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Novo método de ensaio de lubrificantes
em rolamentos criado para responder às
necessidades dos parceiros industriais

A máquina de 4 esferas foi durante muitos anos
utilizada em ensaios de caracterização da proteção
de extrema pressão e anti-desgaste dos lubrificantes.
Com este equipamento era possível realizar vários
ensaios standard como, por exemplo, os descritos nas
normas IP 239, ASTM D2783, entre outros.
Contudo, estes ensaios tornaram-se progressivamente obsoletos dada a sua deficiente representação
dos mecanismos reais (engrenagens e rolamentos),
em termos de desgaste e atrito. Este facto tornou
indispensável o desenvolvimento de uma alternativa,
representativa da realidade mecânica e útil para os
parceiros industriais do INEGI.
Para o efeito, foi desenvolvido um mecanismo portarolamentos no qual é montado o rolamento de teste,
lubrificado em banho de óleo ou previamente lubrificado
com massa. A solução consistiu na substituição da
típica geometria de quatro esferas em contacto por
uma rolamento axial de esferas ou de rolos.
O conjunto é então acoplado ao corpo da máquina
de quatro esferas convencional em que o motor
aciona diretamente a pista superior do rolamento
e, consequentemente, a gaiola e os corpos rolantes
(esferas ou rolos). A carga axial é aplicada estaticamente
com um sistema de alavanca, através da pista inferior
do rolamento, que está rigidamente ligada ao porta
rolamento (Figura 1).
A base do porta-rolamentos está ligada a uma célula
de binário piezoelétrica de elevada precisão. O portarolamentos está ainda equipado com duas resistências
elétricas que, se necessário, permitem controlar a

temperatura de funcionamento do rolamento e do
lubrificante, através de um controlador PID (ProporcionalIntegral-Derivativo) e de termopares distribuídos em
vários pontos do porta rolamento (Figura 2).
Este novo método de ensaio permite medir e controlar
os parâmetros de funcionamento relevantes do
rolamento, nomeadamente:
- binário de atrito interno do rolamento;
- temperatura de funcionamento das pistas do rolamento;
- temperatura do óleo lubrificante;
- desgaste das pistas do rolamento (após teste);
- degradação físico-química do lubrificante e a sua
contaminação por partículas de desgaste (após teste).
Assim, para além de permitir testar um componente real
– rolamentos de diferentes geometrias – em diferentes
condições de carga e velocidade de rotação, permite
também avaliar o desempenho de diferentes tipos de
lubrificante (óleo ou massa), em situações de temperatura
de funcionamento controlada ou livre. O equipamento
cobre uma vasta gama de condições de funcionamento
típicas de rolamentos de turbinas eólicas, caixas de
velocidades, diferenciais, entre outros.
Desta forma, desenvolveu-se um ensaio de rolamentos
completamente inovador e mais representativo da
realidade, permitindo que o INEGI possa ensaiar e
comparar diferentes formulações de óleos e massas
lubrificantes e avaliá-las em termos de atrito e desgaste, destinadas às mais variadas aplicações industriais.
Este novo tipo de ensaio foi já adotado por um dos
maiores fabricantes mundiais de rolamentos.

3

INEGI NOTÍCIAS

Criamos
VALOR

Investigadores do INEGI desenvolvem
sistema inovador para idosos
com mobilidade reduzida

Disponibilizar no mercado uma evolução tecnológica
dos andarilhos e muletas convencionais, disruptiva
e especialmente dirigida à população idosa com
mobilidade reduzida. Esta é a principal motivação
do projeto MechALife - Mechanized Assisted Life,
que está a ser conduzido pelo INEGI no sentido de
desenvolver um exosqueleto ativo para membros
inferiores.
Pretende-se que seja capaz de apoiar não só a marcha
mas também atividades do dia-a-dia, como subir
escadas ou o levantar da cadeira, potenciando a
independência e a vida ativa dos seus utilizadores.
Exosqueletos (ou ortóteses) são estruturas de suporte
criadas especialmente para auxiliar o movimento dos
membros do corpo.

“Analisando o mercado percebe-se que a maioria dos
exosqueletos existentes, ou ainda em desenvolvimento,
são orientados para a marcha de paraplégicos, para
fins industriais ou militares. Por outro lado, na maioria
dos países desenvolvidos, particularmente na União
Europeia, assiste-se a uma tendência crescente de
envelhecimento da população, consequentemente
associada à mobilidade reduzida, à vida sedentária e
menos saudável, culminando nos problemas sociais
e psicológicos. Uma conjuntura que nos faz acreditar
que há potencial para a nossa ideia de negócio”,
explica Daniel Pina, investigador do INEGI responsável
pelo estudo e estudante do Programa Doutoral em
Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.

Com os requisitos de força e estabilidade mais reduzidos
do que nos exosqueletos industriais ou orientados
a paraplégicos, uma vez que não pretende substituir
a marcha ou tornar as pessoas mais fortes, o projeto
MechALife serve-se de um sistema que consegue ser
mais pequeno e potencialmente mais barato do que os
já existentes.

“O nosso exosqueleto está desenhado para poder
ser usado por baixo de roupas largas, para diminuir
o constrangimento social, e é adaptável a pessoas de
diferentes fisionomias. Futuramente, vamos estudar a
sua aplicabilidade a vítimas de doenças neurodegenerativas e AVCs”, acrescenta o investigador do INEGI.
Atualmente a equipa do projeto MechALife está
dedicada à procura de fundos de investimento que
permitam avançar para uma nova etapa. Até ao final de
2018, pretendem reunir condições para desenvolver
um protótipo, de modo a iniciar a fase de testes e,
posteriormente, os ensaios de validação com utilizadores-alvo.

COFINANCIAMENTO
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INEGI valida solução de refitting
para aerogeradores da empresa
alemã Energiekontor

Com o envelhecimento dos parques eólicos na Europa,
alguns donos destas instalações têm tentado encontrar
soluções para maximizar a capacidade geradora dos
seus aerogeradores mais antigos, sem que para isso
tenham que fazer grandes intervenções. O objetivo é
que sejam o mais curtas e o menos onerosas possível.
Com base nesta premissa, o promotor alemão
Energiekontor decidiu desenvolver uma tecnologia
que permitisse aumentar a área de varrimento dos seus
aerogeradores, aumentando o comprimento das pás,
sem que para isso tivesse que proceder à sua
substituição. Para o efeito, projetou uma ponta de pá,
acoplável à pá original, designada de Rotor Blade
Extension – RBE (Extensão da Pá do Rotor).
Após verificarem o desempenho, com sucesso, do RBE
num aerogerador localizado na Alemanha, em terreno
plano e com um regime de vento simples, decidiram
repetir a experiência em terreno complexo e com um
regime de ventos mais exigente. Possuindo alguns
aerogeradores em plena Serra do Marão, este foi o
local escolhido para a repetição da experiência.
Para estimar o impacto do RBE na curva de potência
do aerogerador e verificar se o aumento da área de
varrimento não traria consequência negativas no
aerogerador ao nível estrutural, o INEGI foi contratado
para medir a curva de potência, fazer a análise
estrutural das pás e do veio principal, bem como para
analisar os lubrificantes da caixa de engrenagens.
Para o efeito, o INEGI instrumentou e analisou dois
aerogeradores vizinhos, do mesmo modelo e sujeitos
a condições de vento muito semelhantes, sendo um
dos aerogeradores equipado com o RBE e o outro com
a sua configuração original.

Um dos grandes objetivos da análise foi determinar o
aumento da carga estrutural imposta ao aerogerador
causado pelo RBE, sendo que os procedimentos e
cálculos foram feitos à luz da norma IEC 61400 13.
O ensaio de medição da curva de potência serviu
para avaliar o aumento da energia produzida pelo
aerogerador, obtido através da instalação do RBE.
Esta análise foi efetuada seguindo os requisitos exequíveis da norma IEC 61400-12-1.
José Carlos Matos, diretor da área de energia eólica
do INEGI, salienta que “seguir as normas IEC 61400
aplicáveis permite-nos realizar os ensaios segundo
métodos internacionalmente aceites e validados, com
vantagem para os clientes. A capacidade do INEGI em
vários domínios da engenharia mecânica, nomeadamente análise estrutural, análise de lubrificantes
e medição da curva de potência de aerogeradores,
possibilita uma abordagem abrangente dos problemas,
capaz de confluir numa solução que, neste caso,
contribuiu para que a Energiekontor validasse o seu
produto”. Para o especialista do INEGI em energia eólica,
estas são capacidades determinantes numa altura em
que os operadores abordam temas de refitting dos
parques eólicos.
A experiência levada a cabo pelo INEGI decorreu com
sucesso durante um ano, com vários desafios relativos
à complexidade do local. Uma vez concluída, permitiu
fornecer à Energiekontor resultados que levaram
a empresa a avançar com a instalação do RBE na
grande maioria dos seus aerogeradores e também a
fazer do RBE um produto comercial, sendo a equipa
portuguesa da Energiekontor a responsável mundial
por este produto.
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Projeto com a INDISOL desenvolve
tecnologia inteligente para redes
de distribuição de energia elétrica

O projeto SensorGRID, promovido pela INDISOL em
parceria com o INEGI, pretende desenvolver soluções
tecnológicas inteligentes, capazes de acompanhar a
tendência de modernização das redes de distribuição
de energia elétrica, nos mercados nacional e internacional.
A evolução do conceito SmartGRID impôs uma nova
estratégia às empresas do setor energético, surgindo
a necessidade de desenvolver novos equipamentos
inteligentes, portadores de tecnologia avançada e
inovadora.
Nesse sentido, “os novos sensores de precisão para
média tensão, desenvolvidos em parceria com o INEGI,
permitem à INDISOL um posicionamento privilegiado
no setor das Smart Grids, que está atualmente em
grande expansão”, salientam os administradores
responsáveis pelo projeto na INDISOL.
No âmbito do projeto SensorGRID, “a INDISOL propôs
a conceção de isoladores multifunções de precisão,
dotados de diferentes arquiteturas internas, bem como
de características técnicas distintas que, auxiliados
por um sistema semiautomático, permitissem uma
auto calibração de modo a compreender classes de
precisão competitivas e superiores às dos produtos
da concorrência”, refere Ricardo Paiva, responsável
pelo projeto no INEGI.

O desenvolvimento do projeto incluiu ainda a análise
das soluções existentes no mercado, assim como
o design e a prototipagem de placas de circuito
impresso.
A experiência da equipa de ambas as organizações
na utilização de equipamentos de medida e análise
de grandezas elétricas, aliada à proximidade com
diferentes fornecedores, permitiu uma abordagem
rigorosa e aprofundada do problema que esteve na
origem do SensorGRID.
Tendo satisfeito os requisitos inicialmente propostos,
os produtos desenvolvidos estão atualmente numa
fase avançada de industrialização.

COFINANCIAMENTO
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Desenvolver aviões mais amigos
do ambiente é a missão do projeto
internacional Eco-Compass

Desenvolver e avaliar compósitos melhorados do
ponto de vista multifuncional e ecológico, produzidos
a partir de materiais de origem biológica e reciclados
para aplicações nas estruturas secundárias e no
interior de aviões. Este é o principal objetivo do
projeto Eco-Compass, promovido por um consórcio
que integra um conjunto de parceiros Chineses e
Europeus, incluindo o INEGI.

No INEGI estão a ser realizados testes para avaliar a
resistência ao fogo, uma vez que as fibras naturais
são altamente inflamáveis e é necessário encontrar
soluções. “O papel do INEGI, enquanto parceiro
científico português do projeto, é o de contribuir,
juntamente com os parceiros Europeus e Chineses, para
a melhoria das propriedades ignífugas dos materiais
estudados”, refere a investigadora do INEGI.

Os investigadores envolvidos no projeto estão a
tentar encontrar alternativas de origem biológica
e mais amigas do ambiente para estruturas dos
aviões como os painéis do teto, os painéis laterais ou
os compartimentos superiores. Atualmente, estes
componentes são fabricados essencialmente com
polímeros reforçados com fibra de vidro, que se
pretendem substituir por fibras naturais vindas da
planta do linho.

O consórcio tem vindo a trabalhar com a Airbus, assim
como com a indústria de aviação chinesa para mostrar
os novos materiais de origem biológica.

A investigadora do INEGI Carmen Sguazzo salienta
que o custo de produção destas fibras naturais
pode ser reduzido, face às alternativas usadas hoje em
dia. “São muito leves e na indústria automóvel são
já bastante utilizadas. Neste caso, é certo que, antes
de serem implementados, os biomateriais serão
cuidadosamente ensaiados em conformidade com
as normas para a aviação, para garantir as condições
de durabilidade e segurança. Aliás, esta é uma parte
fundamental do trabalho que está a ser desenvolvido
pelo consórcio Eco-Compass”, acrescenta.

O projeto Eco-Compass chamou a atenção da
Euronews, dando origem a uma reportagem que está
disponívem em http://pt.euronews.com/2018/04/30/
tornar-os-interiores-dos-avioes-mais-amigos-doambiente.
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“Prova do sucesso da máquina SimpleKnife
desenvolvida com o INEGI é o facto de
termos atualmente largas dezenas destes
equipamentos instalados no mercado”
É sócio gerente e fundador da CEI, uma empresa metalomecânica, no mercado desde 1995, que produz
máquinas inovadoras na área do corte de materiais para as indústrias do Calçado, Automóvel, Rochas
Ornamentais e outros setores, sócio gerente da INOCAM e Administrador da ZIPOR SA. É também
Presidente do Conselho de Administração do cluster PRODUTECH – Associação para as Tecnologias de
Produção Sustentável – a entidade promotora e gestora do Pólo das Tecnologias de Produção.
Mais recentemente, passou a integrar o Conselho de Administração do INEGI, enquanto representante
da AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e Afins de Portugal. Fernando
Sousa acredita que a “competitividade das empresas” está diretamente relacionada com os “centros de
saber” em matéria de “inovação e formação”.

Como se estabeleceu o primeiro contacto da CEI com o
INEGI?
Foi já há alguns anos, mas impressionou-me desde logo
bastante pela positiva. Na altura contratámos o INEGI para
nos fazer uma mão artificial em tecnologia aditiva que ainda
hoje é usada num equipamento de controle de qualidade,
fabricado pela Zipor (uma empresa do nosso grupo que só
se dedica a equipamentos de controle de qualidade; tudo o
que é ensaios físicos de materiais) para avaliar a resistência
ao corte por motosserra em vestuário, calçado e outros
artigos de proteção. Isto mais ou menos há 15 anos, numa
altura em que poucos faziam fabrico aditivo e o INEGI tinha
essa capacidade.
No entanto, uma colaboração mais regular veio mais tarde
com o PRODUTECH PTI – Novos Processos e Tecnologias
Inovadoras para a Fileira das Tecnologias de Produção, um
projeto mobilizador promovido pelo PRODUTECH - Pólo
das Tecnologias de Produção. Nós e o INEGI estivemos
envolvidos em várias atividades em conjunto, nomeadamente
relacionadas com o desenvolvimento de produto (algumas
têm continuidade no novo projeto PRODUTECH que está
a decorrer) e com o redesenho de um produto que nós já
tínhamos que é o SimpleKnife, uma máquina de corte por
faca vibratória maioritariamente usada pela indústria do
calçado, mas também por outras uma vez que permite cortar
não só pele mas também outros materiais.
O SimpleKnife é hoje em dia um produto de sucesso no
mercado. Qual o contributo do INEGI para a sua melhoria
no decorrer do projeto mobilizador promovido pelo cluster
PRODUTECH?
Foram aplicadas metodologias de EcoDesign na máquina
SimpleKnife em que se otimizou a parte da eficiência energética, nomeadamente através do estudo das áreas de
vácuo, permitindo melhorar o impacto ambiental. Foi ainda

melhorada a sua funcionalidade através da criação de um
sistema de troca automática de 8 punções rotativos e orientáveis, o que faz dela a máquina com maior número de
ferramentas no mercado face à concorrência, que é
maioritariamente italiana. Acrescentaria que o redesign estético conseguido foi uma mais-valia significativa para o sucesso
comercial do equipamento. Contemplou também materiais
“amigos do ambiente” e é considerado pelos clientes como
um dos equipamentos do género no mercado mais bem
conseguidos. Hoje em dia os bens de equipamento começam
a ser tão complexos do ponto de vista tecnológico que quem
está no processo de compra muitas vezes já nem consegue
acompanhar. Como tal, o fator estético tem vindo a ganhar
preponderância no momento de decisão de compra. Todos
nós gostamos de trabalhar em fábricas bonitas e isso só é
possível se lá tivermos equipamentos bonitos.
Prova do sucesso é o facto de termos atualmente largas
dezenas destes equipamentos instalados no mercado, não
só em Portugal mas também em França e em Espanha. Em
França temos um para a indústria aeronáutica, outro numa
indústria de embalagens – que está a cortar artigos de alto
luxo como relógios da Cartier, por exemplo - instalado no
centro de Paris. Já em Portugal, a maioria das máquinas
estão instaladas na indústria do calçado.
Como avalia a relação com o INEGI no decorrer do projeto?
Obviamente que nestas coisas conta o resultado final, mas eu
considero que correu bem. O grupo de trabalho conseguiu
compreender bem os objetivos que eram pretendidos, que
incluiu desenvolvimento mecânico, de design industrial,
bem como de eficiência energética – em que o trabalho
científico foi mais aprofundado. Podemos considerar que a
máquina SimpleKnife é um caso de sucesso, até porque hoje
em dia ainda aplicamos as mesmas metodologias de fabrico
desenvolvidas na altura a outros equipamentos. Ficamos
com uma máquina com funcionalidades acrescidas, com
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um design significativamente melhorado e também com
metodologias capazes de serem aplicadas noutros contextos.
Como vê a relação entre os Centros de Interface Tecnológico
como o INEGI e as empresas, na atual conjuntura do país?
A CEI, desde a sua criação, tem colaborado ativamente
com diversas instituições desse tipo, que atuam nos setores
para os quais trabalhamos. É cada vez mais importante
fomentar a relação entre institutos interface e empresas,
particularmente em países como Portugal em que o tecido
empresarial é essencialmente constituído por Pequenas e
Médias Empresas (PME’s). As PME’s muitas vezes não têm
a possibilidade de ter todo o conhecimento e todas as suas
valências internamente e, como tal, recorrer a estes centros de
saber é um modo de conseguirem colmatar esta dificuldade.
No entanto, não vivemos a realidade de há três décadas atrás
em que as empresas estavam de um lado, as Universidades do
outro e não existiam este tipo de instituições de interface. Hoje
em dia a colaboração entre ambas as partes é já muitas vezes
efetiva, fruto da percepção da relação win-win que pode ser
estabelecida.
Julgo que se nota uma evolução significativa na qualidade e no
incentivo desta relação. Basta olhar para o número, o conteúdo
e a valorização económica dos projetos promovidos entre
empresas e instituições do sistema científico e tecnológico,
que acredito ser uma das razões para as empresas portuguesas estarem mais competitivas e conseguirem aumentar
as suas exportações.
O caso do INEGI tem uma vantagem acrescida, dado que o seu
modelo de governação é já um misto universidade-empresas.
Esta colaboração de que falamos faz parte da sua génese.
Já há vários anos que acompanha o trabalho do INEGI sob
diferentes ângulos, por onde crê que passa o futuro?

Vejo a evolução do percurso do INEGI de modo muito positivo
quer enquanto empresa – fruto dos projetos que temos tido
oportunidade de desenvolver em colaboração – quer do ponto
de vista do cluster PRODUTECH, em que o INEGI se assumiu
desde o início como uma das instituições mais ativas; fazendo
parte dos órgãos sociais, sendo um dos parceiros com maior
envolvimento financeiro no novo projeto mobilizador – com
participação nos dois anteriores com igual preponderância –
e tendo trabalhado com um conjunto alargado de empresas.
O caminho para o futuro creio que passa por continuar com
o trabalho que tem vindo a ser feito e melhorá-lo, através
do contacto direto com as empresas e, cada vez mais, com
múltiplas empresas quer através de projetos de copromoção,
quer através da venda de serviços direta.
É preciso que o INEGI conheça bem o tecido empresarial
português e que vá à procura das competências. Aliás, o INEGI
tem como parceiros, desde a sua fundação, não só empresas
mas também associações empresariais, que muitas vezes
sabem quais as entidades mais adequadas para os desafios
que vão surgindo. O mais importante é reunir todos os atores
necessários, de modo a montar desde logo a cadeia de valor
completa do que se pretende desenvolver.
Qual considera ser o melhor modus operandis para os
centros de interface tecnológico investirem na aproximação
às empresas?
A instituições de interface devem ser proactivas. As empresas
não têm o tempo, os recursos e, por vezes, a percepção de
que necessitam disto ou daquilo. O cluster PRODUTECH tem
promovido Open Days em que as empresas abrem as suas
portas, apresentam o seu modo de produção, os seus problemas atuais, as suas expectativas de investimento, entre outros
detalhes, e os centros tecnológicos têm oportunidade de estar
presentes e de encontrar pontos em que podem contribuir.
Já o fizemos ao contrário, por exemplo, promovemos um
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Open Day PRODUTECH no INEGI e a adesão de participantes não foi a mesma. É muito difícil tirar as empresas da
sua zona de conforto. Passamos muitos dias a resolver os
problemas urgentes e, por vezes, esquecemo-nos do que é
importante.
É preciso encontrar as melhores estratégias de aproximação,
já que é essencial que se efetive. Ao promover a visita das
instituições do saber às empresas, estamos de certa forma
a promover um curto-circuito nas estruturas hierárquicas de
ambas as entidades, já que estamos a pôr em contacto as
pessoas do chão de fábrica com as do conhecimento. Isto é
determinante, já que são elas que conhecem os problemas
do dia-a-dia, por um lado, e as possíveis soluções, por outro.
É certo que as administrações devem acompanhar os
processos e validá-los, no entanto a evolução está muitas
vezes no estabelecimento de ligações entre os atores que
põem as mãos na massa diariamente.
Além disso, há que considerar que os centros de saber têm de
mostrar às empresas que são determinantes nos dois fatores
que se assumem hoje como cada vez mais determinantes para
a competitividade das empresas: a inovação e a formação.
Atualmente está a decorrer um novo projecto I&D em
copromoção com a CEI, o ADIMAQ. Espera-se o mesmo
sucesso do anterior?
Este é um projeto diferente, com um grau de risco superior,
com uma envolvente financeira maior e talvez mais inovador
a nível mundial. Trata-se de construir um equipamento que
tem, em simultâneo, tecnologia aditiva e subtrativa, ou seja,
uma fresadora e uma impressora 3D, para materiais que nós
CEI não temos muita experiência e que o INEGI está a tentar
adquirir esse conhecimento.
O protótipo da máquina já existe. Falta a parte de integração
do desenvolvimento do INEGI de fabrico aditivo e depois,

SimpleKnife - modelo inicial

obviamente, validarmos tudo e pormos tudo a funcionar.
Esta validação será essencialmente feita pelo utilizador final,
neste caso é nosso parceiro no conjunto do projeto, que é
a FERESPE.
O ADIMAQ é um bom exemplo de ligação às empresas,
uma vez que partiu de um desafio do INEGI, depois de ter
identificado que as empresas de fundição, assim como as
de loiça sanitária necessitavam de criar moldes de um modo
mais rápido e efetivo. Seguiu-se a busca de parceiros com
capacidade para embarcar nesta aventura, que já nos levou a
investir cerca de 1 milhão de euros.
A nossa expectativa passa por alcançar os 750 000 euros por
ano na venda deste produto, depois de finalizado. Será um
produto dirigido essencialmente às indústrias de fundição e da
louça sanitária, que se pretende manter no contexto nacional
até uma fase de maturação do protótipo. Aí sim, poderemos
avançar para a exportação.
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Projeto investiga soluções
de armazenamento e gestão
de energias renováveis
Promovido pelo INEGI, em parceria com as Universidades de
Sevilha, Évora e Algarve, a Agência de Energia da Andaluzia, a
Agência Regional de Energia do Algarve, o Instituto Tecnológico
da Galiza e o Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Huelva),
o projeto AGERAR tem como objetivos o desenvolvimento e a disseminação de soluções de autoprodução, armazenamento
e gestão de energia no contexto de micro redes residenciais e em edifícios de serviços.
A pertinência deste projeto surge em linha com os desafios que setor energético tem enfrentado nos últimos anos. Grande parte
são causados pela dependência de combustíveis fósseis e respetivo impacto ambiental. Assim, tem-se assistido à penetração em
massa das energias renováveis, fundamentalmente de forma centralizada, como meio de responder a esse desafio.
Surge entretanto um novo repto no que respeita à utilização de energias renováveis e que consiste na generalização de uma
produção distribuída, onde a geração e o consumo ocorrem no mesmo ponto geográfico. “As vantagens são óbvias com
especial enfoque para a diminuição da necessidade de grandes infraestruturas e para a redução das perdas/ineficiências no
transporte e distribuição de energia”, salienta Ricardo Barbosa, responsável pelo projeto no INEGI.

INEGI e APREN lançam novo mapa
E2P - Centros Eletroprodutores
Renováveis em Portugal
Já está disponível para consulta a nova versão do mapa E2P Centros Eletroprodutores Renováveis em Portugal produzida
pelo INEGI e pela APREN - Associação Portuguesa de Energias
Renováveis.
Este mapa insere-se no âmbito do projeto e2p - Energias
Endógenas de Portugal, que consiste na conceção de uma base
de dados com informação relevante acerca de todos os centros
eletroprodutores com recurso a fontes renováveis de energia,
existentes em Portugal.
A APREN destaca que nesta nova edição pretenderam “valorizar o
documento com a colocação de informação geográfica de fundo
(rios e cadeias montanhosas), simbologia de orientação do mapa
e atualização da georreferenciação dos centros eletroprodutores
de base renovável existentes em Portugal”.
Desta forma, o mapa E2P - Centros Eletroprodutores Renováveis
em Portugal apresenta-se como uma ferramenta de consulta e de
trabalho para o setor da eletricidade renovável em Portugal.
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INEGI adquiriu a empresa PREWIND
Na sequência de um projeto de investigação e desenvolvimento envolvendo quatro instituições científicas, INEGI, INESC
Porto, FEUP - CEsA e FCUL – CGUL e que visava desenvolver um sistema de previsão da produção de base eólica, surgiu,
em 2010, a PREWIND, Lda.. Durante estes 8 anos de existência, a sociedade especializou-se no fornecimento de serviços de
previsão para o sector da energia, nomeadamente previsão da produção de eletricidade de base eólica e fotovoltaica
(curto e muito curto prazo) e previsão das condições meteorológicas para apoiar o planeamento de ações de operação
e manutenção. Em particular, internacionalizou a sua atividade, tendo constituído, em 2016, a PREWIND – Consultoria e
Serviços de Engenharia, LTDA., com sede no Estado Brasileiro do Ceará.
O INEGI, que integrou o núcleo de sócios fundadores e teve uma participação ativa no desenvolvimento da PREWIND decidiu,
durante 2017, adquirir a totalidade do capital social da empresa. Esta decisão justificou-se pelo facto de a atividade da
empresa ser complementar dos serviços que o INEGI tem vindo a oferecer na área das energias renováveis, designadamente
da Eólica, permitindo, deste modo, oferecer um portfolio de serviços mais completo, o que se traduz numa proposta que
pode acrescentar mais valor aos seus Clientes.
Esta decisão permitirá, também, assegurar maior capacidade de investimento, permitindo, desse modo, responder com
maior rapidez aos constantes desafios que se colocam ao nível dos serviços de previsão da produção de eletricidade
baseada em fontes renováveis, bem como de previsão de preços de eletricidade para participação no mercado elétrico.
Esta aquisição, que se concretizou no início de 2018, implicou a integração da equipa da PREWIND no INEGI e o desenvolvimento
da atividade da empresa a partir do Instituto.

INEGI elegeu novos Órgãos Sociais e renovou Presidência
do Conselho de Administração
A Assembleia Geral do INEGI elegeu, por unanimidade, no passado dia 27 de março, os novos Órgãos Sociais para o
triénio 2018/2020. O Professor Doutor Alcibíades Guedes mantém-se como Presidente do Conselho de Administração,
acompanhado pelo Professor Doutor Pedro Camanho como Vice-Presidente. Os Engenheiros Fernando Sousa, da AIMMAP,
Jorge Cerqueira Pinto, da CaetanoBus, e Manuel Pedro Quintas, da TEGOPI, figuram como Vogais do Conselho de
Administração.
O Professor Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, da Universidade do Porto, assume a Presidência da Assembleia Geral, que
inclui também os Engenheiros António Lobo Gonçalves, da EDP Renováveis, como 1º Secretário, e José Limpo de Faria, da
SOCITREL, como 2º Secretário.
Já a Presidência do Conselho Fiscal fica a cargo do Engenheiro Francisco Barbeira, do Banco BPI, e dos Engenheiros Mário
Pais de Sousa, da APGEI, e Sérgio Salústio, da BOSCH Termotecnologia, como Vogais.

SIC emitiu programa com colaboração
técnica e científica do INEGI
O programa “Nunca Visto”, promovido pela SIC com a colaboração
técnica e científica do INEGI, teve como objetivo mostrar “o invisível,
ou seja, a vida para além daquilo que conseguimos ver nela a olho
nu”, explicou a estação televisiva.
Com uma primeira série composta por quatro episódios sobre o interior da Força Aérea Portuguesa, o desporto de alta
competição, a relação entre tempo e movimento e o circo, o “Nunca Visto” revelou pormenores do dia a dia com uma precisão
a que usualmente não conseguimos aceder, graças à colaboração do INEGI. Para ver ou rever os episódios do “Nunca Visto”,
basta pesquisar pelo nome do programa no site da SIC Notícias em sicnoticias.sapo.pt.

AERODINÂMICA
E CALIBRAÇÃO

SERVIÇOS

Trabalhamos na concretização rigorosa da
velocidade do ar no nosso túnel de vento,
o que nos permite calibrar e ensaiar
equipamentos com eficácia.
O movimento do ar é determinante em diversas indústrias
e serviços. Seja vento no topo de uma montanha ou a
ventilação numa instalação, os anemómetros e tubos de Pitot
que medem a velocidade do ar devem estar corretamente
calibrados para garantir os resultados da medição.
De modo a dar resposta às empresas que se identifiquem
com esta necessidade, investimos num Laboratório de
Aerodinâmica e Calibração, devidamente acreditado pelo
Instituto Português de Acreditação (IPAC).

CONHEÇA AS NOSSAS SOLUÇÕES
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
DA VELOCIDADE DO AR
VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE EQUIPAMENTOS
SEGUNDO A EN ISO 16911-1:2013
VERIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
– ANEMÓMETROS
ENSAIOS DE AERODINÂMICA INDUSTRIAL

Peça a nossa proposta em: www.servicos.inegi.up.pt/pt/servicos-laboratoriais/aerodinamica-e-calibracao/
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