	elevada	e	com	um	consumo	
e	um	nível	de	ruído	baixos	o	purificador	de	ar	
TROX	é	um	equipamento	indispensável	para	
lhe	garantir	um	ambiente	seguro	a	um	preço	
adequado.

Ao	 forçar	 a	 movimentação	 circular	 do	 ar	
na	sala	–	saída	de	ar	limpo	por	cima	e	entra-
da	ao	nível	do	solo	–	o	purificador,	com	o	seu	
sistema	duplo	de	filtragem	assegura,	de	uma	
forma	silenciosa	e	eficiente,	uma	drástica	re-
dução	 da	 concentração	 de	 vírus	 presentes	
nos	aerossóis.

NRG: mrelés estáticos com interface 
Profinet	e	EthetNet/IPTM
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 · Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 /company/carlogavazzipt/

A	 Carlo	 Gavazzi	 Automation,	 alargou	 a	 sua	
oferta	 na	 gama	 de	 relés	 de	 estado	 sólido	
NRG,	com	comando	e	monitorização	integra-
da,	 agora	 disponíveis	 também	 com	 comuni-
cação	 Profinet	 e	 EtherNet/IPTM.	 A	 plataforma	
NRG	 permite	 o	 comando	 (comutação)	 e	 a	
leitura	 de	 diversas	 variáveis.	 Esta	 plataforma	
é	 constituída	 por	 uma	 unidade	 de	 controlo	
(NRGC)	e	por	relés	de	estado	sólido	RG..CM..N.	

No	 que	 respeita	 a	 comutação	 dos	 relés,	
é	possível	configurar	o	modo	de	comutação	
(saída	ON/OFF	ou	em	%	da	potência	–	“burst”;	
ciclo	 completo	 distribuído	 ou	 avançado)	 até	
32	 relés	 via	 interface	 de	 comunicação	 NRG.	
Quanto	à	monitorização	o	sistema	NRG	dá	in-
formação	de	falta	de	tensão,	falha	e	variação	
de	 carga,	 curto-circuito,	 temperatura	 e	 des-
vio	de	limites	pré-definidos.	
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Em	 relação	 às	 variáveis	 é	 possível	 ler	 a	
corrente,	 tensão,	 frequência,	 potência,	 ener-
gia,	horas	de	funcionamento	e	de	carga.	Des-
te	 modo	 a	 série	 NRG	 com	 monitorização,	 e	
agora	controlo,	em	tempo	real	permite	a	pre-
venção de paragens de máquina durante a 
produção	e	possibilita	uma	rápida	resolução	
de	problemas.

Estes novos equipamentos preparados 
para	a	 Indústria	4.0,	permitem	à	Carlo	Gava-
zzi	reforçar	a	sua	posição	de	liderança	como	
fornecedor	de	equipamentos	e	soluções	ino-
vadores	para	a	automação	industrial.

Lançamento dos novos 
transmissores da família PLUS
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A	 família	 de	 produtos	 sem	 fios	 PLUS	 cres-
ceu.	 A	 Tekon	 Electronics	 desenvolveu	 no-
vos	 modelos	 de	 transmissores	 PLUS,	 para	 ir	
de	 encontro	 às	 aplicações	 de	 menor	 com-
plexidade,	 otimizando	 assim	 os	 custos	 da	
digitalização.

Os	 novos	 modelos	 distinguem-se	 pela	
simplicidade	 do	 número	 de	 entradas	 supor-
tadas,	 mas	 garantem	 a	 fiabilidade	 de	 comu-
nicação	e	desempenho	que	vigoram	nos	res-
tantes	produtos	da	família	PLUS.	

Mantendo	 o	 foco	 nas	 comunicações	 por	
sinal	analógico,	desenvolveram	2	novos	mo-
delos	 com	 entradas	 analógicas,	 de	 forma	
a	 impedir	 que	 o	 cliente	 tenha	 de	 adquirir	 o	
PLUS	 TWP-4AI,	 quando	 não	 necessita	 de	
usar	todas	as	entradas	de	sinal	disponíveis.

Já	 os	 novos	 modelos,	 PLUS	 TWP-2UT	 e	
PLUS	TWP-1UT,	foram	desenvolvidos	a	pen-
sar	 na	 simplificação	 de	 registo	 de	 sinais	 de	
temperatura,	 estando	 equipados	 com	 duas	
entradas	universais	de	temperatura,	para	su-
portar	a	ligação	de	sensores	do	tipo	PT100	(3	
fios)	ou	termopares	(C,	J,	K,	N,	R,	S	e	T).

Os novos modelos de entradas digitais 
trazem a maior novidade para a família de 
produtos	 PLUS.	 Além	 de	 desempenharem	 o	
papel	entradas	discretas	para	eventos	lentos	
ou	pontuais,	as	entradas	digitais	dos	modelos	
TWP-2DI	e	TWP-1DI	poderão	funcionar	como	
contadores	de	impulsos.	

A nova série de transmissores da família 
PLUS	 irá	 ter	 mais	 opções	 de	 alimentação.	
Além	do	sistema	de	alimentação	já	suportado	

pelos	transmissores	PLUS,	os	novos	produtos	
poderão	 ser	 comercializados	 e	 aplicados	
com	 acessórios	 de	 alimentação	 opcionais:	
acessório	 para	 alimentação	 por	 baterias	 pri-
márias;	acessório	para	alimentação	por	bate-
rias	recarregáveis	e	painel	solar.

Nexans associa-se à Schneider 
Electric num programa 
de transformação digital 
Schneider Electric Portugal 

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

pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com 

www.se.com/pt

A	 Nexans	 associou-se	 à	 Schneider	 Electric	
num	 programa	 conjunto	 para	 impulsionar	 a	
sua	estratégia	digital.	O	objetivo	é	acelerar	a	
transformação	da	Nexans	numa	empresa	im-
pulsionada	por	dados	claros,	enriquecedores	
e	 processáveis,	 como	 base	 para	 melhorar	 o	
seu	 rendimento	 empresarial,	 segurança	 e	
flexibilidade.	A	digitalização	das	suas	fábricas	
aperfeiçoará	ainda	mais	a	eficiência	das	linhas	
de	 produção,	 permitirá	 uma	 manutenção	
preditiva	e	reduzirá	as	emissões	de	carbono.	
Também	contribuirá	para	o	compromisso	do	
Grupo	de	alcançar	a	neutralidade	de	carbono	
até	2030.	Os	clientes	dos	produtos	e	serviços	
de	 cabo	 da	 Nexans	 beneficiarão	 do	 progra-
ma	através	de	uma	maior	disponibilidade	dos	
produtos.

A	 Nexans	 decidiu	 colaborar	 com	 a	 Sch-
neider	 Electric	 após	 testemunhar	 o	 êxito	 do	
seu programa de transformação digital em 
mais	 de	 115	 localizações	 em	 todo	 o	 mundo.	
A	 aplicação	 da	 filosofia	 “Think big. Act small. 
Scale fast” levou a resultados impressionan-
tes,	incluindo	uma	redução	de	80%	no	tempo	
de	 manutenção,	 através	 da	 implementação	
de	soluções	de	manutenção	preditiva;	e	ainda	
uma	redução	de	15%	nos	custos	de	energia.

A	 plataforma	 EcoStruxure	 da	 Schneider	
Electric	 dota	 as	 empresas	 industriais	 de	 uma	
visão	 centrada	 na	 compreensão	 dos	 dados	
operacionais	 e	 de	 processo	 e	 permite	 parti-
lhar,	de	forma	exclusiva,	os	dados	das	aplica-
ções,	a	supervisão	em	tempo	real	e	as	funções	
conjuntas.	 Isto	 leva	 a	 melhorias	 mais	 rápidas	
no	rendimento	operacional,	a	um	melhor	con-
trolo	de	qualidade,	à	redução	da	utilização	de	
energia	e	matérias-primas,	a	uma	manutenção	
mais	eficaz	e	a	uma	maior	rentabilidade.

Switches industriais HIDRA
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.

Tel.: +351 252 371 318 · Tlm.: +351 916 897 695

geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

A	ESA,	representada	em	Portugal	pela	Assis-
drive,	 lançou	 uma	 linha	 de	 switch industriais 
HIDRA.	 A	 comunicação	 IoT	 e	 M2M	 pode	 ser	
integrada	na	sua	aplicação	com	as	soluções	
de hardware e software	fornecidas	pela	ESA.

As	principais	características	do	Hidra	Swi-
tch da ESA são o seu design	 robusto	 para	 a	
indústria,	programação	simples	e	o	mais	alto	
nível	de	segurança.

No	 que	 respeita	 à	 segurança,	 este	 equi-
pamento	 permite:	 criação	 de	 LANs	 virtuais	
para	 segmentar	 a	 rede	 em	 sub-redes	 sem	
modificar	 os	 cabos;	 controlo	 de	 acesso	 pelo	
endereço MAC dos dispositivos de origem e 
destino;	controlo	de	tempo	de	troca	definindo	
filas	 com	 diferentes	 prioridades	 de	 acesso	 à	
rede;	 integração	 de	 protocolos	 de	 automa-
ção:	 Modbus	 TCP,	 Ethernet	 industrial,	 Ether-
net	IP	para	configuração	do	switch.

Conta	 com	 as	 seguintes	 características	
técnicas:	 portas	 10/100/1000	 RJ45	 e	 slots 
100/1000	 BASE-X	 SFP;	 PoE	 integrado	 com	
fonte	 de	 alimentação	 24	 Vdc;	 entrada	 de	
alimentação	 DC;	 proteção	 contra	 polarida-
de;	 calha	 DIN,	 caixa	 de	 plástico	 ou	 metal;	
temperatura	 de	 -40°C	 a	 70°C;	 suporta	 IEEE	
802.3/802.3u/802.3x;	 certificação	 CE,	 UL,	
NEMA,	choque,	queda	e	vibração;	segmenta-
ção	de	LAN	virtual;	integração	de	Protocolos	
Modbus,	 Profinet	 e	 Ethernet	 Ip;	 modelos	 de	
conexão	Gigabit	e	fibra	ótica.

Gateway multifuncional Weidmüller: 
IoT Gateway 30
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 

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

weidmuller@weidmuller.pt · www.weidmuller.pt

A	 automação	 de	 instalações	 está	 a	 passar	
por	uma	rápida	transformação.	A	Weidmüller	
sempre impulsionou os requisitos resultantes 
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dessa	mudança,	por	exemplo,	com	o	desenvolvimento	de	compo-
nentes	inteligentes	como	o	IoT	Gateway	30.	Por	um	lado,	ele	esta-
belece	a	tão	necessária	conexão	do	sensor	à	nuvem.	Por	outro	lado,	
ao	 adquirir	 e	 pré-processar	 os	 dados	 da	 máquina,	 garante	 que	 os	
custos	de	funcionamento	sejam	mantidos	baixos,	uma	vez	que	cada	
mensagem	 enviada	 custa	 dinheiro.	 Se	 os	 dados	 forem	 agregados	
ou	enviados	apenas	com	base	em	eventos,	isso	minimiza	o	esforço	
necessário	para	a	troca	de	informações.

Graças	 à	 conectividade	 móvel,	 o	 gateway	 pode	 ser	 usado	 em	
qualquer	 lugar,	 independentemente	 da	 infraestrutura	 existente.	 A	
Weidmüller	usa	o	padrão	4G	LTE	preparado	para	o	futuro	para	isso.

O	pré-processamento	de	dados	é	realizado	usando	o	padrão	IoT	
aberto	Node-RED,	que	já	está	integrado	no	IoT	Gateway	30.	Isso	per-
mite	ao	utilizador	implementar	a	sua	própria	programação	ou	recor-
rer	às	muitas	funções	predefinidas	da	comunidade.	Os	dispositivos	e	
controlos	de	campo	são	acedidos	através	de	interfaces	e	protocolos	
comuns,	 como	 Modbus	 RTU,	 TCP,	 OPC	 UA,	 MQTT	 ou	 RFC1006,	 o	
que	facilita	a	conexão	aos	sistemas	existentes.	

O	serviço	de	acesso	remoto	Weidmüller	u-link	também	já	está	inte-
grado.	Isso	garante	acesso	rápido	e	seguro	às	máquinas	e	instalações.	
Além	disso,	os	dados	do	processo	podem	ser	armazenados	historica-
mente	no	u-link	e	painéis	e	alarmes	individuais	podem	ser	gerados.

Novo tirante elástico com articulações duplas da igus
igus®, Lda.

Tel.: +351 226 109 000 

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

As	articulações	angulares	estão	expostas	a	diversos	tipos	de	cargas,	
como	vibrações	permanentes,	cargas	nas	extremidades	e	elevadas	
forças	de	tração	e	compressão.	Os	requisitos	impostos	aos	compo-
nentes	são	especialmente	elevados.	Com	o	tirante	com	articulações	
angulares	 duplas	 igubal	 GPZM,	 o	 especialista	 de	 motion plastics 
apresenta	agora	uma	articulação	dupla	que	não	é	apenas	isenta	de	
lubrificação	e	manutenção,	mas	também	20%	mais	flexível	do	que	as	
soluções	convencionais,	graças	a	um	novo	material	de	alojamento.	
O	pino	esférico	é	alojado	firmemente,	previne	a	entrada	de	sujidade	
e	aumenta	a	fiabilidade	da	aplicação	em	movimento.

O	baixo	peso,	a	utilização	a	temperaturas	até	300ºC,	a	resistên-
cia	à	corrosão	e	a	longa	duração	de	vida	falam	por	si,	tal	como	os	
custos	40	por	cento	mais	baixos	que	obtém	ao	utilizar	articulações	
angulares	duplas	igubal.	São	isentos	de	manutenção	devido	aos	lu-
brificantes	sólidos	 incorporados,	o	que	torna	a	lubrificação	externa	
desnecessária.	Isto	também	se	aplica	ao	novo	tirante	com	articula-
ção	dupla	GPZM.

A	articulação	dupla	é	extremamente	flexível	e,	ao	mesmo	tempo,	
resistente.	Os	testes,	no	laboratório	da	igus	de	3800	metros	quadra-
dos,	 mostraram	 uma	 elasticidade	 25%	 superior	 do	 material	 RN283	
em	comparação	ao	material	padrão	igumid	G.	O	material	do	aloja-
mento	garante	que	o	pino	esférico	fica	firmemente	alojado	durante	o	
movimento	de	forma	a	impedir	a	entrada	de	poeira	e	sujidade.

Colocação em funcionamento e manutenção: 
CDM® – Gestão da manutenção
SEW-EURODRIVE Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

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

Será	 a	 Inteligência	 Artificial	 (IA)	 o	 novo	 aliado	 na	 tomada	 de	 decisão?	
Há	muitas	empresas	a	adaptar	a	tomada	de	decisão	operacional	a	uma	
abordagem	“baseada em dados”,	informações	valiosas	que	possibilitam	a	
criação	de	modelos	preditivos	e	se	tornam	facilitadores.	Mediante	dados	
históricos	são	criados	programas	e	algoritmos	que	preveem	o	que	acon-
tecerá	e	sugerem	ações	de	procura	dos	melhores	resultados.	A	IA	ajuda	
a	ter	mais	e	melhores	dados	e,	embora	ainda	esteja	longe	de	ser	tão	boa	
como	um	ser	humano,	é	um	aliado	importante	e	sê-lo-á	cada	vez	mais.	
Os	 dados	 permitem	 examinar	 todas	 as	 opções	 de	 custo,	 minimizar	 ris-
cos,	otimizar	processos,	detetar	e	prevenir	possíveis	falhas	mesmo	antes	
que	 estas	 ocorram.	 Os	 sistemas	 adaptativos	 reconhecem	 procedimen-
tos,	aprendem,	adaptam	e	eliminam	erros	futuros.	Este	é,	por	exemplo,	o	
caso	do	Maintenance Management CDM®	 (Complete Drive Management)	
da	 SEW-EURODRIVE,	 um	 pacote	 completo	 de	 benefícios	 que	 fornece	
proteção	 máxima	 contra	 falhas	 e	 paragens	 não	 planeadas	 que	 geram	
custos	elevados.
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WEG marca presença na Feira 
de Emprego do Instituto Politécnico 
de Setúbal
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	marcou	presença	no	dia	11	de	março	
na	Feira	de	Emprego	do	Instituto	Politécnico	
de	Setúbal	(IPS),	desta	vez	em	formato	online.

Esta	 feira	 teve	 como	 principal	 objetivo	
proporcionar	um	primeiro	momento	de	con-
tacto	 entre	 os	 estudantes	 e	 diplomados	 do	
IPS	 e	 o	 mercado	 de	 trabalho,	 participando	
ativamente	 em	 processos	 de	 recrutamento	
e	 conhecendo,	 simultaneamente,	 as	 ativida-
des	e	áreas	de	negócio	das	várias	entidades	
presentes.

Durante	 o	 evento,	 a	 WEG	 teve	 oportuni-
dade	 de	 contactar	 com	 a	 comunidade	 es-
tudantil,	 promovendo	 os	 seus	 produtos	 e	
serviços,	 divulgando	 as	 oportunidades	 de	
estágios	 e	 carreira	 e	 respondendo	 às	 ques-
tões	colocadas	pelos	alunos.	Os	participantes	
tiveram	 ainda	 à	 sua	 disposição,	 um	 sistema	
inovador	de	apresentação	às	empresas	e	de	
entrega	dos	respetivos	currículos.

Nesta	 7.ª	 edição	 estiveram	 presentes	
mais	 de	 154	 empresa	 e	 organizações	 de	 re-
nome	 nacional	 e	 internacional,	 como	 expo-
sitores	e	através	de	sessões	de	recrutamen-
to,	 consolidando	 este	 evento	 como	 o	 maior	
evento	de	emprego	do	ensino	superior.

No	final	do	evento,	a	WEG	fez	um	balan-
ço	positivo	da	sua	participação,	destacando	o	
interesse dos alunos que ao longo deste dia 
passaram pelo seu stand	virtual.

Liquiphant FTL51B: comprovado, 
seguro e fácil de usar
Endress+Hauser Portugal, S.A.

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

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

Mais	de	6	milhões	de	Liquiphant	vendidos	em	
todo	 o	 mundo.	 A	 Endress+Hauser	 desenvol-
veu	 o	 princípio	 de	 medição	 universal	 com-
provado	na	década	de	80	e	aprimorou-o	con-
tinuamente	desde	então.	A	nova	geração	do	

Liquiphant	FTL51	estabelece	padrões	para	a	
era	IIoT.

O	Liquiphant	é	usado	em	tanques	de	ar-
mazenamento,	 contentores	 e	 tubagens	 para	
deteção de nível de ponto de todos os tipos 
de	líquidos.	O	dispositivo	vibrónico	é	o	subs-
tituto	perfeito	para	interruptores	flutuantes	ou	
sensores	 óticos.	 Liquiphant	 como	 allrounder 
funciona	 mesmo	 onde	 outros	 princípios	 de	
medição	chegam	aos	seus	limites	por	causa	
da	 condutividade,	 depósitos,	 turbulências,	
desvios	ou	bolhas	de	ar.	

Conta	 com	 os	 seguintes	 benefícios:	 fá-
cil	 comissionamento	 sem	 qualquer	 ajuste	
para	vários	meios;	máxima	segurança	com	a	
Heartbeat	 Technology	por	 diagnósticos	per-
manentes	de	corrosão	ou	acumulação;	Safety 
by Design,	 desenvolvido	 de	 acordo	 com	 IEC	
61508	para	uso	em	aplicações	SIL2	e	SIL3	em	
redundância	 homogénea;	 esforços	 mínimos	
de	 manutenção,	 o	 teste	 de	 prova	 recorrente	
de	acordo	com	SIL	e	WHG	(Lei	de	Recursos	
Hídricos)	 é	 suportado	 por	 assistentes	 pas-
so	 a	 passo	 simples	 e	 intuitivos;	 a	 verificação	
ocorre	sem	interrupções	do	processo	através	
da	 Heartbeat	 Technology,	 gerando	 automa-
ticamente	 um	 relatório	 de	 verificação	 que	
funciona	 como	 documentação	 para	 institui-
ções;	acesso	via	tecnologia	Bluetooth® e um 
dispositivo	móvel	para	 identificar	o	dispositi-
vo,	verificar	o	status	e	obter	a	documentação	
do	dispositivo;	princípio	de	medição	universal	
para	uso	em	todos	os	tipos	de	líquidos.

Novas	câmaras	termográficas	Fluke
Bresimar Automação, S.A. 

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

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Bresimar Automação apresenta as novas 
câmaras	 termográficas	 da	 Fluke	 –	 TiS55+	 e	
TiS75+.	Duas	novas	ferramentas	de	análise	ter-
mográfica	 que	 permitem	 ajudar	 a	 encontrar	
ou	 antecipar	 problemas	 nos	 equipamentos	
e	infraestruturas,	com	imagens	de	qualidade	
superior.	A	TiS55+	e	a	TiS75+	irão	modificar	as	
rotinas	de	manutenção,	com	funcionalidades	
que	ajudarão	a	economizar	tempo	de	recolha	
e	análise	de	imagens.

As	câmaras	permitem	realizar	vários	tipos	
de	anotações	sobre	o	equipamento	e	o	local	
que	está	a	ser	analisado:	anotações	por	voz;	
anotações	 por	 texto;	 IR-PhotoNotes;	 marca-
ção	de	equipamentos.	Pode	ainda	configurar	

alarmes	 que	 sejam	 ativados	 mediante	 a	
apresentação	 de	 uma	 gama	 de	 cor,	 durante	
a	 análise.	 O	 modelo	 TiS75+	 possibilita	 ainda	
o	 cálculo	 de	 pontos	 de	 condensação.	 Neste	
caso,	 a	 câmara	 irá	 apresentar	 uma	 imagem	
termográfica	 de	 todos	 os	 pontos	 que	 estão	
à	 temperatura	 do	 ponto	 de	 condensação,	 e	
uma imagem de luz visível em todos os pon-
tos	com	temperaturas	acima	deste	ponto.

Foram	 especialmente	 desenvolvidas	
para segmentos de manutenção e inspeção 
em	 sistemas	 elétricos,	 sistemas	 AVAC,	 sis-
temas	 eletromecânicos	 e	 diagnósticos	 em	
edifícios.	Qualquer	que	seja	o	cenário,	conte	
com	as	novas	câmaras	para	a	implementação	
de metodologias de manutenção preventivas 
e	proativas,	de	forma	a	detetar	e	antecipar	fa-
lhas	 de	 equipamentos	 essenciais	 para	 a	 sua	
aplicação	ou	para	o	seu	cliente.

MC88C: nova série de sensores 
magnéticos de segurança
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 · Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 /company/carlogavazzipt/

A	Carlo	Gavazzi	Automation	lança	no	merca-
do	 a	 nova	 linha	 de	 sensores	 magnéticos	 de	
segurança	codificados	MC88C	para	monitori-
zação da posição de portas de segurança de 
dobradiça,	 de	 correr	 ou	 guardas	 amovíveis,	
especialmente	em	ambientes	com	forte	pre-
sença	de	poeiras	e	de	sujidade.

Quando ligados ao relé de segurança 
permitem	 aplicações	 com	 categoria	 de	 se-
gurança	até	PL	e/	Categoria	4	de	acordo	com	
EN	ISSO	13849-1.	

A	ampla	distância	de	atuação	dos	MC88C,	
até	18	mm	Sao	(ON),	permite	a	sua	aplicação	
em	situações	em	que	é	necessária	uma	maior	
tolerância,	 como	 por	 exemplo	 em	 portas	 de	
segurança	desalinhadas.	A	existência	de	mo-
delos	 com	 ligação	 à	 direita	 ou	 à	 esquerda	
por	cabo,	conector	M8	ou	conector	M12	com	
“pig-tail”	de	0,1	m,	permitem	várias	opções	de	
montagem.	

Como	 características	 principais	 os	 sen-
sores	 MC88C	 salientam-se:	 a	 distância	 de	
comutação	 assegurada	 ON	 de	 até	 18mm	 e	
a	 distância	 de	 comutação	 assegurada	 OFF	
de	 até	 30	 mm	 (varia	 com	 o	 atuador	 usado);	
grau	 de	 proteção	 IP67	 e	 temperatura	 de	
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funcionamento	 de	 -25	 a	 +80ºC;	 máxima	 fre-
quência	 de	 operação	 100Hz;	 modelos	 com	
LED	de	indicação	de	estado.

Com estes novos equipamentos a Carlo 
Gavazzi reforça a sua posição de liderança 
como	 fornecedor	 de	 equipamentos	 e	 solu-
ções	 inovadoras	 em	 sistema	 de	 segurança	
máquina	em	automação	industrial.

Realidade aumentada de armários 
com o EPLAN eVIEW Free AR
M&M Engenharia Industrial, Lda.

Tel.: +351 229 351 336 

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

A	 realidade	 aumentada	 não	 existe	 apenas	
na	ficção	científica.	Com	o	EPLAN	eVIEW	AR	
pode	 agora	 colocar	 os	 seus	 armários	 literal-
mente	em	cima	da	mesa,	ou	onde	quiser.

Utilizando	 a	 realidade	 aumentada,	 pode	
projetar	 diretamente	 um	 desenho	 3D	 do	
EPLAN	Pro	Panel	no	seu	ambiente	físico,	re-
ver	o	seu	projeto	e	utilizar	o	eVIEW	para	nave-
gar	desde	a	representação	3D	de	um	disposi-
tivo	até	à	sua	colocação	no	esquema	elétrico	
2D.	 Pode	 conhecer	 todas	 as	 especificações	
em	 www.eplan.pt/solucoes/eplan-epulse/
eplan-eview/

Novo desoxidante OKS 661 
quimicamente ativo de elevada 
eficiência	e	ecologicamente	
inofensivo
Contimetra, Lda.

Tel.: +351 214 203 900

contimetra@contimetra.com ∙ www.contimetra.com

A	 corrosão	 persistente	 em	 parafusos,	 discos	
de	travão,	rodas	dentadas,	esticadores,	fusos	
ou	 pernos	 já	 levou	 muito	 mecânico	 ao	 de-
sespero	 –	 em	 particular-,	 quando	 estes	 não	
podem	 ser	 substituídos	 ou	 estão	 em	 locais	
de	difícil	acesso.	Aqui,	o	que	se	procura	não	
é	rapidez,	mas	sim	uma	excelente	eficácia	do	
produto	que	se	utiliza	para	a	desoxidação.

A	 par	 da	 alta	 eficácia,	 também	 os	 aspe-
tos	 ecológicos	 assumem	 cada	 vez	 mais	 um	
papel	relevante	para	a	segurança	no	trabalho	
durante a utilização de produtos na área da 
manutenção.	 O	 novo	 desoxidante	 quimica-
mente	ativo	OKS	661	supera	ambos	os	desa-
fios	 da	 melhor	 maneira.	 O	 OKS	 661	 é	 isento	
de	benzina	e	óleos	minerais	e,	por	isso,	pode	
ser	utilizado	sem	risco	tanto	no	interior,	como	
no	exterior.

Com	 a	 característica	 de	 dissolver	 a	 cor-
rosão	 de	 forma	 não	 destrutiva	 e	 ecológica	
a	 versatilidade	 do	 OKS	 661	 é	 elevada.	 Por	
exemplo	 para	 desbloquear	 discos	 de	 travão	
encravados	na	reparação	de	veículos,	libertar	
e	desenferrujar	rodas	dentadas	expostas	à	in-
tempérie,	esticadores	na	construção	de	pon-
tes,	acionamento	de	fusos	imobilizados	devi-
do	à	oxidação	em	barragens,	ou	a	limpeza	de	
ferrugem,	manchas	de	oxidação	ou	resíduos	
de	óleo	nas	superfícies	metálicas.

Luboil representa a Lukoil 
em Portugal
Lukoil Lubricants Europe 

Tel.: +351 219 588 120 

geral@luboil.pt · www.luboil.pt

A	Luboil	é,	desde	o	dia	5	de	abril,	a	represen-
tante	 dos	 lubrificantes	 Lukoil	 em	 Portugal.	 A	
parceria	entre	estas	duas	empresas	permite	à	
Luboil	ter	acesso	ao	portefólio	completo	dos	
lubrificantes	Lukoil,	que	conta	com	cerca	de	
800	produtos	nas	mais	diversas	embalagens,	
para	 as	 mais	 distintas	 aplicações.	 A	 Luboil	
passará	a	fazer	parte	da	rede	de	distribuido-
res	da	Lukoil	Lubricants	Europe.	O	acordo	de	
parceria	foi	assinado	por	5	anos.

A	 Lukoil	 iniciou	 a	 sua	 atividade	 na	 Euro-
pa	 em	 2011,	 tem	 sede	 em	 Viena,	 na	 Áustria,	
e	 conta	 com	 3	 fábricas	 de	 blending	 na	 Áus-
tria,	Finlândia	e	Roménia.	A	Lukoil	é	uma	das	
empresas	de	referência	no	desenvolvimento	
de	produtos	lubrificantes	de	elevado	desem-
penho,	 aprovados	 pelos	 principais	 fabrican-
tes	 (OEMs).	 O	 vasto	 portefólio	 de	 produtos	
cumpre	com	os	mais	avançados	requisitos	e	
especificações	 de	 veículos	 e	 equipamentos	
industriais,	devido	a	uma	estratégia	de	inves-
timento em Investigação e Desenvolvimento 
sustentada	ao	longo	dos	últimos	16	anos.	As	
gamas	de	lubrificantes	de	motor	para	veículos	
ligeiros	 Genesis	 e	 Luxe,	 bem	 como	 a	 gama	
Avantgarde	 para	 motores	 de	 veículos	 pesa-
dos,	e	uma	variedade	de	gamas	Lukoil	para	a	

generalidade	 das	 aplicações	 industriais,	 são	
o	resultado	final	de	um	compromisso	focado	
em	oferecer	aos	clientes	os	melhores	lubrifi-
cantes	a	um	preço	competitivo.

Para	 a	 Luboil,	 esta	 parceria	 vai	 permitir	
diversificar	 ainda	 mais	 o	 seu	 portefólio	 de	
negócios,	que	até	ao	momento	conta	com	a	
distribuição	dos	lubrificantes	Shell	e	os	refri-
gerantes	e	anticongelantes	IADA,	bem	como	
a	 representação	 da	 Quaker	 Houghton	 (lubri-
ficantes	 para	 trabalhos	 de	 metais)	 e	 a	 Lubri-
plate	(lubrificantes	para	a	indústria	alimentar).

Conceitos	para	gerir	a	eficiência	
dos carregamentos das baterias
Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.

Tel.: +351 252 371 318 · Tlm.: +351 916 897 695

geral@assisdrive.pt · www.assisdrive.pt

A	 sustentabilidade	 e	 a	 produtividade	 são	
fatores	 importantes	 para	 aplicações	 como	
fontes	 de	 alimentação,	 carregadores	 de	 ba-
terias	 e	 suportes	 à	 rede.Um	 dos	 requisitos	
mais	 importantes	 é	 a	 possibilidade	 de	 re-
generar	 e	 armazenar	 energia.	 Dentro	 da	 sua	
vasta	 gama	 de	 produtos,	 a	 KEB	 oferece	 so-
luções	 para	 tecnologias	 de	 carregamento	
de	baterias	e	armazenamento	de	energia	de	
11	 kVA	 a	 1000	 kVA	 com	 uma	 única	 fonte	 de	
alimentação.

A	KEB	tem	desenvolvido	e	fabricado	pro-
dutos	de	elevada	qualidade	e	tecnologia	para	
ambientes	 industriais	 que	 são	 utilizados	 em	
várias	 aplicações.	 Além	 do	 hardware	 neces-
sário,	 o	 software	 KEB	 COMBIVIS	 é	 integrado	
nos	 sistemas	 de	 controlo	 KEB	 (aplicações	
baseadas	 em	 CODESYS	 de	 acordo	 com	 IEC	
61131-3).

As	 vantagens	 do	 sistema	 KEB	 incluem	 a	
utilização	 em	 vários	 tipos	 de	 tensões	 /	 fre-
quências	de	rede	TN-C-S,	(IT,	TT)	e	distorção	
da	rede	muito	baixo	THDi	<5%	Typ.	3%.	

Principais	 funções	 do	 carregamento	 de	
baterias:	 para	 aplicações	 não	 rotativas	 ou	
máquinas	 elétricas	 estáticas	 /	 paradas;	 filtro	
DC	 comum	 e	 atenuação	 dos	 harmónicos	 do	
lado	DC;	consumo	de	energia	da	rede	elétri-
ca	 através	 do	 AIC	 (Active	 Infeed	 Converter,	
também	denominado	AFE	–	Active Front End)	
–	a	bateria	está	carregada;	ssaída	de	energia	
para	a	rede	–	A	energia	flui	da	bateria	através	
do AIC para a rede

Pode	ser	aplicado	em	sistemas	fotovoltai-
cos	com	armazenamento.	M
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