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Lição 1: Aparelhos de medida 

Objetivo: Identificação e descrição do funcionamento de diversos tipos de 

aparelhos de medida 

 

Termómetros 

 

Um  termómetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. É um 

instrumento composto por uma substância que possua uma propriedade termométrica, isto é, uma 

propriedade que varia com a temperatura. 

Este aparelho foi inventado pelo matemático, físico e astrónomo italiano Galileu Galilei. Em 1592 utilizando 

um tubo invertido, com água e ar, criou uma espécie de termómetro no qual a elevação da pressão exterior 

fazia com que o ar dilatasse e, em consequência, elevava o nível da água dentro do tubo. Anders 

Celsius criou uma escala termométrica baseada no valor de evaporação da água e no seu ponto de 

congelamento, que chamou de 100 e 0 graus. Celsius conseguiu, com a ajuda de Linnaeus, fixar este 

valor, criando a escala que leva seu nome. 

 

Tipos de Termómetros 
 

Os termómetros estão divididos em seis tipos, são eles: 

- Termómetro Bimetálico. (metais: ferro, Latão, Liga metálica – cromoníquel)  

- Termómetro liquido, (mercúrio, líquido de – 40ºC a 357ºC; álcool, líquido de – 114ºC a 79ºC) 

- Termómetro de gás 

- Termómetro de resistência 

- Termopar 

- Termómetro digital 

 

Termómetro bimetálico 

 

A base para operação deste tipo de termómetro é a dilatação térmica de um corpo, que trata do aumento 

das dimensões de um corpo com a temperatura. A variação da temperatura medida causa variação no 

comprimento e no formato da barra bimetálica, que pode ser usada para posicionar o ponteiro na escala de 

indicação de temperatura. 

O princípio de funcionamento é simples dois metais com coeficientes de dilatação térmica diferentes são 

soldados formando uma única haste. A uma determinada temperatura, a haste dos dois metais está numa 

posição; quando a temperatura se altera, a haste modifica a sua posição produzindo uma força ou um 

movimento. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anders_Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Termómetro Liquido 

 

É constituído basicamente por um tubo capilar de vidro, fechado a vácuo e um bolbo numa das 

extremidades contendo mercúrio, ou álcool. 

O líquido dilata quando aumenta a temperatura. O volume do líquido (com a variação de temperatura) 

aumenta ou diminui no tubo capilar do termómetro. E essa alteração de volume é medida pela variação do 

comprimento, numa escala graduada que pode ter uma precisão de 0,05 °C. É dessa forma, pela expansão 

do líquido, que observamos a variação da temperatura em geral. 

 

            

 

Termómetro de gás 

Esta classe de termómetros pode funcionar tanto, a volume como a pressão constante. Possuindo um 

sistema de medição muito precisa, normalmente utilizado para ajustar outros termómetros. 

        

  

Exemplo de termómetro 

bimetálico 
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Termómetros de resistência 

 

Estes medem a temperatura por meio de um fio de platina, que está ligado a uma resistência elétrica que 

muda em função da temperatura. Geralmente usado para medir a temperatura ao ar livre, é muito preciso, 

mas lento. 

      

 

 

Termopar 

Estes termómetros medem a temperatura de uma forma muito veloz e geralmente são utilizados em 

laboratórios. A medição da temperatura é feita por meio de uma resistência elétrica que gera uma tensão 

que varia de acordo com a temperatura. 

 

 

Termómetros digitais 

 

Estes termómetros medem a temperatura através 

de um circuito eletrónico  A informação obtida é 

enviada para um circuito integrado que é 

processada e apresentada numericamente no 

visor digital. São fáceis de utilizar, rápidos, 

precisos e económicos. 
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Pirómetros 

 

Um pirómetro consiste num instrumento utilizado na medição de altas temperaturas. Existem vários tipos de 

pirómetros, com diferentes princípios de funcionamento. 

O pirómetro de radiação baseia-se na medida de emissão radiante do foco calorífico, mediante a leitura 

direta de uma agulha unida a um elemento sensível, sobre o qual aquela se concentra através de um 

espelho parabólico. 

O pirómetro ótico funciona por comparação da cor ou brilho de um filamento incandescente, diretamente ou 

por meio de uma célula fotelétrica. Para medições mais precisas usa-se o pirómetro monocromático, com 

desaparecimento do filamento e o pirómetro de radiação total. 

O pirómetro termoelétrico utiliza a tensão gerada 

quando uma junção permanece a uma 

temperatura de referência, ou quando se cria um 

gradiente de temperatura entre as extremidades 

de um metal, isto é, aproveita as forças 

eletromotrizes que se criam quando se aquece a 

união de dois metais diferentes ou quando, entre 

as extremidades de um mesmo metal, se cria um 

gradiente de temperatura (efeitos de Peltier e 

Thomson). 

O pirómetro de resistência recorre ao aumento 

linear da resistência elétrica de um metal quando 

aumenta a sua temperatura. 

 

 

 

Manómetros 

 

O manómetro é um instrumento utilizado na medição de pressão de um fluido. O resultado obtido resulta da 

diferença de pressão existente, entre o fluido e a pressão local. 

Em relação aos manómetros, existem basicamente dois tipos, o manómetro de Bourdon (o mais utilizado a 

nível de Maquinas Marítimas) e o manómetro de coluna liquida. 

Quanto ao tipo de funcionamento ambos se baseiam no princípio de Pascal,  é o princípio físico elaborado 

pelo físico e matemático francês Blaise Pascal  (1623-1662), que estabelece que a alteração de pressão 

produzida num fluido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido e às paredes do 

recipiente. 

 

A diferença de pressão devida a uma diferença na elevação de uma coluna de fluido é obtida através da 

seguinte fórmula: 

 

 
  

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1623
http://pt.wikipedia.org/wiki/1662
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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Onde, usando o Sistema Internacional de unidades, 

ΔP é a pressão hidrostática  (em pascal), ou a diferença de pressão entre dois pontos da coluna de fluido, 

devido ao peso do fluido; 

ρ é a densidade do fluido (em quilogramas por metro cúbico); 

g é aceleração da gravidade da Terra ao nível do mar  (metros por segundo ao quadrado); 

Δh é a altura do fluido acima (em metros), ou a diferença entre dois pontos da coluna de fluido. 

 

 

Manómetro de Bourdon 

 

A medição da pressão assume grande importância na indústria sendo o manómetro de Bourdon uma das 

soluções mais frequentemente utilizadas. A patente original deste medidor data de 1852, tendo sido 

registada por E. Bourdon. Em baixo pode-se observar um esquema de um tubo de Bourdon. 

 

 

 

O funcionamento deste tipo de manómetros é baseado na alteração da curvatura originada num tubo de 

secção elíptica pela pressão exercida no seu interior. A secção elíptica tende para uma secção circular com 

o aumento da pressão no interior do tubo levando a que o tubo se desenrole. Este tubo tem a uma das 

extremidades fechadas e ligada a um mecanismo (com rodas dentadas e mecanismos de alavanca) que 

permite transformar o seu movimento de "desenrolar" (originado pelo aumento de pressão no interior do 

tubo) no movimento do ponteiro do manómetro. A medida da pressão é relativa uma vez que o exterior do 

tubo está sujeito à pressão atmosférica. 

 

Os tubos do manómetro podem ter 3 formas distintas sendo que o tubo em espiral é usado para baixas 

pressões e o tubo em hélice é usado para altas pressões. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_hidrost%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilogramas_por_metro_c%C3%BAbico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acelera%C3%A7%C3%A3o_da_gravidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro_por_segundo_ao_quadrado
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a)                            b)                              c) 

 

Os materiais que constituem o tubo podem ser um metal ou uma liga metálica desde que permitam a 

elasticidade deste. 

 

 

Manómetro de coluna liquida 

 

Um tipo de manómetro já com séculos de existência é o de coluna líquida. Este manómetro contém 

um tubo, no qual se coloca uma dada quantidade de líquido, ar ou gás. Neste método a pressão a medir é 

aplicada a uma das aberturas do tubo, enquanto uma pressão de referência é aplicada à outra abertura 

(geralmente a pressão atmosférica). A diferença entre as pressões é proporcional à diferença do nível do 

líquido, em que a constante de proporcionalidade é a massa volúmica do fluido. 

Os manómetros de coluna líquida podem ser em forma de 'U' ou ter uma única coluna. Para se forçar o 

líquido a percorrer uma maior distância utilizam-se colunas com inclinação (uma vez que a pressão obriga a 

subir, o que exige um maior deslocamento no caso de a coluna estar inclinada), sendo necessário conhecer 

o ângulo relativo à horizontal com precisão. 

 

 

 

  

Tubo em C – figura a) 
Tubo em Espiral – figura b) 
Tubo em Hélice – figura c) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tubo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massa_vol%C3%BAmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precis%C3%A3o
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Salinómetros 

 

A água destilada produzida a bordo das embarcações, antes de ser enviada para os tanques, passa pelo 

Salinómetro, que é um dispositivo elétrico ou eletrónico que mede a condutibilidade da água, que é como 

sabemos, dependente da quantidade de saís. 

 

Quando o teor de saís é superior a um 

determinado valor de referência, o Salinómetro 

envia um sinal elétrico para as válvulas solenoide 

que comandam a entrada de água no vaporizador 

destilador, fazendo com que a água entre em 

recirculação no vaporizador destilador ou não. 

 

 

 

 

Taquímetros 

 

O taquímetro, também conhecido como tacómetro, é um instrumento de medição do número de rotações 

(geralmente por minuto, RPM) de um motor. Pode ser chamado também de conta-rotações. 

Taquímetro digital eletrónico, um instrumento de baixo custo utilizado para medição de rotação, pode ser 

utilizado como um taquímetro ótico ou como um taquímetro de contacto permitindo a medição de rpm nas 

mais diversas aplicações. 

Quando utilizado como taquímetro de contacto, permite o uso como medidor de velocidade linear 

(metros/segundo). No modo foto tacómetro possui uma mira laser que pode ser usada com precisão até 100 

cm de distância do ponto de medição de rotação. Por ser um instrumento de última geração dispõe de um 

indicador de cristal líquido de grande tamanho facilitando a leitura das medições. Este instrumento também 

dispõe de memória de máximo e mínimo. 

          

 

 

  

Taquímetro 

digital 

Taquímetro 

analógico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/RPM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motor
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Indicadores de nível 

 

Um indicador de nível de um fluido existente num reservatório ou canal pode ser algo tão simples como uma 

barra graduada inserida no mesmo. No entanto, a medição industrial de um nível exige que seja gerado um 

sinal que possa ser usado para indicação em local remoto ou acionamento de algum circuito eletrónico. 

 Os indicadores de nível são geralmente classificados de acordo com seu princípio de funcionamento. Aqui 

trataremos apenas de instrumentos adequados para trabalho com líquidos. 

De acordo com o princípio de funcionamento, os indicadores de nível utilizados atualmente na indústria 

podem ser divididos nas seguintes categorias: 

- Flutuadores 

- Com eletródios metálicos 

- Por pressão hidrostática 

- Capacitivos 

- Vibratórios 

- Óticos 

- Por onda sonora 

- Radioativos 

Alguns destes indicadores conseguem produzir uma medida contínua do nível, outros, apenas uma 

indicação, se o nível atingiu ou não uma altura de referência. 

 

 

Indicador flutuador 

O instrumento mais simples é o indicador de boia, que consiste de um elemento flutuador (ou boia), menos 

denso que o líquido cujo nível se deseja medir e um outro elemento fixo numa determinada posição. O 

conjunto é colocado sobre o líquido; à medida que o nível deste aumenta, o flutuador vai se deslocar de 

baixo para cima através do impulso produzido pelo fluido. O deslocamento em relação ao elemento fixo 

pode fazer, por ação mecânica direta sobre um interruptor, com que se fechem ou se abram dois contactos, 

ou produzir, por ação sobre o cursor de um potenciómetro, uma medida contínua. 

 

Este medidor é bastante simples e barato, mas possui muitas desvantagens. Por estar contacto direto com 

o fluido, só pode ser usado com líquidos relativamente limpos e não corrosivos, a temperaturas não muito 

elevadas e viscosidades baixas. Pode ser danificado por excessiva vibração ou turbulência do fluido e para 

trabalhar a pressões elevadas, deve ser criada uma montagem especial, com o elemento fixo e os 

componentes eletrónicos colocados fora do reservatório.  
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Indicador com elétrodos metálicos 

 

Este instrumento só pode ser usado em líquidos condutores de eletricidade. Consiste em duas ou mais 

hastes metálicas, de diferentes comprimentos, que são mergulhadas no líquido e alimentadas por uma fonte 

de alimentação elétrica. À medida que o nível aumenta, mais hastes vão sendo curto-circuitadas. Obtém-se, 

assim, um conjunto de chaves de nível. Essa construção pode ser substituída por uma haste única que 

funcione como um potenciómetro medindo-se a corrente que circula nessa haste, obtendo uma medição 

contínua do nível. 

Os indicadores deste tipo também estão em 

contacto direto com o fluido, e por isso este deve 

estar limpo e não ser corrosivo e a temperatura 

não pode ser muito elevada. A viscosidade 

também não pode ser muito elevada. Pode 

trabalhar a pressões elevadas sem problemas. A 

construção é robusta e suporta bem a vibração. 

 

 

 

 

Indicador por pressão hidrostática 

Uma coluna de fluido gera uma pressão hidrostática específica em função de sua densidade e da altura da 

coluna. Um sensor de pressão colocado no fundo de um tanque mede a pressão hidrostática com relação a 

uma pressão de referência (geralmente a pressão ambiente). Conclusões sobre o nível de enchimento são 

então tiradas com a ajuda da densidade conhecida do fluido. A medição do nível hidrostático é adequada 

para virtualmente todos os tipos de fluidos e produz valores medidos bastante precisos, dependendo da 

precisão do transmissor de pressão.  

O sensor de pressão pode ser de qualquer tipo 

(capacitivo, piezoeléctrico ou piezoresistivo). A 

pressão e a temperatura não podem variar, pois 

isso altera a densidade do líquido. É insensível à 

viscosidade, às partículas em suspensão e à 

vibração. 

 

.  
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Indicador de nível capacitivo/resistivo 

 

O indicador capacitivo baseia-se na variação da capacitância medida entre duas sondas, uma colocada no 

fundo do reservatório e a outra, numa parede próxima ao topo. A constante dielétrica do ar é diferente da do 

fluido, portanto a variação na quantidade relativa entre um e outro faz com que a capacitância varie. As 

sondas devem ser isoladas eletricamente, quando o líquido é condutivo. 

 

Este indicador deve ser calibrado no local e 

oferece diversas vantagens: pode ser usado com 

fluidos de densidade variável, com partículas em 

suspensão, viscosos ou corrosivos; é de fácil 

instalação e manutenção, durável, barato e 

consome pouca energia. 

 

 

 

 

Indicador de nível vibratório 

 

Neste instrumento, uma haste metálica é inserida no fluido e posta a vibrar. A frequência de ressonância é 

afetada pela massa de líquido presente no reservatório. O sensor piezoeléctrico é normalmente utilizado 

para medir essa frequência. 

Este tipo de indicador tem a vantagem de toda a eletrónica poder ficar distante do local, por isso é utilizado 

com líquidos inflamáveis. 
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Indicadores de nível óticos 

 

Existem dois tipos de indicadores óticos: o medidor a laser e o medidor fotoelétrico. 

O primeiro emite um feixe de laser no sentido horizontal, que atravessa o fluido, é refletido pela parede 

oposta e detetado por um recetor. A atenuação do sinal depende da existência de líquido no caminho do 

feixe. Esse medidor não permite medição contínua. Apresenta as vantagens de ser bastante confiável e 

durável, de poder ser usado com qualquer tipo de líquido e de não ser influenciado por pressão, 

temperatura. É barato, ocupa pouco espaço e gasta pouca energia. 

O segundo consiste de um emissor de luz visível posicionado acima do reservatório, um prisma fixo a uma 

determinada altura e um recetor na parede. O conjunto é montado de forma ao feixe emitido ser refratado 

pelo prisma e atingir o recetor quando o prisma não estiver coberto pelo fluido. Esse medidor, portanto, 

também não permite medição contínua. As vantagens são as mesmas do medidor a laser. 

 

 

Indicadores de nível por onda sonora 

 

Esse indicador consiste de um emissor posicionado no topo do reservatório, que emite impulsos sonoros 

que são guiados até a superfície do líquido por um guia de onda adequado. O sinal reflete na superfície do 

líquido e é recebido de volta pelo instrumento; o tempo decorrido entre a emissão e a receção do sinal 

fornece a medida de nível. 

Uma grande vantagem desse tipo de indicador é a possibilidade de calibração automática: um ressalto 

posicionado dentro da guia de ondas constitui uma referência fixa útil para essa operação. Outras 

vantagens são a boa precisão, a ampla faixa de medição, imunidade a variações na pressão, na 

temperatura, a durabilidade, a baixa manutenção e o facto de poder ser usado com qualquer tipo de líquido. 

Precisam sofrer compensação se forem utilizados em temperaturas muito elevadas. 

 

De acordo com a faixa de frequências usadas, dividem-se em indicadores por radar  (acima de 

20kHz), indicadores ultrassónicos  (entre 10kHz e 20kHz) e indicadores alfa-sónicos  (abaixo de 10 Hz). O 

indicador alfa-sónico é mais barato mas oferece menor gama de medição e sofre mais influência do ruído 

ambiente. O indicador ultrassónico oferece precisão de 5% do fundo de escala e sua faixa de medição vai 

de alguns centímetros até mais de trinta metros. 

 

 

 

  



 

Manual UFCD 3229 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de instalações mecânicas 

Autor: Jorge Narciso  |  Versão 1 – 15/12/2015 
15 / 54 

 

Indicador radioativo 

 

Consiste num emissor fixo a uma parede e diversos recetores, colocados em alturas diferentes na parede 

oposta. Apresentam a vantagem de poder ser montado no exterior do reservatório. No entanto, são 

dispendiosos e exigem cuidados especiais em relação à segurança. 

 Podem ser usados com qualquer tipo de líquido, com exceção dos radioativos. Não fornecem uma medição 

contínua de nível, mas dispensam calibração e são imunes a variações na pressão e na temperatura. Além 

de ter uma grande durabilidade, ser bastante confiável, e dispensarem manutenção.  

 

 

Para uma maior precisão, podem ser utilizados diversos emissores, alinhados com cada recetor. 
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Lição 2: Bombas 

Objetivo: Descrição do funcionamento de diversos tipos de bombas. 

 

Bombas e seus tipos 

 

Princípio de Funcionamento 

Uma bomba hidráulica é um dispositivo que converte, energia mecânica do movimento de rotação em 

energia hidráulica em fluidos incompressíveis. No caso de fluidos compressíveis são denominados 

compressores e ventiladores. 

As bombas podem ser dependentes (bombas dos motores) e independentes. Uma bomba hidráulica deve 

fornecer um fluxo/caudal de fluido para o sistema ou sistemas que serve. 

 

Classificação das bombas 

Dividem-se em 2 grandes grupos de acordo a forma como a energia é fornecida ao fluido, são eles: 

- Bombas cinéticas (centrífugas). 

- Bombas de deslocamento positivo. 

 

 

Bombas centrífugas 

 

A energia é fornecida continuamente ao fluido por um rotor, que gira a alta velocidade aumentando a 

energia cinética que depois é transformada em energia de pressão.  Esta ação é realizada empregando os 

conceitos do Princípio de Bernoulli. 

 

Princípio de funcionamento: 

O líquido é aspirado pela ação de um impulsor que gira rapidamente dentro da carcaça.  

O movimento produz uma zona de vácuo (no centro) e outra de alta pressão (na periferia). 
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Dentro do grupo das bombas centrífugas temos: 

 

Bomba com Difusor: o fluido escoa através de uma série de palhetas fixas que formam um anel difusor. Isso 

aumenta a conversão da energia cinética em energia de pressão. 

O fluido é descarregado na voluta ou no difusor, onde é desacelerado. A energia cinética é convertida em 

energia de pressão. Quanto maior é o número de palhetas menor é a perda por turbulência. 

 

 

 

As bombas centrífugas podem ter três tipos de escoamentos, são eles: 

- Escoamento Axial: Descarrega o fluido axialmente (é adequado para altas vazões e baixas pressões). 

- Escoamento Radial: Descarrega o fluido na periferia radialmente (desenvolve altas pressões, adequado 

para baixos débitos). 

- Misto.  

 

 

Tipos de rotores 

 

- Fechado: Para líquidos sem partículas em suspensão 

- Semiaberto: Incorpora uma parede no rotor para prevenir que matéria estranha se aloje no rotor e interfira 

na operação. 
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- Aberto: Palhetas montadas sobre o eixo. Vantagem: líquidos com sólidos em suspensão. Desvantagem: 

sofrer maior desgaste. 

 

 

Tipos de entrada 

 

- Simples: Utilizada em pequenas unidades. 

- Dupla: Quando há entradas simétricas em ambos os lados do impulsor. Nesse caso há melhor distribuição 

dos esforços mecânicos, além de proporcionar uma área de sucção maior, o que permite trabalhar com uma 

menor altura positiva na sucção (NPSH) e diminui a possibilidade de cavitação. 

 

As bombas também podem ser classificadas quanto ao número de rotores, podemos faze-lo da seguinte 

forma: 

- Um rotor: Simples estágio. 

- Vários rotores: Múltiplos estágios (vários rotores operando em série) que permitem o desenvolvimento de 

altas pressões. 
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A bomba centrífuga deve ser ferrada antes de funcionar (a linha de sucção deve estar cheia de líquido). 

Quando a bomba tem ar a pressão desenvolvida é muito pequena devido à baixa densidade do ar.  

 

Vantagens das bombas centrífugas 

a) Construção simples e baixo investimento. 

b) Fluido é descarregado a uma pressão uniforme, sem pulsações 

c) A linha de descarga pode ser estrangulada (parcialmente fechada) ou completamente fechada sem 

danificar a bomba. 

d) Permite bombear líquidos com pequenos detritos. 

e) Pode ser acoplada diretamente a motores. 

f) Não há válvulas envolvidas na operação de bombeamento. 

g) Menores custos de manutenção que outros tipos de bombas. 

h) Operação silenciosa (depende da rotação). 

 

Desvantagens das bombas centrífugas 

a) Não servem para altas pressões 

b) Sujeitas à incorporação de ar precisam ser ferradas. 

c) A máxima eficiência da bomba ocorre dentro de um curto intervalo de condições. 

d) Não consegue bombear líquidos muito viscosos. 

 

 

Bombas de deslocamento positivo 

 

Princípio de funcionamento 

A energia é fornecida periodicamente, mediante superfícies sólidas móveis, que deslocam porções de fluido 

desde a sucção até a linha de descarga.  

A pressão de saída é regulada através de válvulas de descarga unidirecionais. 

As bombas de deslocamento positivo debitam um determinado volume de fluido de acordo com a 

velocidade do sistema. Quando a saída se fecha a pressão aumenta e o fluxo da bomba deve ser dirigido 

para outro lugar, de maneira que se evite a sobre pressurização.  

Para proteger a bomba, o fluido deve ser desviado por um bypass, ou por meio da recirculação dentro da 

própria bomba (enviando o fluido da zona de alta pressão (descarga) para a de baixas pressões (sucção)). 

 

Válvulas internas de alívio 

Muitos fabricantes fornecem bombas que incorporam válvulas internas de alívio. Quando uma válvula de 

alívio interna se aproxima do valor máximo de pressão permitido, abre e o fluido é dirigido internamente 

para a zona de sucção. Desta forma se evita a possibilidade de destruição da bomba, da tubagem e dos 

acessórios. 
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As válvulas internas de alívio são projetadas para proteger o sistema por períodos curtos de tempo. Quando 

o fluido entra em recirculação dentro da bomba, a potência introduzida pela bomba é dissipada na forma de 

calor, aumentando a temperatura do fluido.  

No entanto, mesmo com um período de tempo curto a temperatura do fluido pode subir até o ponto de 

evaporação na zona de baixas pressões.  

Originando cavitação na zona de baixas pressões, logo, pode ocorrer a destruição da bomba. 

 

 

Alívio externo e válvulas de bypass 

No projeto do sistema de escoamento, quando se utilizam bombas de deslocamento positivo e o risco de 

queda de caudal é existente, é necessário considerar um arranjo de bypass externo que devolva o líquido 

para a sucção.  

A válvula do bypass abrirá a uma pressão pré-determinada, permitindo que a pressão interna não exceda 

níveis muito altos e evitando também que a bomba cavite.  

 

 

Cavitação 

A cavitação é uma situação que pode ocorrer em qualquer tipo de bomba.  

Acontece quando há falta de fornecimento de líquido e a bomba trabalha com um caudal menor do que 

aquele para a qual foi projetada.  

As causas comuns da cavitação são a diminuição da pressão de sucção, NPSH insuficiente, (Net Positive 

Suction Head), esta linha indica as condições mínimas para que não ocorra cavitação) ou operação a 

velocidades muito altas. 

A cavitação diminui a eficiência, desgasta os metais das pás do rotor, gera vibração mecânica e ruído. 

O NPSH do sistema também depende da velocidade do rotor. 

 

 

Bombas alternativas 

 

Bombas de êmbolo, com válvulas de retenção 

 

Quando o êmbolo se desloca para a esquerda, a pressão no cilindro reduz-se, a válvula de retenção na 

linha de sucção abre-se e o líquido entra. 

 

Quando o êmbolo chega ao final do cilindro, o movimento inverte-se  e o êmbolo  desloca-se para a direita. 

Com o aumento da pressão no cilindro, a válvula de admissão fecha e em seguida a válvula de descarga 

abre e o líquido sai pressurizado. 
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Servomotor 

O servomotor é órgão encarregado do acionamento da bomba, podendo ser: 

- Um motor elétrico; 

- Um motor de combustão interna (a gasolina ou diesel); 

- Uma turbina hidráulica ou a gás; 

- Uma tomada de força. 

A escolha do órgão de acionamento depende de vários fatores, como por exemplo: 

- A disponibilidade e o custo da energia; 

- O grau de mobilidade desejado; 

- Segurança e comodidade operacional. 

Em linhas gerais, contudo, a conjugação ou soma dos principais fatores provocam, na maioria dos casos, 

uma tendência para o uso dos motores elétricos. São causas desta tendência, entre outras: 

- A vida mais longa dos motores elétricos; 

- A maior segurança e comodidade operacional (os motores elétricos não provocam poluição local); 

- Custo de manutenção mais baixa. 

 

 

Medidas Preliminares 

Deve ser feita uma inspeção da bomba, do servomotor, dos dispositivos auxiliares e do local de trabalho, 

referente aos itens seguintes: 

a) Limpeza 

b) Condições de segurança pessoal 

c) Condições de segurança do equipamento 

d) Facilidade de combate a incêndio 
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e) Montagem correta 

f) Disponibilidade de óleo lubrificante 

g) Disponibilidade de combustível no caso dos servomotores de combustão interna 

h) Verificar o nível do fluido de refrigeração caso exista. 

i) Desimpedimento para a operação. 

 

 

Arranque e paragem 

a) O alinhamento entre o servomotor e a bomba deve estar garantido 

b) Abrir válvulas de admissão e de descarga. 

c) Fechar as purgas do cilindro. 

e) Ferrar a bomba, se este processo não ocorrer automaticamente 

f) Colocar em funcionamento o sistema de refrigeração e o sistema de lubrificação, se existentes. 

g) Arrancar o servomotor. 

h) Verificar se a descarga é adequada através do sistema de selagem. 

i) Observar a operação do conjunto motor/bomba: se existe algum ruído estranho, vibração, aquecimento ou 

qualquer comportamento anormal, caso exista, parar a bomba imediatamente, examinar a causa, e suprimi-

la antes de uma nova tentativa de arranque. 

Para parar a bomba alternativa cortar o fornecimento de energia ao servomotor e fechar as válvulas de 

admissão e descarga. 

 

 

Problemas com as Bombas alternativas 

 

A seguir é apresentada, a título de “check-list”, uma correlação de sintomas possíveis e causas de 

problemas em bombas alternativas. Deve ser usado como um guia para encontrar a solução do problema. 

1. A Bomba não arranca: 

a) Falta de energia. 

b) Baixa tensão na linha. 

c) Defeito nos contactos. 

d) Fusíveis queimados. 

e) Condutor subdimensionado. 

 

2. Ausência de descarga da bomba  

a) Filtro ou válvula de admissão parcialmente obstruído. 

b) Linha de admissão subdimensionada. 

c) Linha de admissão não está suficientemente mergulhada no líquido. 

d) Muito ar ou gás dissolvido no líquido. 
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e) Válvulas detoradas. 

f) Velocidade muito baixa. 

g) Regulador de descarga desajustado. 

h) Um ou mais cilindros não ferrados. 

 

 

3. Perda de aspiração após o arranque: 

a) Entrada de ar pela linha de admissão ou pelas juntas. 
b) Vaporização do líquido na linha de aspiração. 
c) Altura de aspiração bastante elevada. 
d) A Linha de aspiração não está suficientemente mergulhada no líquido. 

 

 

4. Baixa Pressão de Descarga:  

a) Segmentos gastos.  
b) Camisa do cilindro. 
c) Válvulas gastas ou partidas 
d) Válvula de alívio da descarga desajustada. 

 

 

5. Ruído e vibração: 

a) Ar ou gás no líquido bombeado.  
b) Velocidade excessiva.  
c) Êmbolo com folga na ligação ao tirante.  
d) Válvulas partidas. 
e) Segmentos partidos.  
f) Cruzeta folgada ou gasta. 
g) Engrenagens com folgas excessivas  
h) Correias folgadas ou desalinhadas. 

 

 

Bombas de diafragma 

 

Funcionam como bombas de êmbolo. O movimento é alternativo e provocado por um elemento flexível de 

metal, borracha ou plástico. É adequada para fluídos tóxicos e corrosivos pois elimina-se o contacto do 

líquido com os selos mecânicos. 
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Bombas rotativas 

 

Na Figura seguinte podemos observar o princípio de funcionamento das bombas rotativas. 

 

A figura representa as fases pelas quais o fluido é submetido, a admissão (1) de fluido na bomba, a 

compressão (2) e finalmente a evacuação (3). Dentre as bombas rotativas, a de lóbulos é amplamente 

utilizada na indústria de alimentos. 

 

(1)          (2)           (3) 

 

Na figura seguinte mostramos outro exemplo de uma bomba rotativa bastante comum que é a bomba de 

carretos. 
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Dentro do grupo das bombas rotativas, estão presente também as bombas sanitárias, estas são 

especificamente projetadas para manusear alimentos. Consequentemente devem preencher uma série de 

requisitos para serem adequadas: 

- Altamente resistentes à corrosão. 

- Facilmente desmontável para limpeza. 

- Não provocam a formação de espuma. 

- O sistema de lubrificação não deve contaminar o alimento. 

- O atrito entre as partes internas deve ser mínimo para não haver incorporação de elementos metálicos no 

alimento. 

- O desenho mecânico das superfícies deve apresentar curvas suaves, sem espaços mortos, nos quais o 

alimento possa acumular-se. 

- O sistema de juntas ou o selo mecânico deve vedar perfeitamente a carcaça. 

 

 

 

Condições ótimas de utilização das bombas 

 

Todas as bombas têm condições ótimas de utilização, ou seja, são mais adequadas para um determinado 

tipo de fluido, para uma faixa de pressão e a um caudal volumétrico.  

As bombas centrífugas são construídas de modo a fornecerem uma ampla faixa de caudais, desde poucos 

l/min até 3.104 l/min. 

 As pressões de descarga podem atingir algumas centenas de atmosferas. Elas trabalham com líquidos 

límpidos, líquidos com resíduos sólidos abrasivos ou ainda, com alto conteúdo de sólidos, desde que o 

líquido não seja muito viscoso (500 centistokes). 

1 Stoke = 100 centistokes = 1 cm2/s = 0.0001 m2/s). 

 

Em conclusão podemos dizer que as bombas alternativas de êmbolo só devem ser utilizadas para 

deslocamento de fluidos clarificados e limpos, não podendo manusear fluidos abrasivos. São utilizadas para 

altas pressões, que somente são alcançadas por este tipo de bombas, no entanto fornecem baixos débitos.  

Por outro lado, as bombas de diafragma são específicas para líquidos corrosivos, soluções alcalinas, 

líquidos biológicos, etc. 

As bombas rotativas são especificamente indicadas para fluidos viscosos, porém não abrasivos.  

 

  

Bomba Sanitária 
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Lição 3: Válvulas 

Objetivo: Descrição de funcionamento, classificação e tipos de válvulas 

 

Válvulas 

Denomina-se por válvula, o órgão mecânico que detenha como função controlar o escoamento de fluidos 

(líquidos ou gasosos) numa instalação mecânica. Existem, desde as de mais simples constituição e 

funcionamento, até outras de maior complexidade consoante os circuitos em que são utilizadas e o objetivo 

que se pretende alcançar, são exemplo disso as válvulas de segurança, controlo de fluxo, controlo de 

pressão e temperatura. 

No entanto, vamos nos focar nos tipos de válvulas mais comuns que podemos encontrar numa 

instalação marítima. 

 

Campos de aplicação 

 

Quanto aos campos de aplicação podemos encontrar válvulas em diferentes circuitos, são eles: 

- Circuitos de água doce 

- Circuitos de água salgada 

- Circuitos de óleo lubrificante 

- Circuitos de combustível 

- Circuitos de vapor 

- Circuitos pneumáticos 

- Circuitos hidráulicos 

 

Quanto a seleção da válvula a instalar, vai variar consoante a forma de condução do fluido, como por 

exemplo: 

 

- Um comando de abertura e fecho mais ou menos rápido 

- Escoamento em um ou dois sentidos 

- Uma quebra de pressão de escoamento do fluido 

- Uma quebra de velocidade de escoamento do fluido 

- Um controlo de débito 

- Uma redução de pressão 

- Uma segurança de sobrepressão 

- Retenção de escoamento num dos sentidos. 
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Podemos dividir as válvulas mais comuns em 3 grandes grupos: 

1) Válvulas de corte 

2) Válvulas de retenção 

3)Válvulas especiais. 

 

Dentro do grupo 1, encontramos os tipos de válvulas que tem como função o corte total ou parcial do 

escoamento do fluido. Dentro deste grupo encontramos as seguintes válvulas: 

- Válvulas de Globo 

-Válvulas de Cunha 

-Válvulas de Esfera 

- Válvula de borboleta 

 

Já no grupo 2 as válvulas pertencentes são dispositivos mecânicos que somente permitem o fluido (líquido 

ou gás) escoar apenas numa direção. Trabalham automaticamente e não precisam da ajuda de um 

operador ou atuador de controlo. 

Para além dos dois grupos de válvulas referidos anteriormente, temos os grupo 3, onde encontramos 

válvulas mais complexas, com dispositivos de controlo remoto, como são o caso de – válvulas reguladoras 

de pressão, válvulas redutoras de pressão, válvulas de segurança, válvulas reguladoras de temperatura – 

que são classificadas quanto ao seu funcionamento e que podem também funcionar com válvulas de corte e 

retenção. 

 

 

Constituição base de uma válvula 

 

Uma válvula tem os seguintes elementos constituintes básicos: 

- Corpo – onde circula o fluido, e define o tipo de válvula. 

- Castelo – é a parte superior que assenta no corpo da válvula 

- Volante – onde se atua para fazer a abertura/fecho da válvula 

- Haste – onde se gera o movimento abertura /fecho da válvula 

- Bucim – onde se dá a vedação do castelo da válvula para o exterior 

- Obturador – elemento que corta ou regula o escoamento do fluido, podendo assumir várias formas de 

acordo com o tipo de válvula. 

-Sede – Onde assenta o obturador 

- Porcas e parafusos – ligação das várias partes constituintes (Bucim/castelo/corpo) 

- Juntas e empanques – vedação das várias partes constituintes (castelo/corpo) 
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1 Corpo 

2 Sede 

3 Obturador 

4 Haste 

5 Castelo 

6 Empanque 

7 Batente 

8 Bucim 

9 Porcas e Parafusos 

10 Bucha 

11 Volante 

12 Porca do Volante 

13 Junta 

14 Anilha (Obturador) 

15 Porca (Obturador) 

 

*figura ilustrativa de uma válvula de cunha e seus componentes. 

 

 

Tipos de válvulas 

 

Dos três grandes grupos de válvulas, iremos agora analisar em pormenor, os tipos válvulas mais comuns 

que podemos encontrar numa embarcação. 

 

 

Válvula de Globo 

 

A válvula de globo tem esse nome universalizado devido a forma globular concebida inicialmente no projeto 

do seu corpo.  

Esta válvula tem como principal função efetuar operações de bloquear, regular ou estrangular a passagem 

de fluidos em encanamentos/tubagens. 
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O seu funcionamento para abrir ou fechar é feito manualmente por um volante fixo à extremidade da haste 

provida de uma rosca alojada na tampa da válvula. 

Quando girado (volante), faz um movimento de translação em sentido ascendente ou descendente do 

obturador acoplado a outra extremidade da haste que atuara na sede localizada no corpo da válvula, 

abrindo, fechando ou regulando a passagem do fluxo. 

A válvula de globo assume como principais características um controlo parcial de fluxo, uma abertura e 

fecho mais rápido que as válvulas de cunha, a forma de construção do conjunto sede obturador permite 

uma estanquicidade total, a sua manutenção é favorecida pelo fácil acesso aos componentes internos da 

válvula sem a necessidade da sua remoção da linha, o sentido de circulação do fluido só se dá num sentido, 

a perda de carga numa linha de tubagem é superior em relação a outro tipo de válvula e são indicadas para 

acionamentos frequentes. 
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Exemplos de válvulas de globo 

 

 

 

 

Válvula de globo com extremidades roscadas  Válvula de globo angular 

   

 

 

 

Válvula de globo tipo de agulha  Válvula de globo oblíqua 

 

 

Válvula de Cunha 

 

A válvula de cunha é uma das mais utilizadas para bloqueio, corte e seccionamento. As válvulas de cunha 

têm uma forma construtiva em que o fluido ao passar em linha reta através do corpo com o obturador na 

posição de aberta sofrerá uma resistência mínima. 

O obturador assume a forma de disco ou cunha e é atuado a partir da haste que se encontra montada na 

tampa da válvula, promovendo por meio de uma rosca própria movimentos de translação do disco ou da 

cunha, em sentidos ascendente ou descendente, perpendiculares à trajetória do fluido, abrindo ou fechando 

a válvula. 

 

A válvula de cunha, esta indicada para operar em serviços onde não haja necessidade de operações 

frequentes, o movimento de translação do obturador é muito lento e portando deve ser utilizada, de 

preferência, nas condições de totalmente aberta ou totalmente fechada, pelo que não se deve utilizar 

válvulas de cunha em serviços de regulação ou estrangulamento, pois o impacto do fluido com o obturador 

parcialmente aberto, causará vibrações e ruídos indesejáveis e poderá ocorrer erosão na superfície da sede 

e do obturador. 
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Válvula de esfera 

 

O seu mecanismo consiste num obturador esférico que funciona rotativamente dentro do corpo, 

necessitando apenas de ¼ de volta para abrir ou fechar, esta válvula proporciona sempre uma ótima 

estanquicidade tanto em baixas como em altas pressões e quando totalmente aberta ocasiona uma baixa 

perda de carga. 

 

 

 

 

 

Válvulas de Borboleta 

 

As válvulas de borboleta são válvulas que se caracterizam por terem um obturador em forma de disco, com 

abertura/fecho de atuação rápida, numa rotação de 90 graus. Por este motivo são atuadas, não através 

dum volante como as que vimos anteriormente, mas através de um manípulo, sendo por esse motivo de 

visualização imediata a posição em que se encontra. São utilizadas principalmente para controlo ou 

bloqueio de grandes taxas de fluxo de gases ou líquidos a baixa pressão, num escoamento direto e 

ininterrupto sem grandes quedas de pressão, em qualquer dos sentidos e em todas as posições de 

abertura. 

Têm portanto uma aplicação muito vasta a bordo de navios, em circuitos de água doce, água salgada, óleo 

de lubrificação e combustível. 



 

Manual UFCD 3229 - Planeamento e controlo de operações de condução e manutenção de instalações mecânicas 

Autor: Jorge Narciso  |  Versão 1 – 15/12/2015 
32 / 54 

 

- Constituição de uma válvula de borboleta 

São constituídas por um corpo, uma sede resiliente em borracha, um obturador em forma de disco, uma 

haste, vedantes e uma alavanca ou manípulo. Têm uma característica muito própria que é a sede em 

borracha, inserida sob pressão no corpo da válvula, promovendo assim uma vedação em torno do obturador 

e na zona de passagem da haste. Na zona de passagem da haste existem ainda uns vedantes, de modo a 

promoverem a vedação em caso de danificação da borracha da sede. Para além da vedação que oferece à 

volta do obturador, faz também a vedação entre a válvula e o encanamento onde esta à montada, sem 

recurso a juntas. 

São portanto de constituição mais simples que outros tipos de válvulas e praticamente ausentes de 

manutenção, exceto se houver danos na sede de borracha, neste caso a substituir. 

                      

 

 

Válvula de retenção  

 

Estas válvulas são auto-operadas, conhecidas também por válvulas não retorno. Tem como característica 

principal a propriedade de permitir a direção do fluxo num só sentido e retém automaticamente quando 

houver a tendência de retorno/refluxo. 

Uma seta gravada na parte externa do corpo indica o sentido de circulação do fluido (aspeto muito 

importante a ter em conta na sua montagem). 
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Válvula de segurança 

 

Estas válvulas fazem parte dos processos de transporte de fluidos que sejam efetuados sobre pressão. Se 

a pressão subir no circuito para além do limite definido por qualquer motivo, esta abre para aliviar a pressão, 

para não colocar em perigo pessoas e bens. Normalmente são aplicadas em caldeiras, sistemas de vapor, 

tanques pressurizados etc. 

 

                                                              

 

 

Piano de válvulas 

 

Por uma questão de utilidade prática, é comum 

encontrar a bordo de navios e em determinados 

circuitos, a aplicação de várias válvulas juntas 

naquilo que é conhecido como piano de válvulas. 

É o caso dos circuitos de combustível e lastro 

(água salgada), em que por uma questão de 

operacionalidade, uma vez que frequentemente 

há necessidade de lastrar/deslastrar vários 

tanques, ou trasfegar combustível de, e para 

vários tanques, as válvulas se encontrarem 

juntas, em 2 coletores (aspiração e compressão) 

que comunicam entre si e com a respetiva 

bomba. 

 

 

 

 

Manutenção de válvulas 

 

Todos os tipos de válvulas que vimos têm normalmente um longo período de utilização sem haver 

necessidade de grandes intervenções e manutenção, quando lhes é dado uma correta utilização. Estas, têm 

sempre nas ligações das suas partes constituintes – corpo, castelo, haste e falanges de ligação aos 
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encanamentos - elementos de vedação como são o caso de juntas, o’rings e empanque. É normal, ao fim 

de um determinado tempo poderem apresentar fugas nestas zonas, que devem ser eliminadas. Quando 

assim é há necessidade de os substituir ou fazer o reaperto dos parafusos de ligação, caso isso seja 

suficiente para eliminar a fuga. 

- As zonas de ligação entre o castelo e o corpo da válvula têm juntas ou o’rings que fazem a vedação 

através do aperto dos parafusos de fixação do castelo ao corpo da válvula. 

- As zonas de ligação das falanges do corpo da válvula e os encanamentos onde estão ligadas têm juntas 

que fazem a vedação através do aperto dos parafusos de fixação do corpo da válvula ao encanamento. 

- A zona de passagem da haste no castelo da válvula tem o’rings ou empanque. São estes que fazem a 

vedação nesta zona através do aperto do bucim. 

As hastes das válvulas devem ter o roscado limpo e lubrificado, e as que têm pouco uso devem ser rodadas 

periodicamente de modo a não ficarem presas. 

Nas válvulas de globo, em que o obturador assenta na sua sede, e principalmente as que servem circuitos 

de fluidos mais abrasivos, como por exemplo circuitos de combustível ou de água do mar, assim como 

todas as válvulas de fundo ou costado que fazem fronteira direta com o mar, devem ser verificadas e 

beneficiadas sempre que o navio faz uma docagem (doca seca). 

Excluindo estas válvulas que fazem fronteira com o mar, todas as outras podem ser sujeitas a inspeções, 

nomeadamente à sua sede e obturador, caso se suspeite que não vedem na totalidade quando estão na 

posição de fechadas. Para isso devem ser desmontadas de modo a se visualizar o estado do obturador e 

sua sede. Por vezes, pequenas falhas na sede da válvula podem não ser vistas facilmente a olho nu. 

Utiliza-se pois um composto especial com coloração, que se aplica no obturador, e manualmente se coloca 

sobre a sede da válvula rodando-o. Irá assim deixar um rasto colorido na sede. Se este rasto for uniforme, a 

sede está em boas condições, mas se houver irregularidades, quer dizer que a sede não está uniforme e 

consequentemente não irá haver uma boa vedação entre esta e o obturador, deixando passar o fluido 

quando a válvula está fechada. 

No caso de haver irregularidades na sede da válvula, esta de deve ser beneficiada, utilizando outro 

composto conhecido como “Carburundum”, uma massa granulada e abrasiva que à semelhança do anterior 

se coloca no obturador e se vai rodar em cima da sede, aplicando uma ligeira pressão. Chama-se a este 

método retificar a válvula. O efeito abrasivo desta massa vai desgastar ligeiramente a sede, uniformemente, 

até ficar sem irregularidades. 

Existem “Carburunduns” com granulado de vários diâmetros, devendo-se escolher a mais indicada 

consoante o estado da sede. No caso de as irregularidades serem muito significativas, já será necessário 

maquinar a sede em oficina, de modo a ficar uniforme. 

Estes métodos dizem respeito às válvulas de globo, pela sua constituição. As doutros tipos (Cunha, 

borboleta, Esfera) pela sua constituição, não apresentam estes problemas e não necessitam deste tipo de 

manutenção. Quando existe uma deficiência nos obturadores, simplesmente substituem-se. No caso das 

válvulas de borboleta, a sua sede é o anel de borracha a que já fizemos referência. Em caso de deficiência, 

substitui-se. 

 

 

  

Exemplo de retificação de uma sede. 
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Lição 4: Circuitos e acessórios 

Objetivo: Descrição de encanamentos, tubos e acessórios. 

 

A circulação dos fluidos faz-se através de encanamentos e tubos, de diferentes materiais, consoante as 

condições e características do fluido em questão, assim como o meio ambiente a que estes sujeitos. No 

ramo marítimo existe uma distinção entre tubos e encanamentos consoante o método de determinação das 

suas dimensões. São 3 as dimensões utilizadas nestes elementos – diâmetro exterior, diâmetro interior e 

espessura. 

Chamam-se tubos quando o seu tamanho é identificado pelo seu diâmetro exterior e sua espessura. 

Chamam-se encanamentos quando o seu tamanho é identificado pelo seu diâmetro interior (diâmetro 

nominal) e espessura. Vulgarmente os tubos são de secção mais pequena e os encanamentos são de 

secção maior. Veremos pois em seguida quais os seus tipos, características e materiais. 

 
 

Encanamentos 

 

No meio marítimo os encanamentos são assim distinguidos dos tubos por serem de maior dimensão, e 

referenciados pelo seu diâmetro nominal (interior) em unidades do sistema internacional (mm), assim como 

as válvulas, mas também podem ser referenciados no sistema inglês (polegadas), em que uma polegada 

corresponde a 25,4mm. São utilizados em todos os circuitos principais dos vários fluidos como combustível, 

óleo lubrificação, água doce, água salgada, ar comprimido, vapor, etc. 

 

Podem ser construídos de diversos materiais como por exemplo, aço, aço inox, latão, cobre e alumínio. 

Os encanamentos em aço normal são relativamente baratos, têm uma boa resistência a esforços de tração, 

indicados para pressões e temperaturas altas, são relativamente fáceis de moldar e soldar. Por este motivo 

são os mais utilizados no meio marítimo em quase todos os sistemas. 

Os de cobre e latão têm uma alta resistência à corrosão e muito maleáveis. Não são porém indicados para 

altas temperaturas, tensões elevadas nem vibrações, pois têm tendência a endurecer e partir. Por este 

motivo não são utilizados em encanamentos, mas por outro lado, são muito utilizados em tubos, por estes 

serem de menores dimensões e em determinado tipo de circuitos, como veremos adiante. 

Os de aço inox são relativamente leves, e são utilizados em sistemas sujeitos a ambientes abrasivos e 

corrosivos (água salgada, ácidos, etc.) e suportam altas temperaturas e pressões. 

São no entanto muito caros e por isso pouco utilizados. 

Os de alumínio têm muitas boas características, são leves, têm alta resistência à corrosão, a altas 

temperaturas e pressões e são muito maleáveis. São também muito caros e portanto pouco utilizados. 
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Tubos 

 

Os tubos são caracterizados por terem menores diâmetros que os encanamentos, e são referenciados pelo 

seu diâmetro exterior, normalmente no sistema internacional (mm). Os mais comuns são em aço, cobre ou 

latão. 

São muito utilizados em circuitos de controlo, em sistemas pneumáticos, hidráulicos e instrumentação. 

Podemos referir como exemplo os tubos de circulação pneumática para controlo das válvulas automáticas 

anteriormente estudadas. Outras aplicações frequentes são na ligação dos encanamentos a todo o tipo de 

instrumentação, para informação de parâmetros de pressão, temperatura ou caudal. 

Os mais utilizados são os de cobre, por suportarem pressões e temperaturas razoáveis, serem bastante 

maleáveis a bastante resistentes à corrosão, podendo transportar qualquer tipo de fluido. 

 

Tubos flexíveis 

 

Os tubos ou mangueiras flexíveis são feitos de borracha especial reforçada no seu interior com arame de 

aço e com acessórios nos seus terminais em aço. Aguentam pressões muito elevadas e grandes choques 

de pressão permitindo ainda ligações a órgãos móveis, uma vez que se tratam de mangueiras de borracha. 

São muito utilizados em circuitos hidráulicos pelas razões atrás mencionadas, mas podem ter uma utilização 

muito vasta em qualquer sistema que tenha que ter mobilidade ou pressões de trabalho elevadas. Um 

exemplo muito típico da sua utilização é as ligações hidráulicas de uma grua, com pressões de circulação 

de óleo hidráulico bastante elevadas e permitirem as movimentações que a grua tem. 

São de vários comprimentos, diâmetros e pressões máximas admissíveis, devendo-se escolher a mais 

indicada para a utilização em causa, conforme a pressão de trabalho e a movimentação que deve permitir. 

Quando aplicadas não devem ficar sujeitas a esforços de tensão, nem excessivamente dobradas ou 

torcidas. Em caso de ligações que exijam grandes curvaturas de vem ser utilizados acessórios de ligação 

em aço, onde se dá a curvatura necessária, de modo a que esta não se faça no tubo ou mangueira flexível. 

Não têm praticamente qualquer tipo de manutenção, sendo aconselhável uma inspeção visual periódica, 

vendo se não se encontram ressequidas ou com golpes, o estado dos acessórios de ligação e se não 

apresentam fugas. 
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Exemplos de montagem e manuseamento de tubos flexíveis 

 

 

 

Exemplo 1 

Monte os flexíveis sem torção. 

Procure fixar os terminais com duas chaves para 

evitar a rotação do tubo. 

 

 

 

 

Exemplo 2 

Evite as curvas após os terminais usando tubos 

rígidos. Respeite o raio mínimo de curvatura para 

a instalação do tubo. 

  

 

 

 

 

Exemplo 3 

A direção do movimento e o eixo do tubo flexível 

devem estar no mesmo plano. 

Desta forma evita-se a torção que danifica o tubo. 

 

 

 

Exemplo 4 

Com o uso de tubos rígidos conseguimos eliminar 

a torção e melhorar o esforço do tubo flexível 

perto dos terminais. 
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Exemplo 5 

Com o uso de ligações rígidas conseguimos 

evitar flexões alternadas e bruscas perto dos 

terminais do tubo. 
 

 

 

 

Exemplo 6 

Instalar uma curva de 90° para absorver 

expansões maiores. 

 

 

 

 

Exemplo 7 

Em caso de terminais soldados, proteger o 

exterior do tubo a soldar com um pano molhado 

ou uma massa isolante para prevenir que o calor 

danifique o tubo. Nunca exponha o tubo flexível 

diretamente à chama. 

 

 

 

Exemplo 8 

Instale as curvas de 180° para que não esforce o 

tubo flexível perto dos terminais. 

  

 

 

 

Exemplo 9 

Use um suporte para evitar dobras do tubo 

flexível perto dos terminais. Pode ser necessário 

o uso de roletes que acompanhem o movimento. 
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Exemplo 10 

Instale o tubo flexível em uma curva sem que este 

esteja em contacto a com a parede, com o piso 

ou com qualquer outro objeto. 

  

 

 

Exemplo 11 

Para evitar esforços de torção, a direção do 

movimento e a curva feita no tubo flexível devem 

no mesmo plano. 

 

 

 

Exemplo 12 

Desenrolar o tubo, nunca puxar. 

 
 

 

Acessórios 

 

As ligações dos encanamentos são normalmente soldadas, por falanges ou uniões roscadas. 

Já para os tubos e suas ligações entre si ou com outros elementos, existe uma grande variedade de 

acessórios com diversas formas, de modo a permitirem todo o tipo de ligações. 

Estes podem ser feitos de vários materiais em que os mais comuns são em aço, bronze ou latão. De 

segunda exemplificam-se alguns acessórios mais comuns. 

- Uniões roscadas (macho/macho; macho/fêmea; fêmea/fêmea) (a) 

- Reduções  

-Cotovelos  

- Em forma de T (3 vias)  

- Em forma de cruz (4 vias)  

-Em forma de U  

- Bicones  
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Exemplos de alguns acessórios, referidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

União  Redução  Joelho 

     

 

 

 

  

Em forma de T 

 
 

Em forma de cruz 

 
  

 

 

Juntas e Vedantes 

 

A vedação nas válvulas e encanamentos faz-se através de juntas, o’rings e vedantes. Existem uma grande 

variedade de materiais para manufatura de juntas assim como para vedantes de válvulas conhecidas com 

“empanques”. Os o’rings não são mais que anéis de borracha que promovem a vedação entre 2 superfícies 

(assim como as juntas). Existem o’rings de vários diâmetros e espessuras assim como cordões de borracha 

de diversos diâmetros para manufatura de o’rings, que são cortados à medida que se pretende e são 

coladas as suas extremidades para formar o anel pretendido. 

Na figura podemos ver um exemplo de aplicação de o’ring 
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As juntas são aplicadas nas falanges das válvulas ou encanamentos e todas as superfícies de contacto que 

necessitem de vedação, como por exemplo, as partes constituintes de uma válvula (castelo e corpo). 

Podem se metálicas, de cartão ou borracha de diferentes espessuras, consoante a aplicação a que se 

destinam. Normalmente são manufaturadas 

(cartão ou borracha) à medida certa. Os tipos de materiais mais comuns que existem, para manufatura de 

juntas são: 

- Cartão especial de juntas – de aplicação geral (circuitos de óleo lubrificante, combustível, água salgada, 

água doce, ar comprimido) 

- Cartão aramado – de maior resistência (circuitos de fuel) 

- Cartão grafitado – para altas temperaturas (circuitos de vapor) 

- Borracha (circuitos de água) 

 

Os empanques são vedantes que se aplicam à volta da haste da válvula, entre esta e o castelo da válvula, 

fazendo assim a vedação nesta zona, não permitindo que o fluido que circula no interior do corpo da válvula 

e castelo, verta para fora através do espaço contíguo à haste que atravessa o castelo. Esta vedação é 

regulada através de porca ou falange de aperto do bucim por parafusos. O aperto dos parafusos não deve 

ser excessivo, para não prender o movimento rotativo da haste, apenas o suficiente para não haver fugas. 

 

Os empanques não são mais que cordões parafinados (brancos) ou grafitados (escuros). Os primeiros são 

muito utilizados em válvulas e bombas de circuitos de água doce e salgada, ar comprimido, óleo de 

lubrificação, etc., e os segundos em circuitos de fluidos de temperaturas mais elevadas como por exemplo 

circuitos de vapor e combustível. 
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Empanques mecânicos 

 

 

 
 
        Cordão parafinado                                                 Cordão grafitado 
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Lição 5: Permutadores de Calor e Ejetores 

Objetivo: Descrição de funcionamento, classificação, aplicação e tipos de 

Permutadores de calor. Descrição de funcionamento do ejetor e suas aplicações. 

 

Permutadores de calor 

 

Os permutadores de calor podem ser divididos em dois grandes grupos, são eles os de contacto direto e os 

de contacto indireto. 

 

Nos permutadores de contacto direto, existe um contacto físico dos fluidos entre os quais se permuta calor, 

são exemplo disso, as torres de refrigeração nas quais o ar e a água se misturam e se separam, fazendo 

permuta de calor entre eles, no entanto é muito importante referir que a mistura direta entre fluidos obriga a 

que estes sejam da mesma espécie. 

 

Nos permutadores de contacto indireto os fluidos encontram-se em contacto com uma superfície sólida que 

os separa, logo, não existe contacto físico entre os fluidos, somente troca de energia térmica. 

 

Tipo de construção de permutadores 

 

Quanto ao tipo de construção temos os permutadores tubulares, onde um dos fluidos circula no interior dos 

tubos e o outro fluido circula no exterior, este tipo de permutador permite maiores coeficientes de 

convecção. 

No entanto as superfícies onde ocorrem as trocas térmicas podem ser alhetadas, contudo, este tipo de 

superfície pode ser aplicada tanto a tipo de permutador tubular assim como no permutador de placas. 

As alhetas são peças metálicas que envolvem os tubos com a finalidade de aumentar a área de superfície 

de permuta de calor. 
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Em relação aos permutadores de placas, podemos dizer que estes, são mais eficientes e menos 

volumosos em relação aos tubulares para a mesma potência. 

Nos permutadores de placas, existe uma separação física entre os fluidos feito pelas respetivas placas, o 

que podemos concluir que as placas permitem apenas a troca de energia. 

No entanto este tipo de permutador, facilmente fica obstruído por impurezas dos fluidos, o que faz, que 

apenas devem ser aplicados em fluidos limpos. 

 

  

 

 

Os permutadores de calor, quanto a forma como trocam a energia térmica podem ser: 

- Correntes paralelas (equicorrentes). 

- Correntes opostas (contracorrente). 

- Correntes cruzadas 

No entanto, qualquer um destes modelos referidos anteriormente pode ter passagens simples ou múltiplas 

passagens. 

 

 

Exemplo de um Permutador em contra corrente. 
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Exemplo de funcionamento de um permutador em equicorrentes 

 

 

 

Aplicações 

Quanto ao tipo de aplicações estes podem ser utilizados: 

- Grandes instalações, como caldeiras de aquecimento e geração de vapor; 

- Com mudança de fase em geradores de vapor, evaporadores e condensadores; 

- Permuta de calor sem mudança de fase, como por exemplo aquecedores e arrefecedores; 

- Recuperação de calor, quando o calor é aproveitado para outra aplicação e regeneradores quando o calor 

é aproveitado no próprio ciclo térmico; 

- Dissipadores, como radiadores, torres de arrefecimento. Nestes pretende-se apenas efetuar um 

arrefecimento não sendo utilizada a energia transferida para outro fluido. 

 

Manutenção 

Os permutadores de calor devem ser limpos frequentemente, nas embarcações devemos ter sempre em 

atenção os filtros de água salgada ( para que não existam obstruções e prejudique a eficiência), que devem 

se encontrar em perfeitas condições de funcionamento, devem ter montados zincos com a espessura 

devida de modo a assegura a proteção catódica do mesmo e se forem de placas devemos ter um especial 

cuidado de utilização para não se danificarem, pois são muito frágeis e as placas de permuta são muito 

finas. 
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Operações de substituição e tamponamento de tubos danificados nos 

permutadores de calor 

 

Por vezes os tubos dos permutadores de calor mesmo tendo em contas todos os procedimentos que foram 

descritos anteriormente, acabam por romper, fazendo com que o líquido refrigerante e o refrigerado entrem 

em contacto, existe uma forma de podermos resolver a situação até que os tubos sejam substituídos 

(normalmente numa oficina especializada ou numa fabrica de permutadores). A essa operação chamamos 

de tamponamento. 

Quando retiramos a tampa do permutador de calor os espelhos ficam expostos mostrando as pontas dos 

tubos, depois de identificarmos os tubos em que temos de intervir, não nos podemos esquecer que esta 

operação irá limitar e eficiência do permutador, pelo que esta operação deverá ser temporária, até que 

sejam substituídos os tubos tamponados, no entanto não é demais lembrar que o numero de tubos a 

tamponar não pode ser ilimitado, devendo ser contactado o fornecedor do permutador de forma a esclarecer 

o numero máximo de tamponamentos.  

O tamponamento é feito através de um pino como mostra a figura seguinte, no entanto antes de ser 

introduzido o pino deve ser metido o anel no tubo e posteriormente o pino, a pressão exercida no pino 

deverá ser apenas a necessária a que este não se solte durante o tempo que vai permanecer no 

permutador. 
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Ejetores 

 

O bombeamento de uma mistura, de água com sólidos em suspensão (água salgada) consiste num dos 

principais problemas para os técnicos que atuam na área marítima. Como, nessa etapa de bombeamento, 

os sólidos em suspensão são em grande quantidade, as bombas centrífugas utilizadas para desempenhar 

esta função, ficam normalmente com o rotor obstruído após um determinado período utilização, o que pode 

causar problemas extremamente graves para a embarcação. Nesse contexto, o uso de ejetores para 

bombeamento de misturas água-sólidos em suspensão surge como uma alternativa bastante atrativa, visto 

que esses equipamentos de baixo custo não apresentam partes móveis (rotores, êmbolos, etc.), 

descartando-se assim, a frequente necessidade de manutenção do sistema, como no caso das bombas 

centrífugas. Geralmente fabricados com chapas e tubos metálicos modelados, os ejetores são compostos 

basicamente por cinco partes: bocal de alimentação e de sucção, câmara de sucção, câmara de mistura ou 

garganta e difusor, conforme demonstra na figura seguinte. 

 

 

 

Utilizando a energia hidráulica normalmente proveniente de uma bomba centrífuga, os ejetores, são usados 

para aspirar e comprimir um fluido qualquer através da criação de um vácuo na câmara de sucção. Isto 

ocorre porque o jacto na saída do bocal de alimentação converte o trabalho de pressão em energia cinética 

e, consequentemente, a pressão nesse ponto torna-se menor do que a atmosférica, provocando o 

deslocamento do fluido de sucção. Em seguida, ocorre uma mistura turbulenta na garganta até que o fluido 

combinado entra no difusor e, à medida que a velocidade vai diminuindo, existe um ganho de pressão. 

Devido às perdas produzidas, a pressão de saída do aparelho é sempre inferior à de entrada. Um exemplo 

de aplicação dos ejetores são os vaporizadores destiladores. 
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A figura representa um sistema de produção de água doce constituído por um vaporizador destilador de 

baixa pressão, possuindo na parte inferior um vaporizador e na parte superior um condensador ambos de 

feixe tubular. O vaporizador é circulado pela água de circulação do motor principal (circuito de agua doce de 

alta temperatura) e o condensador é circulado por água do mar. Uma bomba de grande capacidade, aspira 

a água do mar e comprime-a a grande pressão para ejetores que funcionam pelo efeito venturi, e que 

desempenham as seguintes funções: 

- Extrair o ar do sistema criando o vazio; 

- Extrair a salmoura precipitada durante a vaporização de água do mar. 
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Lição 6: Higiene e segurança. 

Objetivo: Cuidados necessários a observarem com o manuseio de óleos e outros 

lubrificantes. 

 

Nas operações efetuadas com lubrificantes é fundamental que os mesmos sejam isentos de contaminação 

e, portanto, devem-lhes ser dispensados cuidados que asseguram a manutenção da sua qualidade, na 

medida que dela podem depender: 

- O desgaste 

- As perdas de potência 

- As paragens prematuras 

- Etc. 

 

Antes do abastecimento dos tanques de bordo, devem os mesmos ser cuidadosamente inspecionados para: 

 

 - Verificação do estado de limpeza  

- Assegurar – no caso de tanques novos – que o vidrado da laminagem foi completamente removido por 

decapagem. 

- Ter a certeza - sempre que os tambores são pintados de que a tinta utilizada é a mais apropriada, pois é 

necessário que a mesma seja resistente à ação dos óleos. 

 

As linhas de abastecimento a partir do convés devem ser preferencialmente separadas para cada tanque e 

devem ter adequadamente marcados os locais respetivos. 

Em muitos navios é vulgar a utilização de uma única linha de abastecimento a partir do convés, com 

derivações para os diversos tanques, controladas por válvulas macho. 

No abastecimento deverá ser dada a prioridade aos óleos de menos viscosidade ou àqueles que possam 

ser mais afetados por uma possível contaminação. 

Se por exemplo, for efetuado um abastecimento de três óleos diferentes: 

- Óleo de turbinas 

- Óleo de Carter de motores diesel. 

- Óleo de cilindros de motores diesel. 

Esta é precisamente a ordem porque devem ser bombeados, isto é, por ordem crescente de viscosidade, e 

bombeando primeiro o mais afetado pela contaminação. 

De uma forma geral, pode seguir-se como regra e precaução geral a seguinte ordem de abastecimento, 

sempre que se disponha de uma só linha de abastecimento: 

1º - Óleo de menor viscosidade e menor teor de aditivos 

2º - Óleo de viscosidade crescente e menor teor de aditivos 

3º - Óleo de maior viscosidade e maior teor de aditivos. 

Estas precauções têm como finalidade assegurar o completo escorrimento das linhas de abastecimento 

através da menor viscosidade do óleo e diminuir o efeito de contaminação entre óleos com diferentes teores 

de aditivos. 
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No entanto, tendo em consideração o exemplo mencionado, não esquecer que sendo o óleo dos cilindros o 

ultimo a ser bombeado e se, num próximo abastecimento as condições se repetirem, deverá a linha ser 

previamente lavada, drenada e passada com óleo de turbinas, antes de efetuar em definitivo o 

abastecimento. 

É necessário que os bocais de enchimento, quando situados ao nível do convés, sejam perfeitamente 

estanques, para evitar a possível entrada de água. O mais desejável é que estas entradas estejam 

localizadas acima do convés e em lugar abrigado. 

A possibilidade de infiltração de água através de juntas de portas de visitas, rebites, etc., e dos tanques de 

duplo fundo é também um perigo grande. 

Se por outro lados, os lubrificantes estão armazenados em tambores e/ou baldes, estes devem ser 

protegidos da ação do sol, da chuva e da água do mar. 

Os tambores devem também ser convenientemente identificados (identificação que seja duradoura), visto 

que as marcas de tinta originais têm grande tendência a desaparecer, facto que causa dificuldades na 

identificação e posterior utilização de lubrificantes. 

 

 

Utilização de EPI na operação com máquinas  

 

É sabido que a bordo de um navio a probabilidade de ocorrência de incidentes é relativamente elevada, 

variando essa probabilidade em função de um conjunto de fatores diversos entre os quais se salientam: 

-  tipo de navio  

- tipo de locais ou zonas a bordo (paióis, tanques, espaços de maquinas) 

- condições de trabalho 

- número e qualidade dos tripulantes 

- organização 

- equipamentos de segurança 

- condições de operação do navio  

- etc. 

 

A prevenção de acidentes a bordo passa pela adoção de normas e procedimentos determinados após uma 

análise de riscos. 

Em seguida vamos enumerar alguns elementos que se deve tomar em consideração: 

- problemas devido ao balanço 

- arrumação de materiais; peamento de cargas e sobressalentes 

- estado dos equipamentos 

- pisos escorregadios 

- trabalho no interior de máquinas 

- trabalho no interior de tanques 

- trabalho em equipamentos elétricos 

- vestuário utilizado  
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- ferramentas 

- derrames e fugas de óleos nos espaços da maquina 

 

Particularizando alguns dos fatores referidos anteriormente temos: 

 

Ferramentas -  são a causa de grande número de acidentes devido a utilização incorreta e estado de 

conservação. 

 

Vestuário – a sua incorreta utilização ou adequação ao tipo de trabalho a realizar é um dos aspetos de 

maior relevância na origem de acidentes. Deverá haver um cuidado especial na operação com guinchos e 

engrenagens. 

 

- As roupas não devem possuir pontas soltas. 

- Devem ficar ajustadas ao corpo, protegendo-o na sua totalidade; 

- Devem ser fabricadas em materiais pouco inflamáveis (nunca usar vestuário de nylon) 

- Não arregaçar as mangas 

- Usar sapatos fechados e adequados ao tipo de trabalho 

- As luvas devem estar ajustadas e limpas. No caso de trabalhos em equipamentos e sistemas elétricos, a 

utilização de luvas isolantes só é eficaz se estas estiverem limpas, secas e em bom estado. 

- Utilize sempre proteção para a cabeça (capacete, boina, etc.); 

- Devem ser utilizados protetores contra o ruido e óculos de proteção.  
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