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Inovação não é 
uma opção é uma 

prioridade



A resistência à marcação por objectos metálicos – metal marking – 
configura-se hoje como um dos parâmetros essenciais para caracterizar 
o desempenho em serviço da louça de cerâmica utilitária de mesa, em 
particular para os canais HORECA. 

Com uma experiência em vários projectos de I&DT centrados no 
desenvolvimento de soluções em materiais para melhorar o desempenho 
dos vidrados utilizados nos diversas tipologias de louça de mesa, e 
face à ausência de ensaios reconhecidos internacionalmente, o CTCV 
desenvolveu uma metodologia que pretende reduzir a variabilidade 
existente nos protocolos actuais e fornecer uma avaliação quantitativa do 
desempenho ao risco metálico. 

O método de ensaio interno, com o projecto de norma em curso, permite: 
• Avaliar a resistência ao risco e a marcação em função de tipos de aços 
normalizados (AISI 420 e AISI 304) representativos da cutelaria moderna;
• Avaliar a performance ao longo do tempo, realizando o ensaio após 
ciclos de ataque químico efectuados segundo os ensaios de resistência à 
máquina de lavar (EN 12875- 4 e EN 12875-5). 

Também é possível realizar ensaios à medida, com utensílios específicos 
(facas, garfos, colheres) e em condições predefinidas (força aplicada, 
marcações, etc). 

Contacte-nos!



Uma parceria CTCV e DEMaC – UA 

Saiba mais em formacao@ctcv.pt
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E D I T O R I A L

Num ano adverso para a atividade económica, boas notícias surgem 
no horizonte, a antecipar a tónica que deveremos continuar a colocar 
no momento da retoma que todos ansiamos. Este ano e pela primei-
ra vez, Portugal passou a integrar o grupo dos países “fortemente 
inovadores”, atingindo a melhor posição de sempre no Ranking anual 
do European Innovation Scoreboard (2020). Este documento da Co-
missão Europeia fornece uma análise do desempenho da investiga-
ção e inovação (I&I), resumida em 27 indicadores que avaliam os pon-
tos fortes e fracos de cada um dos sistemas nacionais, para ajudar os 
países a avaliarem as áreas em que precisam de concentrar os seus 
esforços e aumentar o seu desempenho. Na União Europeia, este 
desempenho continua a aumentar a um ritmo constante e Portugal 
está a contribuir assim, de forma significativa, para este crescimento.

É a olhar para países líderes deste Ranking (como a Suécia, Finlândia 
ou Dinamarca) que devemos encarar o futuro. Embora o diagnóstico 
da economia nacional revele os sintomas tradicionais, como a neces-
sidade de maior investimento em I&I pelas empresas ou a insuficien-
te articulação entre estas e as restantes entidades do Sistema de I&I – 

tem-se vindo a assistir a um envolvimento crescente em atividades e 
projetos de I&D e inovação do lado das empresas. Dados de 2019 da 
ANI – Agência Nacional de Inovação - mostram que o n.º de projetos 
de I&D colaborativo tem vindo a aumentar de forma constante desde 
2016, com o Programa Portugal 2020 a atrair progressivamente pro-
jetos de maior dimensão e as entidades nacionais a assumirem cada 
vez mais a capacidade de se organizarem em consórcios, pese em-
bora a reduzida cultura de cooperação interempresarial existente.

Mais vigilância tecnológica, mais acesso a conhecimento através des-
ta ligação às entidades do Sistema de I&I, traduzem-se num melhor 
acompanhamento do estado da arte e permitem melhor valorização 
económica de resultados.

Para o CTCV, este percurso teve início há vários anos. Ao longo de 
mais de 30 anos e fruto dos desafios e oportunidades dos produtos 
e processos tecnológicos do setor, a promoção de projetos de I&I 
tem estado na linha das prioridades e traduz-se numa participação 
significativa em projetos colaborativos que têm as empresas como 
destinatário principal.

Nesta edição da Revista Técnica, dedicada ao tema da Inovação e da 
I&D, apresentamos vários exemplos de projetos para o setor e traça-
mos também uma pequena retrospetiva de projetos desenvolvidos 
num passado recente com o envolvimento do CTCV. 

Guiados pelas necessidades e oportunidades das empresas, mas 
também pelas linhas e orientações traçadas nos principais Road-
maps nacionais e europeus, este é o momento para continuar o per-
curso há muito iniciado. Embora o atual contexto obrigue a medidas 
de curto prazo, o novo Plano de Recuperação e Resiliência contem-
pla, por exemplo, vários roteiros que continuam a apontar a I&I como 
prioridade, sendo disso bom exemplo as componentes das “Empre-
sas 4.0” para as quais o CTCV pretende contribuir.

Mais do que uma vontade, este continuará a ser o nosso foco e a 
nossa ambição.

Jorge Marques dos Santos
Presidente do Conselho de Administração do CTCV
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Se não for para resolver problemas ou agarrar oportunidades, a es-
tratégia de pouco ou nada serve. Esta frase bombástica ouvia-a na 
primeira de várias conversas que tive com um dos melhores pensado-
res de gestão do Mundo. Roger Martin é canadiano, tem um percurso 
ímpar de consultor de algumas das maiores empresas mundiais, so-
bretudo americanas cotadas em Wall Street, tendo por isso passado 
grande parte da sua carreira profissional nos Estados Unidos. 

Quando com ele me encontrei em Toronto pela primeira vez, mo-
via-me não só a enorme curiosidade de conhecer pessoalmente um 
homem desta envergadura e com estes pergaminhos, mas também, 
e fundamentalmente, saber se estaria disposto a dar formação a 
uma equipa de gestores de topo da Sumol+Compal. Foi em 2016 e 
tinha acabo de publicar um livro que mudou a minha vida de gestor 
e, acima de tudo, a forma como passei a entender o que é realmen-
te estratégia. O livro chama-se “Playing to Win: How Strategy Really 
Works” e foi editado também em português por ter sido lançado no 
Brasil.

Escreveu-o conjuntamente com A.G.Lafley, um dos gestores ameri-
canos de referência e que foi presidente da Procter & Gamble, uma 
das empresas americanas mais admiradas. Ambos resolveram deitar 

mãos à obra porque ao longo dos 
anos foram constatando que a es-
magadora maioria dos gestores fa-
lavam de estratégia como qualquer 
coisa de que não entendiam bem. 
Pior ainda: não lhe reconheciam 
grande importância e achavam que 
os planos estratégicos eram fretes 
insuportáveis que só lhes consu-
miam tempo. 

Ora, segundo os autores, a Estra-
tégia é a resposta a cinco questões 
essenciais:
1. Qual é a nossa Aspiração Vencedora;

2. Onde Jogamos;
3. Como Vencemos;
4. Que Competências precisamos para Vencer;
5. Que sistemas de gestão precisamos.

Numa uma única página qualquer empresa pode deixar claras estas 
cinco opções estratégicas. Absolutamente fascinante!

A metodologia PTW (Playing To Win) que conceberam, de que a cas-
cata é apenas uma das ferramentas, foi sendo construída na vivên-
cia de múltiplas experiências de consultoria e no dia a dia da gestão 
duma empresa gigantesca, envolvida em vários negócios e com pre-
sença geográfica multicontinental.

Então, isto é só para grandes empresas? Longe disso. O sortilégio 
desta metodologia é a sua aplicação prática a todas as empresas 
independentemente do seu tamanho e dos setores de atividade 
em que concorrem. Usá-la para a construção de uma estratégia de 
sucesso é um exercício que, ao contrário das expetativas, pode ser 

Estratégia serve para Vencer

José Jordão
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surpreendentemente fácil, enriquecedor, agregador de vontades e 
entusiasmante. Sou eu que o digo. Ao olhar para as PME deste país, 
a verdadeira espinha dorsal da economia portuguesa, fui reforçando 
a perceção de que bem precisam de uma estratégia que lhes permita 
jogar para Vencer. Sabemos que a realidade das PME é outra: jogam 
por jogar. Arrisco-me a dizer que a maioria joga para não perder ou 
para sobreviver. Apesar de vivermos num mundo em mudança ace-
lerada, complexo e tão imprevisível, não tem de ser assim.

Mas há uma barreira nada fácil que é preciso ultrapassar: convencer 
os acionistas de que precisam de estratégia. No tecido empresarial 
das PME, frequentemente de cariz familiar, há quem ignore a sua im-
portância, pense que há outras coisas com que se preocupar, e que a 
azáfama diária de resolução de muitos problemas não deixa espaço 
nem tempo sequer para pensar, quanto mais pensar em estratégia. 
E é pena que assim seja.

Seria bom que conseguissem libertar-se deste sentimento descon-
fortável e que se dispusessem a ouvir e saber mais sobre estratégia, 
e como esta metodologia PTW lhes pode ser útil. Passar noites sem 
dormir preocupados, por não ter dinheiro para pagar salários no fi-
nal do mês, se calhar é porque não se tem estratégia.

Há três aspetos fundamentais que importa ter em conta, para quem 
se aventure no conhecimento desta disciplina:

1) Estratégia é fazer escolhas. É tão importante decidir o que fa-
zer, como o que não fazer. Alguns presidentes de grandes em-
presas tentam não fazer escolhas claras para que não possam 
ser confrontados se e quando as coisas não correrem bem.

2) Estratégia é aumentar a probabilidade de sucesso. Não há 
estratégias perfeitas. É um mito da gestão. Mas só há duas 
maneiras de vencer: ou ter o menor custo possível ou ser tão 
diferente que os clientes não se importam de pagar. Não é 
possível ter as duas em simultâneo se se quiser vencer.

3) Estratégia implica rigor e criatividade. A estratégia deve ser cien-
tífica e criativa porque envolve a geração e teste de hipóteses. 

Há tantas possibilidades de vencer porque há um manancial 
inesgotável de necessidades por satisfazer.

Mas há também alguns preconceitos que devem ser combatidos. 
São quatro os que mais atrapalham qualquer exercício de reflexão 
estratégica:

1. Estratégia separada da execução não passa de um exercício 
académico. Para ser vencedora tem de ter aplicação prática.

2. Poucos a pensar para muitos. A estratégia não é um exercício 
de reflexão exclusivo de quem manda. Não é uma ordem que 
se dê. A sua construção deve ser o mais participada possível 
porque não há melhor maneira de ser comprada se se der 
oportunidade a todos os que nela podem contribuir.

3. Estratégia não é um plano. O plano é a sua execução. Planos 
são os que as empresas fazem para o ano seguinte. A estraté-
gia é boa até deixar de funcionar, não tem um prazo definido. 
Quando já não der para vencer, muda-se, arranja-se outra. Pla-
nos estratégicos plurianuais, num mundo que muda contextos 
e mercados à medida que respiramos, é apenas um reposi-
tório de folhas que se encadernam em bonitas pastas para a 
posteridade do pó das estantes.

4. Ter uma estratégia sem escolhas é como um barco sem motor, 
sem velas e sem remos em tempo de tempestade. É um exer-
cício frustrante e inútil. 

Deixei para o final o que me parece ser a característica mais emble-
mática desta metodologia do Jogar para Vencer: a sua proficiência 
dispensa consultores. Leu bem.

Uma vez compreendida a metodologia e posta devidamente em 
prática, a estratégia é um exercício de construção para aqueles que 
trabalham nas empresas. Ninguém melhor do que os seus gesto-
res para o fazer. São eles que conhecem o negócio melhor do que 
ninguém. E, afinal, ninguém os poderá substituir quando se trata de 
pensar o futuro.
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HiSeedTech: do laboratório para 
o mercado (e vice-versa)

Inovação e conhecimento

Nas últimas décadas assistiu-se, por via da globalização, em primei-
ro lugar, e da digitalização, em segundo lugar, a uma transformação 
significativa do ambiente económico em que as empresas operam. 

As organizações empresariais foram então obrigadas a procurar es-
tratégias que lhes proporcionassem vantagens competitivas susten-
táveis. Uma dessas estratégias assenta na criação de valor através 
da diferenciação contínua dos produtos e serviços oferecidos pela 
empresa, ou seja, através de processo de inovação permanente.

Assim, a inovação, percebida como a recombinação de ideias exis-
tentes ou a geração de novas ideias para o desenvolvimento de no-
vos processos ou produtos (bens ou serviços) (Gordon e McCann, 
2005) é considerada, de forma generalizada, como o principal motor 
de crescimento económico de um país ou região (Rodríguez-Pose e 
Crescenzi, 2008). 

Em cada país (ou região), o maior ou menor grau de sucesso na cria-
ção de valor económico e social através da inovação depende da 
sua capacidade em adquirir, absorver e disseminar o conhecimento 
gerado através de investigação e desenvolvimento (I&D) (Metcalfe e 
Ramlogan, 2008), ou seja, na sua capacidade de valorizar o conheci-
mento.

Em Portugal constata-se que, nas últimas décadas, um aumento sig-
nificativo da produção de conhecimento não foi acompanhado por 
um esforço idêntico na mobilização e consequente valorização desse 
conhecimento. De facto, este não é um problema exclusivo do nosso 
país, mas da maioria dos países europeus. 

A constatação deste desfasamento entre a geração e mobilização do 
conhecimento gerado em instituições de I&D europeias remonta a 
1995, quando a Comissão Europeia (European Commission, 1995) 
cunhou o termo “Paradoxo Europeu”, para identificar as limitações 
da generalidade dos países europeus em converter o investimento 

significativo em I&D em benefícios económicos e criação de empre-
gos (Audretsch and Aldridge, 2009).

Em resultado desta constatação, o Conselho Europeu definiu, na 
Agenda de Lisboa (Council, 2000), uma estratégia para a União Euro-
peia se tornar na economia, baseada no conhecimento, mais compe-
titiva e dinâmica do mundo e capaz de sustentar crescimento econó-
mico com mais e melhor emprego e maior coesão social. De acordo 
com Andriessen (2005), o termo ‘valorização do conhecimento’ foi 
introduzido, pela primeira vez, na Agenda de Lisboa e pode ser de-
finido como a transferência de conhecimento de instituições de I&D 
para organizações empresariais para gerar benefícios económicos e 
sociais. 

O valor do conhecimento é medido pelo grau de utilidade desse co-
nhecimento (Andriessen, 2005) e, por isso, a valorização do conhe-
cimento é um processo no qual se acrescenta valor a novo conheci-
mento por forma a transformá-lo num novo (ou melhorado) produto, 
processo ou serviço que satisfaça uma necessidade de mercado que 
não está satisfeita (ou está mal satisfeita) (Van Geenhuizen, 2010).

O contexto português

A Figura 1 mostra, de forma clara, o aumento substancial do investi-
mento em I&D em Portugal e o correspondente aumento da produ-
ção de conhecimento, ao longo das últimas duas décadas, através de 
um conjunto de indicadores relevantes. 
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Nessa figura pode constatar-se um aumento: 
(i) do investimento em ciência e tecnologia como percentagem 

do Produto Interno Bruto (PIB);
(ii) do número de investigadores (em equivalente a tempo inte-

gral – ETI) por mil habitantes e
(iii) do número de artigos científicos publicados em revistas cien-

tíficas reconhecidas (i.e., integradas no Science Citation Index 
– SCI) por milhão de habitantes).

Para analisar o contexto português relativamente à cadeia de valori-
zação do conhecimento (i.e., o conjunto de actividades desde a pro-
dução do conhecimento até à sua mobilização para criação de valor) 
utiliza-se o European Innovation Scoreboard (European Union, 2020), 
uma vez que permite avaliar comparativamente o desempenho dos 
27 estados membros no que diz respeito ao desempenho em I&D e 
inovação. 

Para caracterizar o contexto português no que diz respeito à cadeia 
de valorização do conhecimento, escolheram-se, dos 27 indicadores 
que integram o Scoreboard, o conjunto de 4 indicadores que, na 
nossa opinião, melhor representam a componente de produção de 
conhecimento (ver figura 2) e o conjunto de 7 indicadores que, na 

nossa opinião, melhor representam a mobilização do conhecimento 
gerado para a criação de valor (ver figura 3).

Como se pode constatar destas duas figuras, o desempenho de Por-
tugal é claramente melhor nas actividades de produção de conheci-
mento do que nas actividades de mobilização de conhecimento, rela-
tivamente aos outros países da UE, o que confirma que o “Paradoxo 
Europeu” ainda se aplica a Portugal, 20 anos depois da Agenda de 
Lisboa.

Barreiras à valorização do conhecimento

Esta dificuldade em valorizar o conhecimento resulta de barreiras 
entre as instituições de I&D e as organizações empresariais em ter-
mos de diferenças culturais (Bjerregaard, 2010) e institucionais (Bru-
neel et al., 2010), barreiras regulamentares (Jacobsson and Karltorp, 
2013), e distância geográfica (D'Este et al., 2013). 

Assim, o principal desafio para a transferência de tecnologia entre 
as instituições de I&D e as empresas é a construção de pontes en-
tre duas diferentes lógicas institucionais (Murray, 2010; Sauermann 
e Stephan, 2012), que têm um conjunto de regras e normas confli-
tuantes (Tartari et al., 2012). Por causa desta diferença nas lógicas 
institucionais, os actores têm diferentes ‘regras de acção, interacção 
e interpretação” (Thornton and Ocasio, 1999) que guiam e restringem 
a sua tomada de decisão. 

As organizações intermediárias têm por objectivo ajudar a ultrapas-
sar estas dificuldades (Howells, 2006), actuam como organizações 
fronteira que ajudam a gerir a zona híbrida entre as lógicas acadé-
micas e de negócios (Murray, 2010; Alexander e Martin, 2013). Assim, 
para as organizações intermediárias, a interligação entre os actores 
que produzem e os que mobilizam o conhecimento é chave para ob-
ter resultados com sucesso.

Figura 1 - Indicadores de investimento em I&D e de produção de conhecimento 
em Portugal (Fonte: RICYT, 2020).

Figura 3 - Desempenho relativo de Portugal (relativamente à média dos 27 
estados membros da EU) nos indicadores de mobilização de conhecimento 
(Fonte: European Union, 2020).

Figura 2 - Desempenho relativo de Portugal (relativamente à média dos 27 es-
tados membros da EU) nos indicadores de produção de conhecimento (Fonte: 
European Union, 2020).
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HiSeedTech

A HiSeedTech é uma associação sem fins lucrativos que tem por ob-
jectivo potenciar a criação de valor social e económico a partir do 
conhecimento gerado por actividades de Investigação e Desenvol-
vimento (I&D) realizadas em Portugal, posicionando-se assim como 
uma organização intermediária, funcionando numa rede colaborati-
va de associados, investigadores e startups, para responder às neces-
sidades e interesses de todos os stakeholders. 

A Associação foi criada em Julho de 2017 por um grupo de 19 em-
presas privadas e actualmente conta com 25 empresas de diversos 
sectores empresariais.

Do ponto de vista operacional, a HiSeedTech intervém em todas as 
fases da cadeia de valorização do conhecimento contribuindo para o 
estabelecimento de pontes entre os produtores e os mobilizadores 
do conhecimento.

Na parte mais a montante da cadeia de valorização do conhecimen-
to, a HiSeedTech actua através da capacitação de investigadores em 
comercialização de tecnologias. Esta capacitação ocorre no âmbito 
do Programa HiTech, o qual fornece um ambiente experiencial onde 
as equipas de investigação, apoiadas por formadores, tutores e men-
tores, podem testar o potencial comercial de produtos ou serviços 
gerados a partir das tecnologias que desenvolveram nas suas activi-
dades de I&D. O resultado final da primeira parte do Programa (que 
compreende duas fases) é uma proposta de negócio para um concei-
to de produto ou serviço assente na tecnologia proposta pela equipa 
de investigação. 

Esta fase de capacitação dos investigadores na valorização do co-
nhecimento gerado por I&D é absolutamente crucial para baixar as 
barreiras de comunicação entre quem produz e quem absorve o co-
nhecimento. 

Na segunda fase do Programa, a equipa executiva da HiSeedTech 
acompanha as equipas mais promissoras no desenvolvimento da 
prova de conceito do produto (ou serviço) resultante da primeira par-
te do Programa. Este acompanhamento pode revestir-se de apoio 
ao desenvolvimento de uma startup (no caso de equipas com maior 
espírito empreendedor) ou à procura de parceiros (associados da Hi-
SeedTech) que pretendam, em conjunto com a equipa de investiga-
dores, desenvolver o projeto. 

Assim, esta segunda fase do Programa HiTech incide sobre as activi-
dades mais a montante da cadeia de valorização do conhecimento.

A equipa executiva da HiSeedTech já capacitou, ao longo de 17 anos 
de atividade nesta área de comercialização de tecnologias, mais de 

600 investigadores, nos quais incutiu soft skills que permitem facilitar 
o seu diálogo com actores do mundo empresarial. 

Assim, fazendo uso desta extensa rede, a HiSeedTech, lançou um ou-
tro programa, designado por HiSolve, que tem por objectivo apoiar 
na resolução de desafios lançados por Associados (de problemas 
simples a desafios de elevada complexidade tecnológica). 

Neste programa, a equipa executiva da HiSeedTech apoia na formu-
lação dos problemas e na identificação de investigadores, startups 
e/ou empresas que podem contribuir para o desenvolvimento da 
solução para o desafio lançado pelo Associado. Se com o programa 
HiTech ligamos o laboratório ao mercado, com o programa HiSolve 
fazemos o caminho inverso.

Ainda nas áreas mais a montante da cadeia de valorização do conhe-
cimento, a HiSeedTech tem actividades de formação de quadros de 
empresas, dos quais se destaca o programa  HiValue, que é um pro-
grama experiencial em desenvolvimento de novos produtos, serviços 
e/ou processos, cujo objectivo último é o apoio à elaboração de um 
projeto de negócio pronto para apresentar ao Conselho de Adminis-
tração das empresas participantes.

Neste sentido a HiSeedTech é uma organização fronteira que, ac-
tuando em toda a cadeia de valor do conhecimento, contribui para 
derrubar as barreiras existentes entre as instituições de I&D e as 
empresas construindo as pontes necessárias para a valorização do 
conhecimento e, desta forma, secundando na melhoria da perfor-
mance nacional na actividade de mobilização de conhecimento.
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Inovação "A La Startup"

Quando é que a sua empresa vai morrer?

Leu bem: a pergunta não é “se”, é “quando”. Nos últimos 10 anos, ¾ 
das empresas listadas na Fortune 1000 –750 das mil empresas consi-
deradas as mais ricas dos EUA –, deixaram de existir. 

Se compararmos a lista de 1955 com a de 2017 da Fortune 500, ve-
rificamos que apenas 60 empresas resistiram até aos dias de hoje. 
E estima-se que, na próxima década, metade das empresas listadas 
desapareçam.

São empresas conhecidas que foram, por muitos anos, líderes mun-
diais nas indústrias onde atuavam como são exemplo a Nokia e a 
Kodak. Gigantes que deixaram de existir por não conseguirem rein-
ventar-se e adaptar-se aos mercados atuais.

William Polland avisa que a arrogância do sucesso é pensar que o 
que foi feito ontem será suficiente amanhã. 

Um foguetão na mão de cada um

A lei de Moore ficou popularmente conhecida por postular que a 
cada 18 meses a capacidade de processamento dos dispositivos ele-
trónicos iria duplicar. Só imaginá-lo costumava intimidar. Mas o ritmo 
da evolução tecnológica dos dias atuais já nos faz sentir que esta pre-
visão se tornou obsoleta. “Ultrapassámos Moore”.

Ao analisarmos este salto exponencial de avanços tecnológicos, re-
paramos que aqueles que servem de base à 4ª Revolução Industrial 
surgiram há menos de 50 anos! Num tão curto espaço de tempo 
todas estas tecnologias – como Internet, Computadores Pessoais, 
Web, Robôs Industriais, Comunicação Wireless, Inteligência Artificial, 
Impressão 3D, Internet of Things, etc – passaram de tecnologias de 
ponta – altamente inacessíveis à maioria devido à complexidade de 
utilização das mesmas e ao dispendioso custo destas –, para tecno-
logias democratizadas, user friendly e com um preço muito baixo. Por 
exemplo, qualquer pessoa, com ou sem escolaridade, pode chegar 

Diogo Bhovan
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ao Ikea e comprar por 10 euros um sistema de lâmpadas inteligentes 
cuja instalação é feita pelo próprio em menos de 5 minutos.

Inovação, pau para toda a obra

Por tudo isto, a palava Inovação tem sido “dita, tida e achada” aos 
sete ventos como sendo a solução milagrosa para este destino fa-
tídico das empresas. Mas chegámos ao ponto em que a palavra de 
tão banalizada, se tornou abstrata. Na prática já ninguém entende o 
que significa. 

Recentemente, têm surgido outros termos como Indústria 4.0 (i4.0) e 
Transformação Digital, associados ao conceito de Inovação. Tal como 
acontece com a Inovação ninguém sabe muito bem o que estes no-
vos termos significam e como se diferenciam entre si.

Ninguém sabe o que é inovação

Inovar é encontrar uma novidade ou melhoria que gera valor para 
pessoas e organizações e que pode ser implementada no mercado.  
Ao contrário do que muitos pensam não depende da tecnologia, não 
é uma descoberta nem uma invenção, mas uma forma nova de resol-
ver um problema. 

A Indústria 4.0.

Se na 1ª Revolução Industrial o paradigma foi a Mecanização, na 2ª foi 
a Produção em Massa e na 3ª a Automatização. Nesta 4ª Revolução 
Industrial o paradigma vigente é a Inteligência – o ato de transformar 

os dados gerados pelas organizações em informação relevante para 
a tomada de decisão. Só possível, devido ao conjunto de tecnologias 
de ponta referidas anteriormente, estarem agora acessíveis a qual-
quer organização. 

Transformação Digital 

A Transformação Digital é o pilar que sustenta este movimento que 
é a Indústria 4.0. O passar de uma realidade onde temos dados e 
informação em sistemas físicos e organizadas em silos para uma rea-
lidade onde estes passam a estar em formato digital e centralizados 
providenciado uma única fonte de verdade/informação.

Mas nem tudo são rosas, senhor

Atualmente, 70% dos produtos criados anualmente no mundo são 
um flop, um fracasso, um investimento perdido. Em Portugal, a (i)
maturidade das empresas ao nível da i4.0 é de 1.47/5. Uma conse-
quência diretamente relacionada com o facto de 70% das empresas 
do nosso tecido empresarial não terem uma estratégia claramente 
definida para a i4.0.

O que está a falhar?

Se empresas pequenas com uma equipa reduzida, poucos recursos à 
disposição e escassos clientes – as Startups –, conseguem criar inova-
ções disruptivas, implementá-las e crescer a um ritmo acelerado; por 
que razão empresas já estabelecidas no mercado, de dimensão mé-
dia ou grande, com muitos colaboradores, muitos mais recursos que 
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as Startups e uma carteira de clientes significativamente maior, têm 
tanta dificuldade em inovar e continuar em crescimento significativo, 
sendo até muitas vezes ultrapassadas e desafiadas pelas primeiras?

O Airbnb, por exemplo, em poucos anos conseguiu superar o núme-
ro de alojamentos disponíveis das cinco maiores cadeias de hotéis 
do mundo em conjunto. A Tesla, que nasceu nos anos 2000, está a 
obrigar toda a indústria automóvel – uma das indústrias mais antigas 
e sólidas – a correr prego a fundo atrás de si.

O problema não está na inovação per se, mas 
na forma como esta é pensada e implementada.

Se as Startups têm uma cultura de Inovação por defeito na sua géne-
se, e se esta gera resultados de desenvolvimento e resiliência peran-
te o mercado atual, talvez seja pertinente perceber como nos pode-
mos inspirar naquilo que as Startups fazem por excelência: Inovar.

Primeira lição das startups: não existe 
departamento de inovação

Numa Startup temos uma equipa pequena e, portanto, muito ho-
rizontal. Isso significa que as decisões estratégicas, a operacionali-
zação e a execução das mesmas é realizada de forma transversal e 
multidisciplinar na empresa. Permitindo velocidade, foco e aprendi-
zagem constantes. 

Ao contrário do que ocorre nas empresas já estabelecidas e de gran-
des dimensões. Nestas empresas, a maior parte das vezes, a imple-
mentação eficaz de uma cultura de inovação falha. Falha porque o 
departamento de Inovação traduz-se num conjunto reduzido das 
pessoas dessa organização. Falha porque é dependente de uma lide-
rança morosa nas suas decisões pela verticalidade implicada. Falha 
porque é vítima de outros processos e prioridades da organização. 
Falha porque a Inovação fica confinada a um departamento, quando 
deveria ser uma cultura transversal a toda a empresa, com a partici-
pação direta ou indireta de todos os colaboradores.

Segunda lição das startups: o motor do 
crescimento vem de novos modelos de negócio

Podemos situar as atividades de inovação ao longo de um espectro 
bastante largo: num dos extremos encontramos as atividades de ino-
vação focadas em inovar a forma como o negócio atual já estabele-
cido está a ser executado – processo mais linear; no outro extremo 
as atividades de descoberta e exploração, mais iterativas, onde se 
exploram novos horizontes materializados em Modelos de Negócio 
disruptivos.

A maioria das empresas com lugar conquistado no mercado domina 
o primeiro tipo de atividades de inovação bastante bem. Sabem fo-
car-se na melhoria da eficiência da execução do negócio existente e 
implementar inovações incrementais que vão sustentando a organi-
zação. Por exemplo, reengenharia de processos, lançamento de no-
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vos produtos e serviços, novas abordagens de Marketing, etc. 

No entanto, as empresas que se focarem neste tipo de atividades de 
inovação serão as próximas Kodak, Nokia e Blackberry.

Enquanto que as empresas tradicionais perdem anos em inovações 
incrementais que vão mantendo o negócio sustentável, mas que não 
geram crescimento significativo, as Startups descobrem e implemen-
tam novos Modelos de Negócio completamente disruptivos a uma 
velocidade surpreendente, sendo o exemplo de organizações foca-
das em atividades de inovação de descoberta e exploração. 

O grande desafio é fazer com que as empresas já estabelecidas con-
sigam jogar em dois tabuleiros diferentes. Jogar no tabuleiro das ino-
vações incrementais garantindo que o negócio estabelecido continue 
a ser executado da forma mais otimizada possível, mas também no 
tabuleiro da exploração de novos Modelos de Negócio. 

Dessa forma, serão obrigadas a praticar duas culturas de trabalho 
distintas em simultâneo: uma com mindset de execução e outra com 
o mindset de descoberta e exploração. Duas culturas e filosofias de 
trabalho completamente distintas debaixo do mesmo teto.

Além dos típicos projetos de I&D focados no desenvolvimento de no-
vas tecnologias e produtos, seria interessante ver estas empresas a 
investir em projetos de I&D focados no desenvolvimento de novos 
Modelos de Negócio. 

Esta estratégia está alinhada com o Modelo dos 3 Horizontes de Ino-
vação da Mckinsey, nomeadamente, com os horizontes 2 e 3, preci-
samente aqueles que geram maior crescimento.

Terceira lição das startups: muitas pequenas 
apostas

Uma outra aprendizagem que podemos retirar da cultura Startup é 
que devemos passar de um paradigma de poucas e grandes apostas, 
para um modelo onde são feitas muitas pequenas apostas. 

Nas empresas clássicas, sempre que se inicia uma nova atividade de 
inovação existe um conjunto de incertezas e riscos associados mui-
to elevados. Ao fazerem-se poucas e grandes apostas as empresas 
fazem avultados investimentos num conjunto reduzido de projetos 
de inovação que tendem a ser longos e demorados e cujo resultado 
por norma não é de sucesso – 70% dos novos produtos falham, lem-
bram-se?

O foco deveria estar em reduzir substancialmente o risco destes pro-
jetos, de forma rápida e numa fase o mais inicial possível. Prevendo 
que o investimento nos mesmos aumente à medida que o risco seja 
reduzido. Tal é possível através de uma série de pequenos testes 
(apostas) focados no cliente e no mercado que devem ser realizados 
de forma sistemática e em grande quantidade.

Algumas das grandes empresas que têm ADN Startup são líderes 
mundiais por que aplicam esta abordagem de muitas pequenas 
apostas. Notem: o Facebook, a certa altura, chegou a ter mais de 
10.000 versões diferentes em simultâneo a serem testadas pelos 
seus utilizadores. O Jeff Bezos, o fundador e CEO da Amazon já par-
tilhou publicamente que o sucesso da empresa está atrelado a fa-
zerem muitos pequenos testes todos os dias há anos consecutivos. 

A Netflix que se tornou num gigante da indústria cinematográfica e 
de entretenimento, é conhecida por ter um departamento inteiro 
responsável por criar e executar milhares de testes todos os dias nos 
diferentes países onde atua.

Inovação real vs. Inovação abstrata

Se estas 3 lições que retirámos não forem implementadas na cultura 
da empresa de uma forma sólida o resultado será apenas um teatro 
de Inovação. Posto isto: pretende continuar a “brincar de faz de conta” 
ou fazer da Inovação um motor de crescimento da sua empresa?



P á g i n a  1 4  |  T É C N I C A

I N O V A R :  E S T R A T É G I A  E  F E R R A M E N T A S

Conhecimento, um fator determinante 
para o sucesso do negócio
“Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas aquilo que você faz com 
aquilo que sabe” – Aldous Huxley

Dando forma a um dos vetores intrinsecamente ligados ao conheci-
mento, nasce a Share2See com a máxima de Crescimento Conjunto 
(Growing Together). Consiste na promoção de um serviço de partilha 
de conhecimentos e soluções e assenta num modelo de benchmar-
king profissionalizado com objetivos bem definidos. Através dele as 
empresas podem visitar-se entre si e conhecer o que de melhor se 
faz em Portugal, gerando sinergias tanto para a partilha de boas prá-
ticas no âmbito dos seus processos como para conquistar mercados 
externos que isoladamente não estariam ao seu alcance.

Por vezes as empresas encontram-se em estados de inércia e em 
dificuldade de reação face aos desafios que o mercado lhes vai colo-
cando. Desafiam as suas equipas a ir mais além, mas, ainda assim, a 
resposta que obtêm é proporcional ao investimento que a empresa 
depositou nas suas equipas e pessoas. Neste sentido, a Share2See 
visa facultar aos gestores e equipas um serviço de “despertar” para 
que possam fazer face aos desafios projetando-os para outras reali-
dades de trabalho.

A aprendizagem através do contacto com exemplos funcionais den-
tro das diversas organizações, irá permitir aos diferentes intervenien-
tes um caminho seguro e mais assertivo na senda da otimização dos 
processos e procura da excelência operacional. 

Visite o nosso site em http://share2see.pt.

A prática de benchmarking e partilha de conhecimento é, cada vez 
mais, uma das melhores e mais adequadas formas de garantir um 
crescimento sistemático das organizações e/ou pessoas. De acordo 
com Peter Ferdinand Drucker, considerado como o pai da gestão mo-
derna, a inteligência o conhecimento e a imaginação são importantes, 
mas apenas a eficácia pode transformá-las em resultados, contudo, a 
“Eficácia” é um hábito, isto é, um conjunto de normas e práticas. 

Normas e práticas podem ser aprendidas, logo, a função do benchmar-
king neste contexto é focalizado nas áreas operacionais, identificando 
inovações tecnológicas e otimizações simples de processos. Estas sis-

temáticas visam a melhoria dos papéis interpessoais, informacionais 
e decisórios, estabelecendo referências entre estados de maturação 
das organizações.

A eficácia e a eficiência são qualidades essenciais dentro de qualquer 
organização e a procura de soluções para o alcance de ambas torna-
-se o objetivo de muitos gestores. Neste sentido, o modelo encontra-
do pela Share2See dá uma resposta de resultados práticos na medida 
em que alinha as necessidades das organizações com a oferta que 
cada empresa tem, fazendo uso de vetores completamente alinhados 
com as tendências identificadas para a sustentabilidade de negócios 
do século XXI. Já diz o ditado: “Não é preciso reinventar a roda”.

Contextualização histórica

Para o orador e filosofo romano Marco Túlio Cícero (106 – 43 a.C.), 
a história era a “mestra da vida” (em latim: historia magistra vitae). 
Com esta expressão, Cícero definiu que por meio dos exemplos do 
passado, dos sucessos e insucessos, dos problemas e das superações, 
podem ser extraídas lições de orientação para enfrentar os desafios.
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Benchmarking é uma palavra derivada da palavra inglesa Benchmark, 
ou seja, “referência” em português, pelo que, de forma simples, tra-
duz a técnica de identificação de modelos e consequentemente a sua 
adaptação a outras realidades. Ter como referência uma empresa, ou 
processos isolados da mesma, tais como soluções ao nível dos proces-
sos técnicos, produtivos, logísticos e administrativos ajudará a empre-
sa que está num processo de benchmarking a encontrar oportunida-
des de melhoria e desenvolver atividades para superação de desafios.

Fazer comparação é natural para todas as pessoas desde a infância. 
Compara-se o brinquedo, a atividade da escola, a roupa, a altura e 
diversos outros requisitos que englobam a vida infantil. O mundo 
corporativo não é diferente, apenas as comparações incidem em te-
máticas diferentes, tais como as estratégias e posicionamentos de 
mercado utilizadas por empresas do mesmo setor e/ou segmentos 
semelhantes.

Apesar do termo benchmarking não ser utilizado pelos japoneses no 
seu cotidiano tudo indica que foram eles os pioneiros na aplicação 
desta prática. Antes da Segunda Guerra Mundial os japoneses eram 
conhecidos pela produção de produtos baratos, contudo, aprenderam 
a melhorar os seus produtos através da comparação com os produtos 
americanos. Iniciava-se então a primeira geração do benchmarking.

Na medida em que a prática do benchmarking foi sendo aplicada ge-
neralizadamente, realizaram-se alterações significativas e iterativas 
quanto ao desenvolvimento e aplicação deste método. Os estudos e 
partilhas passaram também a abranger a avaliação comparativa de 
processos, de práticas de gestão e mesmo de estratégias e posicio-
namentos de mercado.

Na maioria dos casos a temática de benchmarking é associada à Rank 
Xerox Corporation, ano de 1979, devido à existência de um primeiro 
estudo de benchmarking americano com divulgação alargada, o qual 
incidiu na investigação de materiais, processos e práticas que per-
mitiam às empresas concorrentes japonesas venderem fotocopiado-

ras de qualidade a preço inferior aos custos de produção da própria 
marca. O estudo realizado contou com a participação do Dr. Robert 
Camp, personalidade de destaque nesta prática e considerado um 
dos maiores gurus do Benchmarking a nível mundial, que, com base 
nesta experiência definiu o Benchmarking do seguinte modo:

“Benchmarking is the search for industry best practices that lead to 
superior performance” (Camp, 1989). 

Ainda que a utilização do benchmarking tenha ganho popularidade 
graças à Xerox, esta prática, tal como mencionado anteriormente, já 
existe desde a época de Frederik Taylor e a sua aplicação teve grande 
importância na recuperação da economia do Japão após a Segunda 
Grande Guerra. O relato mais conhecido está relacionado com Enji 
Toyoda e o seu estudo sobre o complexo industrial Ford e conse-
quentemente adaptação à realidade da Toyota Motor Company. Este 
episódio particular evidencia o poder que está relacionado com o 
Benchmarking.

Resumindo, pode afirmar-se que, o benchmarking é uma atividade 
de cooperação empresarial que visa a melhoria do desempenho 
através da identificação e adaptação de práticas e processos bem-su-
cedidos ao nível da implementação. É considerado por vários auto-
res como uma das ferramentas mais eficazes para transferir conhe-
cimento e inovação para as empresas (Spendolini, 1992; Czuchry et 
al., 1995). Outro ponto relevante incide na utilização desta atividade 
articuladamente com estratégias empresariais orientadas para a 
melhoria contínua, pois, permite ganhos bastante significativos de 
competitividade.

“As oportunidades para melhorias existem em grande quantidade, 
mas não mandam aviso” Joseph Juran.

Acreditando que a Share2See poderá trazer benefício efetivo neste 
novo projeto nacional, esperamos que nos contacte para que possa 
crescer partilhando.

Figura 1 - Tendências de negócio do século XXI Figura 2 - Evolução histórica do método de benchmarking
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Introdução

No âmbito do Sistema de Incentivos “Investigação e Desenvolvimen-
to Tecnológico” do Portugal 2020, os projectos de “Vales Oportunida-
de de Investigação” (Vales de OI) permitem às empresas nacionais a 
possibilidade, através de diagnósticos realizados por entidades acre-
ditadas, avaliar e identificar problemas técnicos nos seus processos 
produtivos e produtos, assim como detectar oportunidades de I&D e 
elaborar a respectiva estratégia de desenvolvimento e plano de acção.

Esta tipologia de projecto teve uma grande procura por parte das 
empresas, uma vez que se trata de intervenções de curta duração, no 
máximo até 1 ano, com incentivo financeiro limitado a 15.000€ (75% 
de apoio), sendo por isso uma medida que visa, no caso da compo-
nente de I&D, a realização de trabalhos de investigação tecnológica 
muito orientados e com objectivos muito concretos em termos de 
materialização dos resultados e consequente endogeneização por 
parte da empresa. 

A CERAGNI é uma empresa produtora de azulejos cerâmicos que pos-
sui uma gama de produtos maioritariamente dedicada aos formatos 
pequenos, exclusivamente para revestimento de parede, recorrendo 
à tecnologia tradicional de produção com cozedura em monoporosa. 
O processo de inovação da empresa é alavancado pelos desafios per-
manentes colocados pelos clientes, quase exclusivamente interna-
cionais. Foi no sentido de promover a diversificação dos seus produ-
tos que a CERAGNI procurou o apoio do CTCV, concretizado através 
de um Vale de OI. O diagnóstico técnico evidenciou diversas áreas de 
intervenção, onde a empresa já tinha realizado trabalhos de I&D ex-
ploratórios promissores. Das várias linhas de investigação possíveis, 
foi dada prioridade ao desenvolvimento de azulejos fosforescentes, 
uma vez que já tinham sido realizados alguns trabalhos prévios com 
resultados interessantes, contudo com limitações óbvias devido às 
características destes materiais.

Efectivamente, o potencial deste tipo de funcionalidade tem sido li-
mitado pelo facto de os materiais perderem gradualmente as suas 

propriedades fosforescentes com o aumento da temperatura a que 
são sujeitos. O desafio era então de desenvolver um método de apli-
cação de materiais fosforescentes compatível com o processo de mo-
nocozedura actual, incluindo portanto a incorporação dos pigmentos 
na fase de vidragem/decoração e subsequente fixação na matriz ví-
trea durante a cozedura rápida. 

Os trabalhos foram orientados na identificação e selecção dos me-
lhores materiais fosforescentes, com características adequadas para 
serem incorporados no processo produtivo e no desenvolvimento do 
dito processo de incorporação, para que os produtos apresentassem 
propriedades fosforescentes desejadas após a cozedura a tempera-
turas superioras a 1100°C, em ciclo rápido.

Materiais fosforescentes em pavimentos e 
revestimentos

A fosforescência é a propriedade que determinadas substâncias têm 
para emitir radiação luminosa, mesmo no escuro, após submetidas 
a uma fonte de excitação externa de luz (natural ou artificial), através 
de um fenómeno de excitação dos átomos. Trata-se de um caso par-
ticular do fenómeno de luminescência, ao qual também pertence a 
fluorescência, sendo que este último se distingue da fosforescência 
pelo facto de a substância só emitir luz enquanto estiver exposta à 
irradiação luminosa.

A fosforescência tem-se tornado bastante popular ao longo das úl-
timas décadas, especialmente no caso em que é de longa duração 
(pode durar desde segundos a horas) e, hoje em dia apresenta bas-
tantes aplicações como é o caso da sinalização de emergência, da 
sinalização de trânsito e de materiais decorativos.

Durante o séc. XX a pesquisa de materiais fosforescentes incidiu no 
sulfureto de zinco (ZnS) dopado com cobre e mais tarde com cobal-
to. Uma limitação destes materiais estava relacionada com a quali-
dade do brilho e a duração do mesmo, sendo necessário adicionar 

Incorporação de materiais 
fosforescentes em produtos cerâmicos 
de revestimento
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quantidades mais elevadas para se obter um bom brilho no escuro 
(Eeckhout et al., 2010).

Nos anos 90 do séc. XX, vários investigadores verificaram que ao 
doparem aluminato de estrôncio com elementos de terras raras 
(SrAl2O4:Eu2+/Dy3+) conseguiam obter um material que se mantém 
brilhante no escuro durante mais tempo, até mais de 16 horas nos 
melhores casos (Eeckhout et al., 2010; Kaya et al., 2012). Trata-se de 
materiais com fosforescência persistente, que não são perigosos 
para a saúde, pois não são reactivos nem tóxicos e a sua estrutura 
cristalina apresenta uma grande capacidade de absorver, armazenar 
e emitir luz. 

Desde então, a lista de materiais disponíveis com tais performances 
mantém-se reduzida, e a eficiência dos produtos disponíveis no mer-
cado depende essencialmente dos processos de síntese e das formas 
encontradas para proteger a estrutura dos materiais na aplicação. A 
par dos tratamentos térmicos, o contacto com a água também dete-
riora as propriedades, dificultando obviamente a sua utilização. 

Com a chegada destes materiais começaram também a desenvolver-
-se, entre outras, algumas aplicações de pavimentos e revestimen-
tos cerâmicos com propriedades fosforescentes, principalmente em 
sinalética e efeitos decorativos. Uma vez que os compostos fosfo-
rescentes perdem eficácia com a temperatura, uma das principais 
dificuldades encontradas prende-se com o método de fixação das 
partículas fosforescentes no substrato cerâmico, obrigando à utiliza-
ção de ciclos térmicos posteriores, a mais baixa temperatura (tercei-
ro fogo), com custos acrescidos além dos da própria matéria-prima. 
Estes factores limitam uma maior utilização destes materiais, e não 
se encontram produtos de elevado desempenho com incorporação 
destes pigmentos na matriz vítrea para temperaturas de processa-
mento superiores a 900°C.

Resultados e futuros desenvolvimentos

O trabalho de investigação iniciou-se com o levantamento, ao nível 
mundial, de fornecedores de pigmentos fosforescentes com as me-
lhores performances. Hoje em dia, os pigmentos com tonalidade fos-
forescente na gama do verde e amarelo são os mais usados, mas 
existe uma gama de cores mais alargada disponível, com o azul/ver-
de (Blue/Green – BG), amarelo, laranja, vermelho. 

Na prática, verificou-se que os pigmentos BG, baseados em alumina-
tos de estrôncio, são aqueles que têm os melhores comportamentos 
a temperaturas mais elevadas, além de conseguirem ser visíveis no 
escuro até 30 horas quando não são sujeitos a qualquer tratamento. 

Todos os testes foram conduzidos, numa primeira fase, com recurso 

a um forno contínuo de laboratório onde foram replicadas as curvas 
de cozedura utilizadas na CERAGNI, ou seja ciclos rápidos com uma 
duração normalmente compreendida entre 35 e 50 minutos, e com 
temperatura de anel de Buller da ordem dos 1020-1030°C.  

Na Figura 1 apresenta-se um exemplo do método seguido para ava-
liar, de forma qualitativa, o desempenho dos pigmentos. Neste caso, 
o pigmento é aplicado sobre uma peça vidrada já cozida, e subme-
tido a diversos ciclos de cozedura para temperaturas máximas co-
meçando em 850°C até 1150°C. Após tratamento, os provetes são 
colocados ao sol durante 30 minutos antes de serem colocados num 
local sem luz, sendo depois observados e registada (através de fo-
tografias e qualitativamente) a fosforescência nos tempos indicados 
(por exemplo, t=0, t=10 min, t=30 min e assim por diante). 

O pigmento original sem tratamento térmico (à esquerda na Figura 
1) que serve de referência para a análise, conforme esperado, mos-
tra actividade ao fim de 4 horas. Com o aumento da temperatura, 
verifica-se um decréscimo progressivo da performance. No entanto, 
o pigmento aqui apresentado não deixa de manter fosforescência à 
temperatura de 1100°C. 

Em paralelo, nas composições onde se obtiveram melhores resultados 
foram realizados ensaios de avaliação quantitativa da fosforescência, 
segundo a norma de referência DIN 65710-1, que mede a luminescên-
cia do material fosforescente em função do tempo, assim como o tem-
po de decaimento, que traduz o tempo ao fim do qual a luminância 
atinge o limite de detecção pelo olho humano (0,32 mcd/m2).

Uma vez seleccionados os melhores candidatos para promover a fos-
forescência, desenvolveu-se um trabalho de optimização do proces-
so de deposição, envolvendo o estudo das gramagens aplicadas, a 
mistura com vidrados e outros aditivos para conferir textura e brilho, 
mas também fixar as partículas ao suporte, o modo de deposição 
do pigmento combinando quando necessário as diversas técnicas de 
deposição, via seca ou húmida, dos vidrados (pulverização, cortina, 
descarga, impressão digital). 

Figura 1 – Avaliação qualitativa da luminescência de um pigmento BG em função 
da temperatura de cozedura em ciclo rápido de 35 min.
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Como resultado final do projecto, conseguiu-se desenvolver um pro-
cesso de produção de azulejos cerâmicos fosforescentes na gama do 
azul/verde, que envolve a aplicação de uma camada superficial com-
posta por uma mistura de pigmento fosforescente com elementos 
fusíveis, em toda a superfície (campo cheio) ou somente em áreas 
delimitadas da superfície, para a criação de efeitos e desenhos, em 
regime de monocozedura com uma temperatura superior a 1100°C 

em forno contínuo industrial em ciclo rápido. O carácter inovador 
do processo desenvolvido justificou a apresentação de um pedido 
provisório de patente. 

Na Figura 2 apresentam-se dois azulejos com incorporação de mate-
riais fosforescentes produzidos pela CERAGNI.

A CERAGNI apresentou os azulejos fosforescentes na CEVISAMA, em 
Valência, no início de Fevereiro 2020 (Figura 3) e a parceria com o 
CTCV prossegue desde a conclusão do Vale de OI, com os trabalhos 
de I&D, com objectivo de melhorar o desempenho dos produtos para 
ir ao encontro das solicitações dos clientes. Em termos práticos, e 
apesar das limitações impostas pelas altas temperaturas de cozedu-
ra, estes trabalhos mais recentes já permitiram melhorar a durabili-
dade do efeito fosforescente de forma substancial, e prevê-se que 
em breve poderão ser produzidos azulejos fosforescentes capazes 
de durar todo o período nocturno. Além disso, a diversificação das 
cores está também a ser trabalhada, a começar pelo verde.
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Figura 2 - Exemplo de design de azulejo fosforescente desenvolvido pela CERAG-
NI (a) azulejos no escuro, (b) azulejos à luz.

Figura 3 – Stand da CERAGNI na CEVISAMA com a exposição dos azulejos fosforescentes, Fevereiro 2020.
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Modelação e otimização das propriedades 
térmicas de tijolos cerâmicos com recurso 
à simulação computacional pelo método 
dos elementos finitos

Introdução

Atualmente o conforto térmico é um dos fatores fundamentais na 
construção de novos edifícios e na reabilitação do património cons-
truído. A regulamentação e legislação existente impõem já diversos 
parâmetros para que um projeto garanta uma construção que cum-
pre todas as exigências a nível de conforto térmico e segurança es-
trutural. A diretiva Europeia relativa ao desempenho energético de 
edifícios (EPBD) define requisitos específicos para edifícios novos e 
existentes e introduz o conceito dos edifícios de energia quase nula 
(NZEBS). Neste contexto percebe-se que a eficiência energética dos 
edifícios é maior se as suas envolventes foram mais eficientes. A este 
respeito, as alvenarias de tijolo aparecem como uma contribuição 
significativa, nomeadamente se os tijolos cerâmicos que as consti-
tuem virem o seu comportamento térmico melhorado. 

Mas a investigação da resistência térmica de tijolos cerâmicos, no-
meadamente de tijolos de face à vista, pode ser desmotivadora, já 
que os ensaios físicos se mostram morosos e com custo elevado. 
Assim, e com base na sua experiência no assunto, o CTCV apresenta 
uma nova abordagem para a determinação da resistência térmica de 
tijolos de face à vista (com furação vertical) através do Método dos 
Elementos Finitos. Este estudo permitirá otimizar a resistência térmi-
ca dos tijolos através do redesenho das suas geometrias e respetiva 
análise computacional, com posterior validação laboratorial. O obje-
tivo numérico é aumentar ao máximo o Coeficiente de Transmissão 
Térmica dos tijolos de modo a superar os valores mínimos regula-
mentares portugueses e criar um produto mais eficaz termicamente.

Método dos Elementos Finitos

O MEF é um método numérico avançado que permite a análise de es-
truturas complexas em várias áreas da engenharia e da indústria. A 
análise de elementos finitos consiste em subdividir a geometria que 
se pretende analisar em pequenas partes, denominadas de elemen-
tos, os quais passam a representar o domínio contínuo do problema. 

A divisão da geometria em pequenos elementos permite resolver um 
problema complexo, subdividindo-o em problemas mais simples, o 
que possibilita ao computador realizar com eficiência estas tarefas. É 
recomendado que, as infinitas variáveis desconhecidas sejam subs-
tituídas por um número limitado de elementos de comportamento 
conhecido. Como os elementos têm dimensões finitas, são designa-
dos de “elementos finitos”. Estes elementos são conectados entre si 
por pontos (nós). Ao conjunto de elementos e nós dá-se o nome de 
malha. Esta divisão da geometria em partes menores faz com que 
as equações matemáticas, que regem o comportamento físico dos 
elementos analisados, sejam resolvidas de forma aproximada e de 
forma exata. Assim, a precisão do MEF é diretamente proporcional à 
quantidade de nós e elementos e ao tamanho e tipos de elementos 
da malha, isto é, quanto mais elementos tiver uma determinada ma-
lha, maior será a precisão dos resultados da análise.

Comportamento higrotérmico das alvenarias 
de tijolo

As paredes dos edifícios são elementos construtivos separadores de 
ambientes com diferentes temperaturas. Por exemplo as paredes da 
envolvente exterior dos edifícios que separam interior do edifício do 
seu exterior: se se considerar que o interior tem uma temperatura 
superior à temperatura exterior, o fluxo de calor através da parede 
dar-se-á no sentido interior – exterior. Ou seja, quando existe uma di-
ferença de temperatura entre dois pontos de um elemento, a trans-
missão de calor ocorrerá sempre no sentido do ponto que se encon-
tra a uma temperatura mais elevada para o ponto de temperatura 
mais baixa. Considera-se ainda que a transmissão de calor acontece 
com conservação da energia, ou seja, que a quantidade de calor que 
o ponto mais quente cede é sempre igual à quantidade de calor que 
o ponto mais frio recebe. Correntemente admitem-se 3 processos 
distintos de transmissão de calor que podem ocorrer em simultâneo: 

• Condução(1), 
• Convecção(2) 
• Radiação(3). 
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Na Figura 1 estão representados estes 3 processos bem como as três 
fases em que ocorre a passagem do fluxo de calor.

O Coeficiente de transmissão térmica (U) de um elemento, de faces 
planas e paralelas, representa a quantidade de calor que o atraves-
sa perpendicularmente, por unidade de tempo e superfície, quando 
sujeito a um gradiente de temperatura unitário entre os ambientes 
de que separa. [1] Este é o parâmetro regulamentado em Portugal 
e o qual deve ser considerado como valor mínimo nos projetos de 
construção. O cálculo deste parâmetro pode ser obtido através da 
expressão seguinte:

Onde: 
U - Coeficiente de transmissão térmica [W/(m2. ºC)]
Rsi, Rse - Resistência térmica superficial interior e exterior,respectiva-
mente [m2. ºC/W]
Rj - Resistência térmica da camada j [m2. ºC/W] Rj=ej/λj 
Rar - Resistência térmica de espaços de ar [m2. ºC/W]
ej - Espessura da camada homogénea j [m] 
λj - Coeficiente de condutibilidade térmica da camada homogénea 
j  [W/(m. ºC)] 

A resistência térmica superficial (Rsi, Rse) traduz o efeito da convecção 
e da radiação e o seu valor varia em função de diversos fatores, tais 
como a rugosidade da superfície, a posição da superfície, etc. Usual-
mente são utilizados os valores de 0,04 e 0,13 m2.ºC/W para a resis-

tência térmica superficial exterior e interior, respetivamente, quando 
o sentido do fluxo de calor é horizontal. Os valores de λj podem ser 
fornecidos pelos fabricantes de materiais, com base em estudos ex-
perimentais, ou obtidos em bibliografia da especialidade. [1]

NP EN 1745:2005 – “Alvenarias e elementos 
de alvenaria. Métodos para determinação de 
valores térmicos de cálculo”

Esta norma é a versão portuguesa da norma europeia EN 1745:2002 
e especifica os procedimentos e regras para a determinação de valo-
res de cálculo para condutibilidade térmica (λ) e/ou resistência térmi-
ca (R) de alvenarias e de elementos de alvenaria. Descreve também a 
definição dos valores de base para determinação de valores e méto-
dos de cálculo térmico. [2]

Foi com base nesta norma que foi realizada a validação do cálculo do 
coeficiente de transmissão térmica para tijolos cerâmicos com fura-
ção vertical. Esta validação corresponde a conseguir simular no soft-
ware de MEF as condições do caso de referência da norma e obter os 
valores apresentados pela norma. 

Cálculo do Coeficiente de Transmissão  
Térmica de tijolos cerâmicos de furação 
vertical

O estudo realizado no CTCV centrou-se no cálculo da resistência 
térmica de tijolos cerâmicos de furação vertical usando um caso de 
referência (Caso1) da NP EN 1745:2005 para validação do MEF. Consi-
derou-se a geometria, o valor da condutibilidade térmica do material 

Figura 1 - Trocas de calor entre dois ambientes através de uma parede.

Figura 2 - Representação da geometria do modelo elaborada no Space Claim e 
utilizado no Mechanical Workbench.
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e as condições fronteira evidenciados na norma. Na análise pelo MEF 
consideraram-se os seguintes pressupostos de cálculo:

- O fluxo de calor é unidirecional;
- Não existe convecção no interior dos alvéolos;
- Consideram-se as faces laterais, superior e inferior perfeita-

mente isoladas;
- O coeficiente de transmissão térmica relaciona-se com o 

valor médio do fluxo de calor (Q/A) numa das superfícies 
do tijolo de passagem de calor pela Lei de Fourier, ou seja:  
U=(Q/A)/(Tinterior–Texterior);

- A massa dos tijolos foi determinada tendo por base uma massa 
volúmica (estimada) de 2050 kg/m3;

- Temperaturas superficiais com uma diferença de 5ºC: tempera-
tura exterior de 20ºC e temperatura interior de 15ºC.

No Quadro 1 apresentam-se os dados de entrada fornecidos ao soft-
ware de MEF para o cálculo numérico. Os valores não fornecidos pela 
norma foram considerados a partir da legislação portuguesa e da bi-
bliografia existente. 

O modelo geométrico 3D usado na simulação foi elaborado no Space 
Claim (Figura 2) e posteriormente calculado numericamente no Me-
chanical Workbench.

Nas figuras 3 e 4 apresenta-se a temperatura ao longo do elemento 
desde a superfície mais quente até à superfície mais fria e o fluxo 
de calor ao longo do elemento, respetivamente. Conseguem-se per-
ceber os pressupostos de cálculo considerados e a sua validade em 
relação ao que acontece na realidade.

Na Figura 5 pode ver-se a representação do fluxo de calor nas super-
fícies do elemento em contacto com o ar. Como se considera que o 

Características do Tijolo Características da envolvente

λTijolo [W/m.ºC] Ra [m2.ºC/W]

Comprimento [m] hca [W/m2.ºC]

Largura [m] λAr [W/m.ºC]

Altura [m] RSe [m2.ºC/W]

Areafacelateral [m] hce [W/m2.ºC]

Calor Específico [kJ/kg.ºC] RSi [m2.ºC/W]

hci [W/m2.ºC]

Quadro 1 – Dados de entrada do software de cálculo numérico pelo Método 
dos Elementos Finitos

Figura 3 - Representação da temperatura ao longo do elemento desde a super-
fície mais quente até à superfície mais fria.

Figura 4 - Representação do fluxo de calor ao longo do elemento.

Figura 5 - Representação do fluxo de calor nas superfícies exteriores do elemento.
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fluxo de calor que entra pela superfície de temperatura mais elevada 
é igual ao que sai pela superfície de menor temperatura, é indife-
rente em qual das superfícies se registam os valores. Dos resultados 
obtidos com o software considerou-se o fluxo médio de calor que 
passa na superfície ao qual corresponde um coeficiente de transmis-
são térmica igual ao determinado na norma. 

Posteriormente a esta validação pela NP EN 1745:2005, o CTCV já rea-
lizou mais simulações com o software mencionado para diferentes 
geometrias de tijolo cerâmico furado verticalmente e os resultados 
têm sido bastante satisfatórios. Foram também realizados estudos 
para amostras de paredes constituídas pelos elementos testados de 
modo a perceber-se o interesse do estudo para fases de projeto de 
produto.

Considerações finais

Os estudos realizados mostram que a análise numérica com base no 
MEF será fundamental para o processo de criação de novos produ-

tos cerâmicos para a construção otimizando o comportamento dos 
produtos antes de eles serem produzidos e testados em laboratório. 
Mais uma vez se prevê com este processo uma diminuição do custo 
e do tempo despendido no aperfeiçoamento de produtos existen-
tes ou no desenvolvimento de novos produtos. Lembrando sempre 
que as simulações computacionais devem seguir a normalização que 
rege os ensaios laboratoriais e igualar as condições de ambiente e 
intrínsecas dos produtos e da sua utilização.
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WhatCIM – Nanocompósitos cerâmicos 
produzidos por CIM para componentes 
anti-desgaste e anti-estáticos

Resumo

O projeto WhatCIM tem como objetivo desenvolver componentes de 
equipamento para a indústria têxtil e o seu processo de fabrico, ba-
seados em materiais cerâmicos nanocompósitos e em revestimentos 
nanoestruturados. Esta inovação está a ser aplicada a casos de es-
tudo com vista a ultrapassar problemas associados ao desgaste e à 
eletricidade estática, e a demais problemas relacionados com atrito, 
encontrados atualmente e com impacto negativo na produtividade e 
custos do processo têxtil. Para a obtenção dos novos componentes 
cerâmicos técnicos, dadas as suas especificações geométricas e fun-
cionais, está a ser desenvolvido o processo de fabrico por moldação 
por injeção na vertente de média pressão.

Este artigo apresenta uma breve descrição dos processos de desen-
volvimento que têm sido executados por um consórcio de empresas 
e entidades de inovação e investigação nacionais, liderado pela em-
presa de cerâmica técnica WhatMat.

Introdução

A indústria têxtil tem vindo a diversificar mercados e a intensificar a 
utilização de materiais de fiação e tecelagem cada vez mais sofisti-
cados, o que é particularmente visível no caso dos têxteis para apli-
cações técnicas. Por outro lado, as elevadas velocidades atualmente 
usadas na produção de fibras e fios técnicos impõem exigências cada 
vez maiores aos componentes de desgaste de máquinas de fiação, te-
celagem, tricotagem, etc. Sabe-se que, nesta indústria, por exemplo, 
uma máquina têxtil operacional pode sofrer uma redução drástica no 
desempenho devido à utilização de guia-fios feitos com materiais ina-
propriados. A acumulação de detritos e oligómeros, designados na gí-
ria por “neve", nos guia-fios e os elevados valores de atrito resultantes, 
levam a uma redução na eficiência do processo, o que se agrava quan-
do ocorre acumulação de eletricidade estática, pois baixa a cadência 
de produção e pode mesmo danificar os próprios microprocessadores 
e controladores das máquinas (Figura 1). A escolha do material ade-
quado para guiar os fios revela-se algo complexa, pois depende de 
fatores relacionados com os fios (material, títulos, tenacidade, número 
de filamentos, acabamento), com o processo (tipo de tecido/malha, 
velocidade, pré-tensão dos guias, distância de contacto do guia, acaba-
mento pretendido, acumulação de eletricidade estática) e mesmo com 
variáveis ambientais (temperatura, humidade, etc.). Os materiais mais 
comuns para guia-fios, na generalidade da indústria têxtil, incluem 
materiais cerâmicos, sobretudo óxidos (porcelana, cordierite, esteati-
te, alumina, titânia, magnésia e zircónia) mas também cerâmicos co-
valentes (nitreto e carboneto de silício). Alguns destes materiais são 
condutores elétricos e podem mesmo ser revestidos com filmes de 

Figura 1 - Tear para produção de tecido têxtil, observando-se a utilização de vários 
componentes cerâmicos (cor de rosa) e o problema da acumulação de detritos.
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DLC, embora esta alternativa tenha estado limitada às palhetas para 
teares de alta velocidade, em parte devido aos elevados custos. Como 
características comuns para a indústria têxtil, os cerâmicos avançados 
devem ser compatíveis com o material da fiação, apresentar resistên-
cia química, térmica e mecânica, para minimizar o desgaste e ter grão 
fino para não danificar os fios. Consciente desta oportunidade de mer-
cado, a empresa WhatMat, produtora de componentes em cerâmica 
técnica, lançou o projeto WhatCIM para responder a este desafio, pro-
pondo o desenvolvimento de soluções inovadoras para resolver este 
problema. O sector têxtil apresenta-se como um exemplo de aplicação 
prioritária para a WhatMat, apresentando-se um primeiro end-user - 
Borgstena Têxteis Portugal - interessada em apresentar as primeiras 
aplicações, como casos de estudo para o projeto. O Laboratório As-
sociado CICECO da Universidade de Aveiro, o Centro Tecnológico da 
Cerâmica e do Vidro (CTCV) e o Instituto Pedro Nunes (IPN) associa-
ram-se ao projeto para a investigação necessária na área dos nanoma-
teriais, do processamento avançado de cerâmicos e dos revestimentos 
técnicos. O objetivo final consiste em produzir e testar componentes 
cerâmicos nanocompósitos de elevada resistência ao desgaste, com 
ou sem revestimentos condutores elétricos para evitar os problemas 
associados à eletricidade estática.

Desenvolvimento

Neste projeto, estão a ser desenvolvidos materiais cerâmicos para 
conformação por moldação por injeção de cerâmicos (CIM - Ceramic 
Injection Moulding) com vista ao fabrico de dois componentes de-
monstradores. Após um levantamento de necessidades de melhoria 
do processo da Borgstena e uma avaliação criteriosa dos casos, foram 
definidas as especificações de dois componentes usados como casos 
de estudo do desenvolvimento deste projeto – uma anilha de tensor 
e um guia-fios. Atualmente em curso, a fase de desenvolvimento téc-
nico compreende três grandes atividades: o estudo dos nanocompó-
sitos cerâmicos, o desenvolvimento do processo de fabrico por CIM e 
o desenvolvimento do processo de deposição de revestimentos na-
noestruturados, como solução opcional para prover os componentes 
de propriedade de superfície que permitam uma funcionalização cus-
tomizada do componente, caso a caso. Na primeira atividade, foram 
estudadas várias composições de nanocompósitos cerâmicos condu-
tores elétricos com base em diferentes matrizes de óxidos para utilizar 
em formulações para CIM. A fase inicial desta atividade envolveu a for-
mulação do pó e caracterização das formulações, sendo dedicada ao 
estudo das matérias-primas disponíveis, tanto para as matrizes como 
para as partículas de reforço, e à seleção de composições para os estu-
dos de sinterização e caracterização dos materiais densificados. Para 
se poder desenvolver um material cerâmico que responda às carac-
terísticas técnicas pretendidas para os produtos finais, foi necessário 
eleger uma matriz para que o compósito reúna os requisitos técnicos 
desejados, a partir de algumas opções selecionadas, alumina, zircónia 

e titânia, e também cerâmicos à base de nitreto de silício (Figura 2). 
As composições selecionadas apresentaram o melhor compromisso 
entre a homogeneidade de microestrutura, tamanho de grão, dureza 
e resistência à flexão. A fase de desenvolvimento do processo de fabri-
co dos componentes cerâmicos iniciou-se com o estudo comparativo 
do processo de injeção dos materiais dos nanocompósitos e das suas 
matrizes sem nanocargas (Figura 3). Neste estudo, foram abordados 
vários tópicos de análise, tais como a composição do ligante a utilizar 
e a sua dosagem, a otimização das condições de injeção, a utilização 
de várias estratégias de extração de ligante (debinding) e o teste de 
várias curvas de sinterização. Ao nível do processo de debinding, a in-
corporação de nanocargas obrigou a realizar ajustes ao processo para 
eliminar os defeitos originados. 

Figura 2 - Imagem de microscopia eletrónica de varrimento de pó de zircónia usa-
do, apresentando o estado de aglomeração inicial de nanopartículas.

Figura 3 - Equipamento de moldação por injeção de cerâmicos de baixa pressão, 
para produção de pequenas e médias séries de peças em cerâmica técnica.
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Os primeiros resultados ao nível da sinterização indicam que este pro-
cesso pode ser facilitado, ou seja, atinge-se um nível de densificação 
elevado a temperaturas inferiores o que é necessário para a matriz 
correspondente, indo ao encontro de estudos anteriores de sinteri-
zação com nanomateriais. A injeção pode ser bastante condicionada 
quando a formulação com nanocargas ultrapassa um determinado 
limite de área de superfície específica global das misturas de pós. O 
impacto dessas condicionantes nas propriedades do material sinteri-
zado ainda está em avaliação (Figura 4).

Na terceira grande fase do projeto, foi realizado o desenvolvimento de 
revestimentos com propriedades mecânicas e elétricas superiores às 
do material base de forma a dar resposta às solicitações a que os com-
ponentes podem ser sujeitos em meio industrial, aumentando a sua 
durabilidade e eficiência, bem como funcionalizando a sua superfície. 
Foram realizados estudos para otimização dos parâmetros de deposi-
ção dos revestimentos por pulverização catódica, variando a composi-
ção elementar e as condições do processo. A seleção dos parâmetros 
de deposição a utilizar no revestimento dos substratos cerâmicos do 
projeto foi feita após a caracterização dos mesmos no que concerne à 
composição química, morfologia, dureza, comportamento tribológico 
e resistência elétrica. O projeto encontra-se na fase de integração dos 
desenvolvimentos realizados, consubstanciando-se na produção dos 
dois componentes para equipamento do processo têxtil pela What-
Mat, ao que se seguirá a fase de testes na Borgstena (Figura 5). 

Foram desenvolvidos os moldes de injeção para a produção de peque-
nas a médias séries por CIM de baixa pressão, nos quais foi necessário 
ter em consideração as condições técnicas do equipamento de injeção 
e as propriedades reológicas e termomecânicas do material a injetar 
no estado fundido e sólido.

Considerações finais

O projeto WhatCIM – Nanocompósitos cerâmicos produzidos por CIM 
para componentes anti-desgaste e anti-estáticos - pretende desenvol-
ver novas soluções em termos de materiais cerâmicos, estando foca-
lizado, a título de demonstração, em componentes de equipamento 
industrial para o sector têxtil. A desenrolar-se até meados do ano 
2021, este projeto tem a colaboração de empresas e de entidades de 
inovação nacionais, que contribuem com competências tecnológicas 
diferenciadas e complementares. Após as fases de investigação labo-
ratorial das composições cerâmicas e dos revestimentos técnicos, o 
projeto encontra-se na fase de produção de componentes demons-
tradores e de teste em serviço. Com este projeto, a WhatMat tenciona 
desenvolver, também, competências técnicas num novo processo de 
produção – a moldação por injeção de pós cerâmicos (CIM), a fim de 
oferecer ao mercado mais uma via produtiva para produtos de maior 
desempenho, exigência técnica e valor acrescentado.
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Figura 5 - Amostras e protótipos de componentes, em alumina (branco) e nanocom-
pósito (rosa).

Figura 4 - Exemplo de microestrutura policristalina obtida de um nanocompósito cerâmico.
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PLASTICOLIGHT – Cargas de baixa 
densidade para formulações plásticas

Sumário

O carbonato de cálcio (CaCO3), extraído frequentemente das rochas 
carbonatadas, é frequentemente utilizado na produção de materiais 
cerâmios e plásticos como agente de reforço das propriedades mecâ-
nicas destes materiais. No entanto, a sua inerente elevada densidade 
compromete o desenvolvimento de materiais leves. Para colmatar 
estas limitações, a obtenção de CaCO3 poroso impõe-se como uma 
oportunidade de inovação. Neste contexto, a empresa “Isolago – In-
dústria de Plásticos, S.A” e a Universidade de Aveiro estão a desenvol-
ver conjuntamente, desde setembro de 2018, no âmbito de um proje-
to designado por “PLASTICOLIGHT - Cargas de baixa densidade para 
formulações plásticas”, cargas de baixa densidade à base de CaCO3 
e polissacarídeos para formulações plásticas. As cascas de ovo, sub-
produto agroalimentar cuja valorização é praticamente inexistente, 
apresentam-se como uma fonte alterativa de CaCO3 cuja porosidade 
poderá dar origem a cargas de baixa densidade. Para validação desta 
hipótese, o CaCO3 tem sido recuperado das cascas de ovo à escala la-
boratorial através de processos facilmente transponíveis para a esca-
la industrial. Além disso, com o intuito de incrementar a porosidade 
do CaCO3 das cascas de ovo, tem sido testada a sua conjugação com 
polissacarídeos. Por exemplo, o amido recuperado dos subprodutos 
da indústria de batata tem sido utilizado na preparação de híbridos 
à base de CaCO3/amido por ‘consolidação do amido’. Esta estraté-
gia tem permitido obter materiais com menor densidade do que o 
CaCO3 comercial e a sua incorporação em formulações plásticas tem 
originado plásticos mais leves do que aqueles que são constituídos 
por CaCO3 comercial. 

Os resultados obtidos até à data sugerem que, num futuro próximo, o 
projeto PLASTICOLIGHT dará origem a formulações híbridas à base de 
CaCO3/polissacarídeos de baixa densidade compatíveis com os inte-
resses das indústrias de plásticos, impulsionando a economia circular 
entre o setor dos plásticos e o setor agroalimentar. Estas formulações 
híbridas também poderão ser promissoras para o desenvolvimento 
de cerâmicos leves e sustentáveis, podendo contribuir para a eco-ino-
vação da indústria cerâmica numa ótica de economia circular.

1. Introdução

Atualmente, no desenvolvimento de formulações plásticas é comum 
o uso de cargas de enchimento, ou seja, aditivos orgânicos, inorgâ-
nicos ou híbridos introduzidos para diminuir os custos de produ-
ção por redução da quantidade de polímero [1]. O uso de cargas 
de enchimento na indústria dos plásticos tem vindo a ganhar uma 
importância acrescida ao longo dos anos não só pelo seu carácter 
económico, mas também pela sua importância funcional, já que a 
incorporação de cargas de enchimento altera o arranjo molecular 
dos polímeros e influencia o desempenho do produto final. Portan-
to, o uso de cargas de enchimento pode proporcionar melhorias na 
processabilidade do material (por exemplo, quanto à sua expansão 
e condutividade térmica) e induzir modificações na densidade, es-
tabilidade química, propriedades mecânicas, morfológicas, térmicas, 
óticas, elétricas e magnéticas em relação às formulações plásticas 
convencionais [1], criando uma liberdade quase ilimitada para novas 
aplicações e oportunidades no mercado. Esta alteração de proprie-
dades é dependente das características nativas das cargas (configu-
ração, tamanho, características de superfície), da sua dispersividade 
e do tipo de interação química estabelecida com as cadeias poliméri-
cas. Quando manipuladas, estas características podem responder às 
necessidades de mercado de um determinado produto.

Em 2019, o mercado global das cargas de enchimento para formu-
lações plásticas somou mais de 8,5 mil milhões de euros. Estima-se 
que, entre 2020 e 2026, este mercado terá um crescimento anual 
superior a 5% [2]. Dentro da vasta gama de cargas de enchimento 
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existentes no mercado, o CaCO3 é dos compostos mais amplamen-
te usados em formulações plásticas devido ao seu baixo custo, boa 
estabilidade térmica, disponibilidade, brancura e não toxicidade [3]. 

De um modo geral, este composto é obtido comercialmente por moa-
gem do calcário, pedra de giz e mármore. Em alternativa, o CaCO3 
também pode ser sintetizado por precipitação química após injeção 
de CO2 numa solução de hidróxido de cálcio (Tabela 1), porém o seu 
custo de produção limita a sua industrialização.

Quando usado como carga de enchimento funcional em formulações 
plásticas, o CaCO3 tem a capacidade de melhorar a condutividade 
térmica, resistência ao impacto, rigidez e precisão da conformação 
do produto [4], [5]. Geralmente são usadas quantidades de 20-40% 
de CaCO3 na produção industrial de compósitos plásticos. Contudo, a 
sua elevada densidade (2,70 - 2,95 g/cm3) compromete algumas apli-
cações em que os compósitos necessitam de ser leves e condiciona a 
diminuição da quantidade de polímero na formulação [6]. Portanto, 
o desenvolvimento de cargas de enchimento de baixa densidade é 
uma necessidade para a indústria de plásticos.

Para além do interesse em cargas de enchimento leves existe tam-
bém uma ampla procura de materiais sustentáveis (associados a 
processos de produção mais eficientes) e com menor uso de recur-

Método Fontes Propriedades morfológicas 
Densidade 

(g/cm3) 

Moagem

Calcário
Ampla distribuição de tamanho de partícula 

com configurações irregulares [7]

A forma cristalina depende da fonte (maiori-
tariamente calcite) [7]

2,70 - 2,95 [6]

Mármore

Pedra de giz

Precipitação química

Configuração, tamanho e forma cristalina 
das partículas controlados pelas condições 
de síntese (temperatura, concentração de 

reagentes e tempo de reação) [7]

A formação de porosidade nas partículas 
pode ser induzida [8]

Amplamente variável de 
acordo com as condições 

usadas

Tabela 1 – Métodos de produção de carbonato de cálcio e suas propriedades.

sos naturais e menor produção de resíduos. Dentro desta perspetiva 
surge o projeto PLASTICOLIGHT, que visa a utilização de subprodutos 
agroalimentares como fonte de carbonato de cálcio poroso e polis-
sacarídeos para serem usados como cargas de enchimento, apresen-
tando-se como uma abordagem ecológica com elevado potencial e 
viabilidade económica.

2. O projeto PLASTICOLIGHT

No sentido de colmatar a falta de cargas leves no setor dos plásticos 
e no âmbito da implementação de uma economia circular entre os di-
versos setores surge o projeto PLASTICOLIGHT, financiado através do 
programa de apoio Portugal2020, cujo objetivo é o desenvolvimento 
de cargas de baixa densidade para formulações plásticas, recorrendo 
ao uso de matérias-primas porosas, as cascas de ovo, e a processos 
de modificação morfológica e físico-química através do uso de polis-
sacarídeos (amido, pectato e alginato), sendo estes também obtidos 
a partir de subprodutos agroalimentares. Este projeto consiste numa 
colaboração entre a “Isolago – Indústria de Plásticos, S.A.” (Pontével, 
Cartaxo), entidade promotora, cuja atividade incide na produção de 
compostos plásticos, e a Universidade de Aveiro, proporcionando 
uma equipa multidisciplinar abrangendo as áreas da Química de Po-
lissacarídeos, Química Orgânica/Inorgânica e Ciência e Engenharia 
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dos Materiais. O desenvolvimento do projeto PLASTICOLIGHT incide 
em várias etapas de investigação, entre as quais, a purificação do 
CaCO3 a partir das cascas de ovo, o desenvolvimento de cargas hí-
bridas à base de CaCO3/polissacarídeos (amido, pectato e alginato) 
e a incorporação das cargas desenvolvidas em formulações plásti-
cas. Os diferentes subprodutos que estão a ser utilizados no projeto 
PLASTICOLIGHT como matérias-primas para o desenvolvimento das 
cargas de baixa densidade são fornecidos por diferentes empresas: 
1) as cascas de ovo são fornecidas pelo grupo “Derovo” (Pombal), que 
produz cerca de 2900 toneladas de cascas de ovo por ano; 2) o ami-
do tem sido recuperado das águas de lavagem de batata fornecidas 
pela empresa “A Saloinha” (Mafra), que produz cerca de 750 000 L/ 
ano deste subproduto; 3) o pectato recuperado do bagaço de maçã, 
subproduto fornecido pela empresa “Indumape – Industrialização de 
fruta, S. A.” (Pombal, Portugal) e 3) o alginato adquirido na empresa 
“ALGAplus” (Ílhavo), que se dedica ao cultivo controlado e sustentável 
de macroalgas marinhas. O sucesso do projeto PLASTICOLIGHT per-
mitirá a reutilização destes subprodutos, ganhando a oportunidade 
de serem introduzidos numa outra cadeia de produção e, portanto, 
considerados coprodutos, em vez de serem simplesmente descarta-
dos, contribuindo para uma economia circular.

3. As cascas de ovo - uma fonte carbonato de 
cálcio poroso

As cascas de ovo são subprodutos agroalimentares provenientes da 
indústria de processamento de ovos. Estas são constituídas por duas 
camadas: a parte calcificada composta por CaCO3 na forma de calcite 
e uma membrana constituída por várias moléculas orgânicas, nomea-
damente proteínas, glicoproteínas e proteoglicanas (Figura 1) [9].

Uma pequena fração das cascas de ovo tem sido aplicada como su-
plemento de ração animal, remediação de solos ácidos e tratamento 
de águas residuais. No entanto, a maioria destes resíduos são fre-
quentemente descartados em aterro sanitário [10], [11], o que re-
presenta um elevado custo para as empresas de processamento de 
ovos, sem qualquer tipo de retorno financeiro. Segundo a Food and 
Agriculture organization (FAO), em 2018, foram mundialmente pro-
duzidas cerca de 83 milhões de toneladas de ovos [13]. A maioria 
dos ovos produzidos são vendidos ao consumidor sob a forma de 
ovos inteiros. No entanto, nos últimos anos o mercado de produtos 
derivados do ovo tem vindo a crescer como consequência da maior 
procura de alimentos prontos a consumir. De facto, cerca de 30% dos 
ovos produzidos são vendidos para a indústria de produtos deriva-
dos do ovo [11]. Considerando que a casca de ovo representa cerca 
de 11% do peso de um ovo [11] estima-se que anualmente se produz, 
ao nível industrial, mais de 2,7 milhões toneladas de cascas. Para mi-
nimizar este desperdício surge no projeto PLASTICOLIGHT a hipótese 
de utilizar as cascas de ovo como fonte de CaCO3, com o intuito de 
valorizar este subproduto numa visão de economia circular. Quando 
recuperado das cascas de ovo, o CaCO3 apresenta uma densidade 
entre 2,50 e 2,62 g/cm3 [10], valores ligeiramente inferiores ao do 
carbonato de cálcio comercialmente disponível (2,744 ± 0,005 g/cm3). 
Esta característica torna este subproduto um bom candidato para 
a produção de cargas de baixa densidade e respetiva aplicação no 
desenvolvimento de compósitos plásticos leves.

4. Recuperação do carbonato de cálcio das 
cascas de ovo

As cascas de ovo, quando descartadas sob a forma de subproduto, 
apresentam um teor de humidade de 12,4 ± 0,9% e, portanto, o pri-
meiro desafio para a sua utilização enquanto coproduto para outro 
setor industrial é a estabilização microbiológica, evitando a prolife-
ração de microrganismos e o crescimento de patogénicos. No pro-
jeto PLASTICOLIGHT, a estabilização das cascas de ovo está a ser 
realizada através da separação da membrana orgânica da matéria 
inorgânica, usando o método “Dissolved air floatation” (DAF), ilustrado 
na Figura 2, e posterior secagem. Deste modo, além da estabiliza-
ção deste subproduto também se promove o reaproveitamento da 
membrana proteica, que contém várias biomoléculas de interesse 
comercial [14], e a separação da parte inorgânica deste subproduto 
maioritariamente constituída por CaCO3.

A partir das cascas de ovo sem membrana orgânica (CSMO) estão, en-
tão, a ser obtidas partículas de CaCO3 por moagem em moinho de bo-
las, na presença de água, seguindo-se a centrifugação da suspensão 
obtida e a secagem do precipitado. As partículas obtidas apresentam 
um tamanho médio de 2,83 μm, teor de humidade de 0,53%, nível 
de brancura superior a 90 L* e uma estabilidade térmica de 773 °C, Figura 1 - Composição geral das cascas de ovo (Neunzehn et al. [12])
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sendo estes valores bastante semelhantes aos valores associados ao 
carbonato de cálcio comercial (Com) (Tabela 2). No que diz respeito 
ao valor de densidade, o CaCO3 recuperado (Rec) das CSMO possui 
um valor de 2,673 ± 0,022 g/cm3, ou seja, ligeiramente abaixo do va-
lor do carbonato de cálcio comercial (2,744 ± 0,005).

Com o intuito de diminuir a densidade do CaCO3 recuperado das 
cascas de ovo, no projeto “PLASTICOLIGHT” tem-se estudado a pos-
sibilidade de desenvolver cargas híbridas de baixa densidade à base 
de CaCO3/polissacarídeos, nomeadamente à base de CaCO3/amido, 
sendo este um polissacarídeo encontrado em abundância em vários 
subprodutos da indústria agroalimentar.

5. Desenvolvimento de cargas híbridas de 
baixa densidade à base de CaCO3/amido

O método de consolidação do amido é frequentemente utilizado 
no fabrico de materiais biocerâmicos porosos, comumente apli-
cados como implantes [15], [16]. Neste processo, o amido é usado 

como agente de consolidação e formador de poros devido às suas 
propriedades de gelatinização em água quente. De forma sucinta, a 
consolidação do amido envolve a preparação de uma suspensão à 
base dos grânulos de amido/pó cerâmico e posterior aquecimento a 
temperaturas entre 60 e 80 °C, num molde, promovendo a absorção 
de água por parte dos grânulos de amido, inchamento irreversível e 
rutura. Esta rutura dá origem à libertação das moléculas de amilose 
e amilopectina, polissacarídeos que constituem o amido, que envol-
vem as partículas inorgânicas e, durante a evaporação da água re-
manescente, o material biocerâmico é consolidado na geometria do 
molde. Com base neste processo, no projeto PLASTICOLIGHT tem-se 
desenvolvido cargas híbridas à base de CaCO3/amido. Após gelatini-
zação da suspensão à base de CaCO3/amido, a mistura é liofilizada 
e o bloco sólido resultante sujeito a uma moagem mecânica, como 
ilustrado na Figura 3A. Com esta abordagem pretende-se que alguns 
dos poros originados durante o processo de gelatinização se mante-
nham intactos no interior das partículas híbridas obtidas, promoven-
do a diminuição da sua densidade. 

A determinação da densidade das cargas híbridas à base de CaCO3/
amido permitiu observar que a estratégia de consolidação adaptada 
deu origem a partículas com densidade inferior (2,26 ± 0,02 g/cm3) 
à densidade do CaCO3 recuperado das cascas de ovo (2,67 ± 0,02 g/
cm3), do carbonato de cálcio comercial (2,744 ± 0,005 g/cm3) e do 
valor calculado com base na média ponderada da densidade das ma-
térias-primas (2,33 ± 0,01 g/cm3), tal como evidenciado na Figura 3B.

Com o intuito de validar compatibilidade quer do CaCO3 recuperado 
das cascas de ovo, quer das cargas híbridas à base de CaCO3/amido 
com as formulações plásticas, no projeto PLASTICOLIGHT tem sido 
estudada a influência de cada uma destas cargas nas propriedades 
mecânicas e na densidade de materiais à base de polietileno de baixa 
densidade (LDPE).

Figura 3 - Processo de produção das cargas híbridas à base de CaCO3/amido (Hib) 
(A) e densidades dos diferentes carbonatos de cálcio (B). 

Figura 2 - Separação da fração inorgânica da membrana proteica das cascas de ovo 
pelo método “Dissolved air floatation” (DAF). CSMO, casca sem membrana orgânica; 
MO, membrana orgânica.

Propriedades Com Rec

Tamanho médio de partícula (μm) 3,83 2,83

Humidade (%) 0.25 0.53

Estabilidade térmica (°C) 808 773

Brancura (L*) 96 95

Densidade (g/cm3) 2,744 ± 0,005 2,673 ± 0,022

Tabela 2 – Propriedades físico-químicas do carbonato de cálcio comercial 
(Com) e do carbonato de cálcio obtido a partir cascas de ovo sem membrana 
orgânica (Rec).
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6. Incorporação de CaCO3 recuperado das 
cascas de ovo e de cargas híbridas à base de 
CaCO3/amido em formulações à base de LDPE

A obtenção de formulações à base de LDPE contendo como carga o 
CaCO3 recuperado das cascas de ovo (Rec), o CaCO3 modificado com 
amido (Hib) e o CaCO3 comercial (Com) tem sido efetuada no projeto 
PLASTICOLIGHT através de três processos, nomeadamente melt-mi-
xing (mistura por fusão), granulação e injeção. O melt-mixing permite 
que a fusão do LDPE e a rotação mecânica facilitem a dispersão das 
cargas na matriz. A granulação permite obter pellets (granulados) 
que, posteriormente, são utilizados como matéria-prima no proces-
so de injeção, tecnologia selecionada para a obtenção de provetes 
plásticos adequados aos ensaios de caracterização mecânica. Todas 
as formulações têm sido desenvolvidas com 45% (m/m) de carga, 
valor máximo utilizado pela indústria Isolago nas suas formulações 
plásticas.  

A Figura 4A mostra a influência das cargas Com, Rec e Hib na prepa-
ração de formulações poliméricas à de LDPE. Comparando a formu-
lação com Com e Rec, verificou-se que a incorporação de Rec origina 
materiais com espessura, resistência à tração, rigidez e extensibili-
dade semelhantes aos materiais desenvolvidos com Com. As seme-
lhanças físico-químicas entre as partículas de Com e de Rec (Tabela 
2) poderão estar na origem da idêntica reorganização molecular das 
cadeias de LDPE e das cargas, resultando em materiais com proprie-
dades mecânicas equiparáveis. Por sua vez, a utilização de cargas 
híbridas Hib aumenta a rigidez de 221 MPa para 542 MPa e diminui 
a extensibilidade de 29% para 7% dos materiais plásticos, quando 
comparado com as formulações FCom. A diminuição da rigidez e, 
portanto, da capacidade de deformação destes materiais, sugere que 
a introdução do amido nas cargas pode conduzir a diferentes intera-

ções carga-polímero, nomeadamente através da formação de pontes 
de hidrogénio entre os grupos hidroxilo do amido e os átomos de hi-
drogénio do LDPE, que limitam a mobilidade das cadeias poliméricas. 

No que diz respeito à influência do Rec e Hib na densidade de mate-
riais à base de LDPE verificou-se que os materiais FRec apresentam 
uma densidade final de 1,29 g/cm3 (Figura 4B), correspondente a um 
decréscimo de 1,2%, quando comparado com os materiais FCom. 
Por sua vez, a incorporação de cargas híbridas à base de CaCO3 /
amido em formulações à base de LDPE originou materiais com uma 
densidade de 1,18 g/cm3, correspondente a um decréscimo de 9,6%, 
quando comparado com os materiais FCom (Figura 4B), sendo este 
um resultado bastante promissor para o desenvolvimento de plásti-
cos leves.

7. Conclusão

O projeto PLASTICOLIGHT tem revelado que as cascas de ovo, sub-
produtos da indústria de processamento do ovo, podem ser valo-
rizadas através da recuperação de carbonato de cálcio, o seu com-
ponente maioritário, para aplicação como cargas de enchimento em 
formulações plásticas. A recuperação do carbonato de cálcio pode 
ser conseguida através de processos facilmente transponíveis à es-
cala industrial. O carbonado de cálcio recuperado das cascas de ovo 
apresenta uma densidade ligeiramente inferior ao carbonato de cál-
cio comercial. Esta característica é potenciada pela consolidação de 
suspensões à base de carbonato de cálcio com amido. 

Quando incorporado em formulações à base de LDPE, o carbonado 
de cálcio recuperado das cascas de ovo não altera o perfil mecânico 
observado em formulações à base de LDPE/carbonato de cálcio co-
mercial e diminui ligeiramente a sua densidade. Contrariamente, as 
cargas híbridas à base de carbonato de cálcio/amido aumentam a ri-
gidez das formulações à base de LDPE/carbonato de cálcio comercial, 
diminuindo significativamente a sua densidade. Portanto, as cargas 
híbridas à base de carbonato de cálcio/amido revelam-se promisso-
ras para o desenvolvimento de plásticos leves à base de carbonato 
de cálcio. A estratégia contemplada no projeto PLASTICOLIGHT apre-
senta-se promissora para o desenvolvimento de cargas de enchi-
mento de baixa densidade, úteis para a produção de plásticos leves, 
permitindo, até à data, a implementação de uma economia circular 
entre a indústria de processamento do ovo, a indústria de processa-
mento de batata e a indústria dos plásticos. 

As formulações híbridas à base de carbonato de cálcio e polissacarí-
deos recuperados de subprodutos agroalimentares apresentam-se 
como promissoras para o desenvolvimento de cerâmicos leves e sus-
tentáveis, contribuindo para a eco-inovação e a implementação da 
economia circular na indústria cerâmica.

Figura 4 - Influência de CaCO3 comercial (Com), CaCO3 recuperado das cascas de 
ovo (Rec) e cargas híbridas à base de CaCO3/amido (Hib) nas propriedades mecâni-
cas (A) e densidade (B) dos plásticos à base de LDPE.
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SolarTiles - Desenvolvimento de Sistemas Solares  
Fotovoltaicos em Coberturas e Revestimentos Cerâmicos

Objetivos: Desenvolvimento, à escala laboratorial, de protótipos funcio-
nais de produtos cerâmicos fotovoltaicos para revestimentos de edifícios 
(telhas e revestimentos exteriores de fachada) que incorporem, de raiz e 
por deposição, filmes finos fotovoltaicos.

Principais Resultados: Protótipos à escala laboratorial e industrial de 
produtos cerâmicos fotovoltaicos (telhas e revestimentos). Pedido de pa-
tente. Case-study da OCDE. Prémio de Inovação da EnergyLiveExpo 2012. 
Considerado pelo Jornal Público um dos dez exemplos de projetos que 
mostram a qualidade da ciência nacional em 2012. 

Período execução: 2009-2011

Financiamento: COMPETE - QREN

Consórcio: Revigrés, Dominó, Coelho da Silva, Universidade Nova, Univer-
sidade do Minho, CTCV, LNEG, DEVIRIS, ADENE

SenseTiles - Superfícies Cerâmicas 
Funcionais para Domótica

Objetivos: Revestimentos cerâmicos com funcionalidades sensitivas, usa-
dos como interface das tecnologias de domótica. Multifuncionalidade - sen-
sorização táctil do revestimento cerâmico.

Principais Resultados: Protótipos de produtos cerâmicos sensitivos. 
Demonstração dos produtos em feiras internacionais e no showroom da 
empresa. Novo produto REVISENSE integrado no catálogo de produtos ino-
vadores da REVIGRÉS.

Período execução: 2013-2014

Financiamento: COMPETE - QREN

Consórcio: Revigrés, IntelliHouse, CTCV
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Promover a I&D e a inovação, de forma colaborativa, procurando envolver empresas e entidades do Sistema de Inovação tem estado na linha das prioridades do CTCV ao 

longo dos últimos anos. Este envolvimento em atividades de desenvolvimento tecnológico aplicado está traduzido numa participação crescente em projetos de I&Di, enqua-

drados em Programas Europeus, nacionais e regionais. 

Neste percurso, as áreas tecnológicas de desenvolvimento têm estado centradas em novos materiais e produtos, tecnologias e processos sustentáveis, tratando-se maiori-

tariamente de projetos colaborativos que têm as empresas como destinatário principal.

Os projetos aqui apresentados são exemplos, em forma de retrospetiva, de alguns dos principais projetos de I&D e inovação do período 2010-2020 e que mostram a pro-

gressiva apetência de empresas de diversos subsetores para o envolvimento em projetos e atividades de I&DT colaborativa.

ThermoCer - Pavimentos cerâmicos com materiais com 
mudança de fase para melhoria da eficiência energética em 
edifícios

Objetivos: Desenvolvimento de pavimentos cerâmicos com característi-
cas térmicas melhoradas, por incorporação de materiais com mudança de 
fase (PCM), para gestão passiva do consumo de energia em edifícios. 

Principais Resultados: Protótipos de produtos cerâmicos: monoporosa 
com PCM integrado, grés bi-camada com PCM integrado e grés de bicamada 
denso-porosa. Menção honrosa no Prémio Inovação da Tektónica-FIL (2015).

Período execução: 2012-2014

Financiamento: COMPETE - QREN

Consórcio: CINCA, Universidade de Aveiro, CTCV

FreeMarkWare - Cerâmica utilitária de elevada resistência ao 
Metal marking

Objetivos: Desenvolvimento de um processo de fabrico de louça utilitária 
(grés e faiança) de elevada resistência ao risco metálico através de novos 
sistemas de vidrados, bem como o estudo e aplicação de um método de 
ensaio fiável dos produtos. 

Principais Resultados: Estudo aprofundado do fenómeno de metal 
marking em louça de grés e faiança, da influência das matérias-primas e 
dos compostos formados durante a cozedura. Desenvolvimento de aditi-
vo sintético (malaiaíte) como agente de reforço do desempenho ao metal 
marking (pedido provisório de patente registado). Implementação de nova 
metodologia de ensaio.

Período execução: 2013-2015

Financiamento: COMPETE - QREN

Consórcio: Matcerâmica, FERRO, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, CTCV
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CerWave - Demonstração do processo de cozedura de  
porcelana por gás-micro-ondas

Objetivos: Otimização de um protótipo de forno híbrido gás/micro-ondas 
destinado à cozedura de porcelana. Validação industrial e demonstração 
de que o processo de aquecimento convencional assistido por micro-ondas 
conduz a uma redução no consumo energético e na duração do ciclo de 
cozedura.

Principais Resultados: Protótipo à escala semi-industrial de forno 
híbrido gás-micro-ondas. Ação de demonstração pública da tecnologia. 
Redução de consumo energético até 15% e correspondente redução do 
ciclo de cozedura e da emissão de CO2.

Período execução: 2016-2018

Financiamento: COMPETE 2020 – Portugal 2020

Consórcio: Porcelanas da Costa Verde, Universidade de Aveiro, CTCV

JETWARE 2.0 - Tecnologia de impressão digital em cerâmica 
utilitária

Objetivos: Desenvolvimento de um novo sistema de tecnologia de im-
pressão digital para aplicação de design em louça cerâmica utilitária, em 
peças compostas por superfícies planas e parcialmente curvas.

Principais Resultados: Protótipo à escala pré-industrial de equipamen-
to para impressão digital em produtos com curvaturas - taças, malgas, ti-
jelas e canecas sem asas. Máquina de decoração rotativa, com ajuste dos 
cabeçais de impressão que permitem uma aplicação exterior e interior nas 
peças, numa espessura máxima de 7 cm em distâncias até 4 cm.

Período execução: 2016-2018

Financiamento: COMPETE2020 – Portugal 2020

Consórcio: Matcerâmica, KERAJET, CTCV
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LIFE CERSUDS - Pavimentos cerâmicos filtrantes

Objetivos: Desenvolvimento de um sistema de drenagem tendo por base 
produtos cerâmicos de baixo valor comercial, para utilização em zonas ur-
banas. Promoção da redução da quantidade de materiais cerâmicos atual-
mente armazenados em stock, dando-lhe uma nova utilização. 

Principais Resultados: Nova solução de pavimento filtrante baseada em 
materiais cerâmicos de baixo valor comercial; construção de um demonstrador 
do Sistema de drenagem com uma superfície de ~3.000 m2 (Espanha). Diver-
sos prémios, incluindo menção honrosa no Prémio de Inovação da Tektónica 
2019. Destaque em reportagem na SIC Notícias – programa Imagens de Marca.

Período execução: 2016-2019 
Link: http://www.lifecersuds.eu

Financiamento: LIFE+

Consórcio: ITC – Instituto Tecnológico de Castellón, CCB – Centro Ceramico 
de Bologna, CTCV, (…)

ReviDry - Desenvolvimento sustentável de porcelânico  
técnico por via seca

Objetivos: Desenvolvimento de um novo processo de produção de pavi-
mento e revestimento cerâmico em grés porcelânico, recorrendo ao méto-
do de preparação de pasta por via seca, tornando o processo ambiental-
mente mais sustentável. 

Principais Resultados: Produto de grés com absorção de água <0,5% 
(classe BIa) em ambiente laboratorial; construção de um protótipo de equipa-
mento de microgranulação à escala semi-industrial; avaliação do ciclo de vida.

Período execução: 2017-2019 
Link vídeo: https://youtu.be/TypM2OGGcIE 

Financiamento: COMPETE2020 – Portugal 2020

Consórcio: REVIGRÉS, Universidade de Aveiro, CTCV, JHF-JUCA
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A Sinterização a Frio (do inglês, Cold Sintering) é um método alternati-

vo de sinterização de materiais cerâmicos e compósitos, que permite 
que o processo de densificação ocorra a temperaturas incrivelmente 
baixas, situadas geralmente entre a temperatura ambiente (~20 ºC) 
e 200 ºC, em oposição aos processos convencionais de sinterização, 
que requerem temperaturas na ordem de 1000 ºC, ou mais.

Este método consiste na adição de pequenas quantidades de um 
solvente aquoso ao material a densificar, que juntamente com a apli-
cação de pressão (100 - 400 MPa), auxilia o processo de transpor-
te de massa, permitindo a densificação do material a temperaturas 
significativamente reduzidas, tão reduzidas quanto a temperatura 
ambiente. 

Sendo conduzida a tão baixa temperatura, a Sinterização a Frio possi-

Sinterização a Frio: verdade ou mito?

Sinterização a Frio produz cerâmicos densos às temperaturas mais baixas de sempre ... 
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bilita, por um lado, uma extraordinária economia ao nível do consu-
mo energético, contribuindo claramente para a descarbonização da 
indústria cerâmica e de materiais, no sentido das medidas preconi-
zadas pelo Pacto Ecológico Europeu (Green Deal) e, por outro, pro-
cessar uma grande variedade de materiais. Em particular, permite 
expandir a capacidade de combinar, numa única etapa de fabrico, 
materiais até agora incompatíveis, como cerâmica e plásticos, origi-
nando novos materiais compósitos para (ainda) insuspeitadas apli-
cações.

A Sinterização a Frio apresenta-se assim como uma tecnologia dis-
ruptiva para sinterização de cerâmicos e compósitos, que potencia 
vantagens únicas em termos ambientais, económicos e de materiais, 
e que permite também alargar o leque de materiais e suas aplicações 
a áreas até agora não permitidas.

Embora ainda em fase de desenvolvimento, a Sinterização a Frio já se 
destacou no seio da comunidade científica e técnica como sendo, do 
ponto de vista energético, o método mais eficiente entre os vários 
métodos de sinterização alternativos. Por estas razões, considera-se 
que a Sinterização a Frio tem elevado potencial para revolucionar a 
indústria cerâmica, emergindo como uma das soluções mais promis-
soras para responder aos atuais requisitos de sustentabilidade.

Será então a Sinterização a Frio e a sua implementação industrial, uma 
verdade ou um mito? 

Este artigo tem como objetivo contextualizar a Sinterização a Frio e 
a sua promissora aplicação na indústria cerâmica, bem como, apre-
sentar os principais conceitos associados a esta técnica disruptiva de 
sinterização.

1. Os desafios atuais da indústria cerâmica

A proteção de recursos naturais, as questões ambientais e energé-
ticas são alguns dos grandes desafios globais que irão criticamente 
afetar a economia e a sociedade no seu conjunto. Promover o desen-
volvimento sustentável é uma parte integrante da política da União 
Europeia, cabendo à implementação de tecnologias respeitadoras 
do ambiente um papel crucial na resposta aos desafios que enfren-
tamos hoje. Os objetivos estabelecidos no European Green Deal [1] 
estão centrados na descarbonização de todos os setores da atividade 
económica até 2050, com o propósito de tornar a Europa um conti-
nente neutro em emissões de carbono. Mais ainda, as metas defini-
das neste acordo incluem a transição para uma economia circular, 
a implementação de tecnologias mais limpas e o uso eficiente dos 
recursos naturais. 

Devido às soluções inovadoras e ao alto valor acrescentado que pro-

porcionam e que melhoram a qualidade de vida, o setor da indústria 
cerâmica é incontornável e essencial no mercado global. No entanto, 
as tecnologias de fabrico de cerâmicos contribuem significativamen-
te para a poluição ambiental (emissão de CO e CO2) e para o consumo 
de energia global. Segundo o relatório do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), publicado em 2014 [2], o setor in-
dustrial é responsável por 21% de emissões de CO2 resultantes de 
todos os setores de atividade económica (Figura 1).

Dentro do setor industrial, o subsetor da indústria cerâmica foi re-
centemente reconhecido como um dos oito subsetores-chave (atual-
mente responsáveis por dois terços de emissões globais de CO2 

provenientes da indústria), apresentando assim um potencial signi-
ficativo para a redução das emissões associadas aos processos pro-
dutivos. A Figura 2 mostra a contribuição de cada subsetor industrial 
para as emissões globais de CO2 [3].

A indústria cerâmica é um setor de elevada intensidade energética, 
uma vez que os custos de energia associados aos processos de fa-
brico podem atingir até 60% do custo de fabrico por peça [4]. Uma 
grande parte do CO2 (mais de 70%) emitido pela indústria cerâmica é 
gerado nos processos de cozedura (sinterização) [5], o que se deve à 

Figura 1 - Distribuição das emissões globais de CO2 por setor económico. [2]

Figura 2 - Distribuição das emissões globais de CO2 por setor industrial. [3]
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necessidade de utilizar temperaturas elevadas (800 – 2000 ºC) e tem-
pos prolongados (horas) nos processos tradicionais de fabrico cerâ-
mico. O gasto energético do processo de fabrico depende da matéria 
prima e do tipo de produto final, sendo a cerâmica técnica o produto 
cerâmico cuja produção requer o maior consumo de energia, confor-
me indica a Tabela 1 [5].

A necessidade de reinventar a indústria cerâmica é, por conseguinte 
inadiável, quando se impõe diminuir a sua pegada de carbono. Re-
duzir de forma drástica a temperatura de sinterização, levará pois 
a uma poupança significativa nos custos de produção, tornando o 
processo mais eficiente e sustentável.

2. Técnicas alternativas de sinterização… qual 
a vantagem da Sinterização a Frio?

No processo de fabrico de materiais cerâmicos a sinterização tem um 
papel fundamental, uma vez que confere ao material a integridade 
estrutural e resistência mecânica, determinando a qualidade do pro-
duto final, bem como as propriedades funcionais (químicas, elétricas, 
etc.). A sinterização convencional consiste num tratamento térmico 
durante o qual a matéria-prima, previamente conformada, é subme-
tida a uma elevada temperatura, cujo valor ascende, tipicamente, 
a 50 a 75% da temperatura de fusão do componente principal, de 
forma a permitir a difusão atómica no estado sólido e consequente 
formação de um corpo cerâmico densificado. Dado o carácter refra-
tário da maioria dos materiais cerâmicos, a sinterização convencional 
ocorre tipicamente a temperaturas superiores a 1000 ºC. 

Ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento de técnicas alternati-
vas de sinterização tem sido o foco de investigações à escala global. 
Inicialmente, essa procura centrou-se em soluções capazes de res-
ponder à necessidade de sinterizar alguns dos materiais cerâmicos 
mais refratários (por exemplo, nitretos e carbonetos metálicos, en-
tre outros) e, como tal, necessitando geralmente de temperaturas 
de sinterização muito elevadas (> 1600 ºC). Posteriormente, essas 
diligências por metodologias alternativas evoluíram, procurando 
soluções tecnológicas capazes de produzir cerâmicos densos, mas 
com microestrutura controlada, i.e. com tamanho de grão uniforme 
e reduzido. Recentemente, esta contínua procura de tecnologias al-
ternativas de sinterização assume uma dimensão radical, dado que 
propõe a sinterização a temperaturas reduzidíssimas, nomeadamen-
te à temperatura ambiente. E é precisamente neste contexto que 
aparece a Sinterização a Frio.

Entre as técnicas alternativas de sinterização mais relevantes, desta-
cam-se o SPS (do inglês, Spark Plasma Sintering), a sinterização por mi-
croondas e a sinterização por FLASH. Spark Plasma Sintering, também 
conhecida como FAST (do inglês, Field Assisted Sintering Technique), é 
um método assistido por campo elétrico e pressão em simultâneo, em 
que o pó cerâmico é inserido dentro da matriz de um molde de grafite 
submetida a pressão exercida por pistões exteriores, sendo o conjun-
to molde/material aquecido por uma corrente elétrica elevada [6]. 

A sinterização por microondas recorre à radiação eletromagnética 
para fornecer a energia térmica necessária para a densificação do 
material, assegurando um aquecimento que ocorre de dentro para 
fora da peça [7]. A sinterização por FLASH [8] combina energia térmi-
ca com a aplicação de campos elétricos moderados (centenas de V/
cm) e correntes relativamente baixas (<100 mA/mm2) diretamente 
no material, sem recurso ao uso de moldes externos - uma grande 
distinção entre o FAST e o FLASH. Neste último caso, sob uma com-
binação específica de campo elétrico e fatores extrínsecos da técnica 
(temperatura e atmosfera), o material começa a conduzir e a dissipar 
energia, densificando em poucos segundos (< 60 s). 

As técnicas atrás referidas possuem em comum a presença de um 
campo elétrico / corrente no processo de sinterização, com o obje-
tivo de diminuir a temperatura necessária para a densificação do 
material. Apesar das vantagens inquestionáveis desses métodos, 
que incluem uma grande rapidez do processo e elevados níveis de 
densificação, a produção de cerâmicos densos a temperaturas muito 
baixas, como à temperatura ambiente continua a não ser facilmente 
viável, continuando a exigir a utilização de temperaturas elevadas (ti-
picamente > 1000 ºC), em conjunto com a aplicação do campo elétri-
co, para promover os mecanismos clássicos de densificação. 

Assim, a Sinterização a Frio é, até agora, o único método de sinteriza-
ção que utiliza temperaturas realmente baixas, situadas entre a tem-

Tipo de produto cerâmico Consumo de energia [GJ/t]

Tijolos e telhas 2.31

Pavimento e revestimento 5.60

Refratários 5.57

Louça sanitária 21.87

Louça de mesa e cerâmica 
decorativa

45.18

Cerâmica técnica 50.39

Tabela 1 – Gastos energéticos associados ao fabrico de diversos produtos 
cerâmicos na Europa, em 2003 [5].

... repensar muitos dos atuais processos de 
fabricação, incluíndo o fabrico da cerâmica, é 

absolutamente vital ...
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peratura ambiente e 200 ºC (Tmáx), e permite densificar materiais 
em poucos minutos, em vez de horas, como ocorre na sinterização 
convencional (ver Figura 3).

Em relação ao consumo energético, a título de ilustração, pode-se 
citar o estudo comparativo da Sinterização a Frio e convencional do 
óxido de zinco (ZnO), que revela que o consumo de energia asso-
ciado ao processo de sinterização convencional de ZnO a 120 ºC é 
de  38.5 kWh por ciclo, ao passo que a Sinterização a Frio da mesma 
quantidade de ZnO consome 3.6 kWh por ciclo, o que corresponde a 
uma redução energética de 91 % [4]. 

Outro aspeto importante é que as altas temperaturas de sinterização 
provocam alterações indesejadas na composição e na microestrutura 
do produto cerâmico, com deterioração das suas propriedades fun-
cionais, além de inibirem (i) a fabricação de compósitos e camadas 
sobre substratos flexíveis e de baixo custo, como polímeros ou papel, 
(ii) o co-processamento de cerâmicos e materiais sensíveis à tempera-
tura e (iii) a combinação de pós cerâmicos, metálicos ou poliméricos 
para melhoria de propriedades. Assim, a Sinterização a Frio pode per-
mitir ainda a produção de materiais cerâmicos avançados de alto de-
sempenho e com multifuncionalidades que são essenciais para uma 
sociedade altamente digitalizada enquadrada na Indústria 5.0.

3. A história da Sinterização a Frio e o seu  
princípio de funcionamento

A densificação de um material cerâmico à temperatura ambiente foi 
reportada pela primeira vez em 2014 por Heli Jantunen e co-autores 
para o molibdato de lítio (Li2MoO4), [9]. No entanto, o nome da técni-
ca, Sinterização a Frio, foi introduzido mais tarde, em 2016, por Clive 
Randall da Penn State University, Estados Unidos da América, para 
enfatizar a sua singularidade no que diz respeito à temperatura ex-
cecionalmente baixa do referido processo [10]. Em 2017 este grupo 

de investigadores submeteu a primeira patente do processo de Sin-
terização a Frio [11]. Desde então, tem-se assistido a um empenho 
crescente por parte da comunidade científica na investigação associa-
da a este tópico, com mais de 150 artigos científicos publicados nos 
últimos 5 anos (Figura 4) e com 4 patentes internacionais do processo 
de Sinterização a Frio e técnicas relacionadas, submetidas até à data 
[12,13,14,15].

Em termos científicos, a Sinterização a Frio é um processo 
conduzido a baixa temperatura (situada entre a temperatura 
ambiente e ~ 200 ºC) que recorre à utilização de solventes 
transientes (geralmente de base aquosa) para promover a 
densificação, em condições de não-equilíbrio, por um pro-
cesso de dissolução-precipitação, sob a ação de uma pressão 
externa [15]. Inicialmente, a matéria-prima na forma de pó 
é misturada com cerca de 4 - 20% do solvente aquoso, for-
mando uma pasta altamente viscosa. Em seguida, a mistura 
resultante é inserida num molde de prensagem, que é posi-
cionado numa prensa hidráulica. Este sistema pode ser aque-
cido (até à temperatura máxima de 200 ºC), por uma resistên-

Figura 3 - Comparação entre a temperatura e tempo de sinterização da Sinterização 
a Frio e da sinterização convencional. 

Figura 4 - Artigos científicos publicados entre 2014 e setembro de 2020 sobre o 
tópico da Sinterização a Frio. 

Figura 5 - Ilustração do equipamento utilizado no processo de sinterização a frio.
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cia de aquecimento colocada em torno do molde e ligada a 
um controlador de temperatura que permite o controlo das 
taxas de aquecimento, como ilustrado no esquema abaixo 
(Figura 5).

Assim, à medida que o líquido dissolve as camadas superfici-
ais das partículas do pó e, em simultâneo, se evapora grad-
ualmente (devido ao aquecimento do molde), estabelece-se 
um estado de sobressaturação que induz a precipitação de 
uma fase sólida (produto resultante da reação entre o líqui-
do e material cerâmico), formando gradualmente um corpo 
cerâmico denso. É conhecido que os mecanismos de trans-
porte de massa, subjacentes a cada processo de sinterização, 
são muito mais eficientes e rápidos em presença de fase 
líquida do que exclusivamente em fase sólida, eliminando a 
necessidade de tão elevadas temperaturas para ativação tér-
mica dos processos de difusão [16].

O processo de Sinterização a Frio depende de fatores inter-
nos, como o solvente e a composição do material a ser sinter-
izado, e de fatores externos, como a temperatura e pressão, 
que de uma forma geral, podem ser classificados em quatro 
grupos, como mostra a Tabela 2, e que estão relacionados 
com: i) o material a ser sinterizado, ii) a fase líquida, iii) a com-
binação pó-solvente, e iv)  os parâmetros do processo.

4. Dissolução-precipitação: entendendo 
o mecanismo da Sinterização a Frio

Tal como acontece com os cristais de açúcar ou de sal de cozinha, que 
tendem a ficar colados quando expostos à humidade, a dissolução 

da camada superficial de partículas do pó ocorre durante o processo 
de Sinterização a Frio, como resultado da interação entre o material a 
ser sinterizado e o solvente aquoso, e assume um papel fundamen-
tal. Este fenómeno de dissolução na presença do líquido, acoplado 
à pressão uniaxial aplicada, facilita o rearranjo das partículas, que 
leva à sua compactação e à densificação da peça cerâmica. De facto, 
a pressão é um fator primordial, uma vez que o aumento da pressão 
aplicada conduz a maior empacotamento e rearranjo das partículas, 
redução da temperatura de início de densificação e restrição do cres-
cimento do grão [ ].

A dissolução é responsável pelo aparecimento de espécies químicas 
(iões, átomos, moléculas, …) na fase líquida, originárias do pó. Estas 
espécies difundem-se ao longo do filme aquoso, em direção a zonas 
em que a pressão é menor, ou seja, os poros. Ao longo do proces-
so de Sinterização a Frio, e com a evaporação gradual do solvente, a 
concentração destas espécies no líquido aumenta, até se atingir um 
estado de sobressaturação. Esta condição é a força motriz para a pre-
cipitação e o precipitado resultante, desejavelmente com a compo-
sição química correspondente à do pó original, tenderá a preencher 
todos os espaços vazios entre as partículas do pó, contribuindo para a 
eliminação da porosidade, para a compactação do material e sua den-
sificação. O transporte de massa acontece sempre nesse sentido: da 
zona de contato entre partículas para os poros. Assim, a conjugação 
dos efeitos do solvente e da pressão será responsável pela diminui-
ção da temperatura de sinterização de uma forma acentuada. 

Além disso, o processo de dissolução-precipitação é acompanhado 
pela modificação do formato das partículas. Se inicialmente este for 
aproximadamente esférico, irá evoluir para um formato poliédrico, 
e irão aparecer fronteiras bem definidas entre os grãos adjacentes, 
caracterizando a microestrutura do corpo sinterizado [10].

5. Alguns materiais para a Sinterização a Frio e 
tipos de solventes

No processo de Sinterização a Frio, o estabelecimento de uma solu-
ção aquosa adequada, mediante avaliação da natureza do soluto, o 
valor de pH e a concentração do soluto, propicia o ambiente apro-
priado para a reação química de dissolução e garante o transporte 
de massa eficaz sendo, portanto, um dos parâmetros cruciais para a 
eficácia do processo. 

O tipo de solvente e os parâmetros do processo de Sinterização a Frio 
(temperatura, pressão, tempo de patamar) são dependentes do mate-
rial a ser sinterizado, sendo as soluções de base aquosa os solventes 
mais comuns e, do ponto de vista tecnológico, os mais desejados. 

A modificação do pH do solvente tem como objetivo controlar o grau 

Características 
do material

Características 
da fase líquida

Características 
do sistema 
pó-solvente

Parâmetros do 
processo

Composição 
química;

Estrutura cris-
talina;

Tamanho de 
particulas;

Distribuição de 
tamanho das 
partículas;

Área da superfí-
cie

Solubilidade em 
água (ou em 
outro solvente);

Composição 
química (tipo de 
solvente);

pH;

Estabilidade 
química e tér-
mica;

Estequiometria 
dos produtos 
de dissolução 
(dissolução 
congruente ou 
incongruente);

Razão material/
solvente;

Temperatura;

Pressão;

Tempo de pata-
mar;

Taxa de aqueci-
mento e arrefeci-
mento;

Tabela 2 – Parâmetros fundamentais do processo de Sinterização a Frio.
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de dissolução e mantê-lo dentro do intervalo desejado, para que o 
material cerâmico possa densificar a temperatura muito inferior à da 
sinterização convencional, através do processo de dissolução-precipi-
tação.

Uma das características mais importantes do material a ser sinteriza-
do é o tipo de dissolução, que pode ser congruente ou incongruente. 
O processo de Sinterização a Frio é mais adequado a materiais que 
dissolvem congruentemente, isto é, sem alteração da estequiometria 
e que, simultaneamente, apresentam solubilidade adequada a baixas 
temperaturas (inferiores a 200 ºC). Alguns exemplos de materiais que 
apresentam dissolução congruente são: molibdato de lítio (Li2MoO4), 
cloreto de sódio (NaCl), dihidrogenofosfato de potássio (KH2PO4), ni-
treto de sódio (NaNO2) e dióxido de zircónio (ZrO2), entre outros.

A dissolução incongruente é a que ocorre com alteração de composi-
ção química, ou seja, alguns componentes do material dissolvem-se 
preferencialmente, originando o enriquecimento da fase sólida nos 
restantes elementos. Neste caso, é preciso modificar a composição 
de solvente aquoso para limitar a dissolução incongruente e contro-
lar a estequiometria final do material sinterizado. Entre os exemplos 
de materiais com dissolução incongruente incluem-se: titanato de 
bário (BaTiO3), niobato de potássio e sódio ((K,Na)NbO3) e titanato de 
bismuto e sódio ((Na,Bi)TiO3), entre outros.

Dependendo do material a ser sinterizado, pode acontecer que, de-

pois do processo de sinterização a frio, uma fase amorfa se forme 
nas fronteiras de grão. Geralmente, este facto ocorre em dois casos: 
i) a evaporação do solvente é muito rápida, ou ii) o material tem uma 
forte tendência a dissolver-se incongruentemente. O precipitado 
amorfo pode ser recristalizado mediante tratamento térmico efetua-
do após a sinterização a frio. No entanto, a temperatura desse trata-
mento térmico será sempre inferior à da sinterização convencional, o 
que é de particular relevância do ponto de vista da sustentabilidade 
da Sinterização a Frio e dos seus benefícios energéticos e ambientais. 

Embora ainda numa fase inicial de desenvolvimento, a Sinterização a 
Frio já se revelou capaz de densificar uma grande variedade de ma-
teriais cerâmicos, de várias categorias e composições  (óxidos metá-
licos, carbonatos, fosfatos, haletos, molibdatos, …) que podem ser 
utilizados nas mais diversas aplicações, desde as tradicionais (como 
materiais estruturais) até às mais avançadas (como microeletrónica e 
biomateriais). Como já mencionado, a Sinterização a Frio abre ainda a 
possibilidade, até agora não existente, da compatibilização de mate-
riais, permitindo, por exemplo, a manufatura conjunta de cerâmicos 
e polímeros. 

A Tabela 3 apresenta diversos materiais cerâmicos e compósitos ce-
râmicos-polímeros, produzidos por Sinterização a Frio, destacando 
as diferenças das condições de fabrico quando comparados com a 
sinterização convencional. É notável e marcante a redução da tempe-
ratura de processamento conseguida pela Sinterização a Frio.

Tabela 3 – Comparação entre os parâmetros usados na Sinterização a Frio de Cerâmicos e Compósitos cerâmico-polímero e os referentes à sinterização convencional dos mesmos materiais 
(SC). (* PTFE – politetrafluoretileno)

Categoria Material
Sinterização a Frio (Parâmetros)

Densidade Temperatura 
SC Ref.

T p t solvente

Materiais estruturais

3Y-TZP 180ºC 350 MPa 30 min Água desionizada 85 % 1400ºC 18 

CaCO3
Temp. 

ambiente 500 MPa 30 min Solução aquosa 
de NaCl 87 % > 1000ºC  19

Eletrocerâmica

BaTiO3 180ºC 430 MPa 30 min Água desionizada 
+ Ba(OH)2 + TiO2

95 % 1400ºC 11

Li2MoO4
Temp. 

ambiente 130 MPa - Água desionizada 93 % 540ºC 20

NaCl Temp. 
ambiente 300 MPa 10 min - 99.1 % - 21

ZnO 120ºC 530 MPa 30 min
Solução aquosa 
de acetato de 

zinco
99 % > 1100ºC  22

Compósitos

Al2O3 -NaCl 120ºC 200 MPa 50 min Água desionizada 96 % > 1700ºC (Al2O3) 23

Li2MoO4 - PTFE 120ºC 350 MPa 15 min Água desionizada 97 % 540ºC (Li2MoO4)  24

ZnO - PTFE 300 ºC 350 MPa 30 min Solução aquosa 
de ácido acético 98 % > 1100ºC (ZnO)  25
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Assim, a Sinterização a Frio assume também uma relevância assinalá-
vel do ponto de vista da manufatura de novos materiais e combina-
ções de materiais de natureza diferente, com propriedades únicas, 
que se tornam cada vez mais importantes e procurados no mercado. 

Existe também um interesse crescente na utilização do método de 
Sinterização a Frio em processos de fabrico de componentes e dis-
positivos eletrónicos como, por exemplo, condensadores cerâmicos 
multicamada (MLCC) e substratos de radiofrequência compatíveis 
com as placas poliméricas usadas em circuitos impressos (PCB), en-
tre outros [6].

6. Os desafios da implementação da Sinterização 
a Frio à escala industrial: oportunidades e 
limitações

A Sinterização a Frio é uma tecnologia emergente e muito jovem e, 
como tal, precisa ainda de investigação mais aprofundada, ao nível 
dos mecanismos, fenómenos envolvidos e parâmetros controladores 
do processo, bem como do desenvolvimento de equipamento ade-
quado ao processo. Só assim será possível implementar a Sinterização 
a Frio em processos industriais, retirando o máximo benefício do seu 
potencial. Será necessário, portanto, uma transição gradual da Sinte-
rização a Frio da escala laboratorial para uma tecnologia industrial.

A simplicidade do equipamento utilizado na sinterização a frio, que 
requer apenas uma prensa hidráulica e um molde de prensagem 
acoplado a elementos de aquecimento, é uma das vantagens desta 
técnica. Há que realçar ainda que, em muitos dos processos indus-
triais convencionais, a etapa de compactação por prensagem já está 
presente, apesar de constituir um passo desacoplado da sinteriza-
ção. Na Sinterização a Frio, tudo ocorre numa só etapa (prensagem 
e sinterização), o que se traduz numa prática mais eficiente, com 
redução de etapas, tempo e custos. Estes são aspetos favoráveis e 
relevantes para a sua implementação industrial. 

Existem, no entanto vários desafios importantes no que diz respeito 
à industrialização da Sinterização a Frio. Um deles relaciona-se com 
a necessidade de diminuir a pressão aplicada no material durante 
o processo, com o objetivo de a reduzir das centenas de MPa (100 
- 400 MPa), valores utilizados atualmente à escala laboratorial, para 
valores da ordem das dezenas de MPa, que são mais apropriadas do 
ponto de vista do equipamento industrial. Outro dos fatores que, do 
nosso ponto de vista, contribuirá para a sustentabilidade da Sinteriza-
ção a Frio é a utilização de solventes de base aquosa, que podem ser 
facilmente manipulados sem perigo de poluição ambiental. 

De facto, é incontestável que nos próximos anos, as tecnologias mais 
verdes e inovadoras e que demonstrem maior compatibilidade com 

os requisitos de sustentabilidade, irão desempenhar um papel cada 
vez mais importante na indústria cerâmica e serão particularmente 
requisitadas.

7. Verdade ou mito ... o futuro assim o dirá.

Apesar de suportada por sólido conhecimento científico, uma tecno-
logia disruptiva como a Sinterização a Frio requer mais do que valida-
ção laboratorial, requer uma robusta prova de conceito semi indus-
trial seguida de implementação industrial. E é aqui que identificamos 
uma lacuna a preencher!

A Sinterização a Frio é uma técnica altamente promissora para fabricar 
materiais e combinações de materiais (compósitos e híbridos) com 
propriedades únicas, difíceis ou até mesmo impossíveis de conseguir 
nos dias de hoje por qualquer outra via de sinterização (sobretudo 
numa só etapa). Porque a Sinterização a Frio é conduzida a uma tem-
peratura extraordinariamente baixa, permite co-processar materiais 
com estabilidades térmicas radicalmente diferentes. 

Um exemplo emblemático é a incorporação de polímeros ou nano-
fibras/nanotubos numa matriz cerâmica [14]. Outra possibilidade 
igualmente aliciante é a fabricação de materiais em multicamadas, 
por combinação da Sinterização a Frio com outras tecnologias já esta-
belecidas na indústria como tape casting ou screen printing, combina-
ção esta que revolucionará a indústria dos materiais flexíveis.

No contexto dos atuais desafios societais, é absolutamente imperio-
so repensar muitos dos conhecidos processos de fabrico, incluindo o 
fabrico da cerâmica. E para tal o contributo dos diferentes atores na 
área dos materiais cerâmicos é imprescindível. 

Antevê-se que, métodos alternativos como a Sinterização a Frio, po-
derão assumir um contributo absolutamente determinante, pelo que 
devem ser cabalmente explorados e, idealmente, em parcerias entre 
indústria e investigadores.

[ver video aqui: https://www.youtube.com/watch?v=v_6AQ7fd0k0]
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Sistemas Robóticos Industriais – 
desafios para a indústria cerâmica

Introdução

A indústria cerâmica nacional apresenta hoje, nos seus diversos sub-
setores, um grau de automatização elevado, fruto do investimento 
significativo e da evolução que se tem verificado nos últimos anos em 
diversas tecnologias aplicadas aos processos. 

Neste percurso, diversas dificuldades têm vindo a evidenciar-se, 
desde cedo, à semelhança de outras indústrias, sendo uma delas, a 
dependência da tecnologia desenvolvida externamente (maioritaria-
mente em países como a Alemanha e a Itália). 

Sendo um setor de capital intensivo, o investimento em tecnologia 
é crítico para otimizar a eficiência no processo produtivo. Assim, e 
embora os fornecedores de referência do setor apresentem muitas 
vezes soluções para grande parte das necessidades das empresas, 
na sua implementação, prevalece muitas vezes a rentabilidade dos 
investimentos na análise efetuada ao custo das soluções face ao cus-
to da correspondente mão-de-obra necessária. 

Este facto, só por si, poderia criar oportunidades para os fornece-
dores nacionais de tecnologias, no sentido de procurar dar resposta 
a muitos dos desafios desta indústria. E embora existam soluções 

tecnológicas desenvolvidas no nosso país, não se tem assistido a 
um interesse significativo por parte destes fornecedores, para criar 
novas soluções tecnológicas para este sector, sobretudo por este se 
afigurar como um setor de tecnologia estável e onde a introdução 
de novas tecnologias implicaria ciclos extensos de desenvolvimento 
e maturação.

Os processos produtivos desta indústria integram operações diver-
sas e distintas, observando-se ainda a existência de várias operações 
que são executadas manualmente. Decorrente do crescimento signi-
ficativo nos últimos anos de alguns subsetores, com destaque para 
a louça utilitária e decorativa, algumas unidades industriais apresen-
tam níveis de mão-de-obra intensiva, baseando-se no argumento da 
perícia necessária por parte dos operadores, bem como da dificul-
dade de reproduzir movimentos. Assim, diversas operações nunca 
foram automatizadas, continuando a serem efetuadas por operado-
res que executam tarefas repetitivas, que consomem recursos hu-
manos substanciais, com elevados consumos de tempo e que por 
vezes conduzem a erros por fadiga do próprio operador. Algumas 
das atividades realizadas por estes operadores dependem de fatores 
como a sensibilidade e preparação do operador, personalização e 
uniformidade de critérios, experiência, atenção, cansaço, bem como 
de fatores externos como a iluminação, cores, reflexos, entre outros.

Figura 1 – Exemplos de operações manuais na indústria cerâmica. 
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Embora se reconheçam dificuldades na introdução da robótica in-
dustrial nesta indústria, sendo a mais premente  as alterações fre-
quentes de setup decorrentes do elevado mix de produtos existentes, 
a modernização dos processos trata-se de uma necessidade  vital, 
em particular num momento em que se coloca grande ênfase na pro-
moção da Indústria 4.0, com a necessária preparação das empresas 
para esta transformação digital, de forma a dar resposta aos desafios 
que se aproximam. 

Este artigo aborda a introdução de sistemas robóticos industriais ao 
sector, apresentando algumas das suas vantagens e potencialidades, 
e é apresentado também o plano de desenvolvimento iniciado pelo 
CTCV e traduzido no projeto CTCV_2021.

Sistemas robóticos industriais

A movimentação de produtos é normalmente um processo repetiti-
vo em que os robôs assumem um papel fundamental na diminuição 
dos custos de movimentação de material e potenciam a criação de 
soluções otimizadas, mais eficientes, robustas e seguras, a um custo 
reduzido. Para poder transportar materiais ou componentes, o robô 
é equipado com uma garra, que é projetada de acordo com o tipo, 
forma, peso e material a transportar, exemplo ilustrado na Figura 3. 
Sendo assim, é necessário criar ferramentas capazes de se adapta-
rem a diferentes materiais com diferentes geometrias e a condições 
de trabalho adversas, permitindo a libertação do operador da reali-
zação de tarefas repetitivas.

A colaboração entre robôs e humanos torna-se fundamental porque 
o número de objetos que os robôs conseguem manipular ainda é 

bastante reduzido. Além disso, a colaboração entre robôs e huma-
nos pode ser a resposta face às limitações existentes ou até mes-
mo necessária pela falta de pessoal. Para permitir tal colaboração é 
necessário criar modelos que permitam processos robustos e robôs 
com capacidades de aprendizagem, os chamados sistemas robóticos 
colaborativos (ver exemplo na Figura 4).

A primeira etapa neste modelo colaborativo é criar uma base de da-
dos necessária para a deteção de objetos e treinar os sistemas de 
deteção que são essenciais para a seleção de objetos. É a partir dos  
conjuntos de dados, que o sistema de deteção de objetos obtém "co-
nhecimento" sobre o mesmo. Se a qualidade e quantidade dos da-

Figura 2 - Aplicações de Robótica industrial na indústria cerâmica – louça utilitária em Porcelana. (fonte: Porcelanas da Costa Verde)

Figura 3 - Sistema robótico industrial, em que a garra foi projetada e adequada à 
realização de uma determinada tarefa.
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dos for reduzida, o modelo resultante será inadequado e, para além 
disso, se houver objetos que não fazem parte da base de dados de 
entrada, estes não serão identificados pelo modelo.

Por vários anos e com muito esforço de investigação, foram desen-
volvidas aplicações robóticas por tendências tecnológicas que per-
mitem aprimorar soluções aplicáveis à indústria 4.0, permitindo a 
mobilidade, a colaboração e a manipulação, bem como a inclusão da 
perceção através de sensores, o desenvolvimento do poder de com-
putação e a utilização da informação da nuvem. A Figura 5 é exemplo 
das melhorias nos últimos anos, onde se ilustra a inclusão da capaci-
dade de mobilidade.

O avanço das tecnologias, tem permitido às indústrias uma automati-
zação parcial ou total dos seus processos de fabrico e equipamentos, 
com o intuito de aumentar a eficiência de trabalho e produção, bem 
como de igualar ou superar a concorrência do mercado. 

Com efeito, a automação oferece inúmeras vantagens em ambiente 
industrial: 

• Um aumento bruto de produção, na medida em que os equi-
pamentos automatizados possuem muito maior rapidez de fa-
brico em comparação com os que necessitam de intervenção 
humana;

• Permite melhorar significativamente todo o processo global 
de produção de uma empresa, reduzindo o número de etapas 
de trabalho, seja a nível de fabrico, seja a nível de transporte, 
acabamento e controlo de qualidade, aumentando também 
neste aspeto a sua rapidez e eficiência; 

• Aumentar a fiabilidade das operações, dado que um equipa-
mento automatizado é menos suscetível à ocorrência de erros 
(nomeadamente os que resultam da intervenção humana);

A utilização de sistemas sensoriais acoplados ao robô e aliados ao 
movimento robótico permitem expandir os horizontes em termos 
de aplicações do equipamento, uma vez que sem estes dispositivos 
auxiliares não seria possível comunicar com a máquina, indicando 
por exemplo, as informações do ambiente que a rodeia a nível de 
grandezas tais como a temperatura, humidade, a posição de objetos 
próximos, a força, a pressão, entre outras. 

Com este tipo de dados tidos em conta, o robô pode corrigir a traje-
tória, adaptar o seu comportamento ou mesmo regular a sua veloci-
dade de maneira a cumprir mais eficientemente a tarefa em questão. 
Assim, verifica-se que os sensores são dispositivos indispensáveis 
caso se pretenda um equipamento robótico eficiente, robusto e fle-
xível. 

A inclusão de robôs industriais num ambiente fabril permite esco-
lher com alta velocidade e precisão, objetos com formas regulares e 
com superfícies fáceis de agarrar. A manipulação robótica de objetos 
é uma tarefa muito complexa devido à interação física, perceção e 
controlo. Embora os humanos façam movimentos ágeis com a mão 

Figura 4 - Sistema robótico colaborativo, a realizar uma determinada tarefa.

Figura 5 - Sistema robótico autónomo colaborativo.

Figura 6 - Ferramenta de um sistema robótico, composto por um sistema de pinças.



Sendo as pessoas o principal ativo das empresas, a Formação Profissional 
e o reforço das suas competências, assume agora mais do que nunca 
um papel fulcral na mudança, na adaptação e na sobrevivência das 
organizações. Com uma equipa altamente qualificada e experiente, o 
CTCV põe ao serviço das empresas:
• Formação Técnica Interempresas;
• Soluções Personalizadas Intraempresas: Formação de grupos –  
Formação one–to-one – Mentoring (aconselhamento, orientação e 
desafio) – Modelos de Formação-Ação (Diagnóstico + Consultoria + 
Formação + Avaliação);
• Candidaturas a Sistemas de Incentivos: Informação – Orientação – 
Diagnóstico – Memória Descritiva e Fundamentação – Gestão do projeto;

• Implementação de Sistemas de Gestão Interna Certificados (DGERT): 
Diagnóstico – Adequabilidade da Estrutura/organização (física e humana) 
– Identificação das áreas de Formação – Implementação dos Processos – 
Auditoria – Candidatura;
• Outsourcing em Gestão da Formação: Identificação de competências-
chave para a função (hard e soft skills) – Identificação de necessidades de 
formação – Planos Individuais de formação – Identificação de entidades 
formadoras/formadores – Avaliação

Candidaturas ABERTAS a Projetos de Formação Autónomos, no âmbito 
do PT 2020.
Contacte-nos e desenhe um projeto à medida das Suas necessidades.



P á g i n a  5 0  |  T É C N I C A

T E N D Ê N C I A S  T E C N O L Ó G I C A S

o dia todo, esses movimentos são problemáticos do ponto de vista 
mecânico. Acontece que a mão humana é sem dúvida uma maravilha 
evolucionária de hardware que consiste em ossos, juntas, ligamen-
tos, músculos, artérias e nervos controlados pelo cérebro. 

No momento, projetar uma mão robótica que emula a biologia é tão 
complexo que a maioria dos sistemas simplesmente utiliza uma pin-
ça ou um sistema de sucção, na Figura 6 apresenta-se um sistema 
com pinças. 

A criação de soluções robóticas é um problema muito complexo, mas 
vantajoso do ponto de vista produtivo. Por exemplo, nas operações 
de manipulação onde se exige muito dos operadores humanos, in-
cluindo velocidade constante, confiabilidade, inspeção, classificação, 
precisão e capacidade, ou mesmo na escolha de produtos, os robôs 
podem concluir essas tarefas de forma consistente em alta velocida-
de, sem a necessidade de interrupções. 

Tópicos como a projeção e conceção da garra, os sistemas de visão e 
outras formas de deteção assim como de atuação, o próprio projeto 
do sistema robótico, o planeamento de movimento, otimização do sis-
tema, inteligência artificial (IA) e integração de sistema, entre outros, 
são fundamentais para desenvolver este tipo de sistemas robóticos. 

A utilização de métodos de IA são processos de tentativa e erro onde 
o robô tem um objetivo definido, como por exemplo, "mover o objeto 
x para o local y". O progresso dos sistemas de visão permitiu que os 
robôs manipulassem um conjunto crescente de objetos e o fizessem 
de forma mais robusta. 

Apesar da complexidade da manipulação de objetos com diferentes 
geometrias, o avanço tecnológico tem vindo a potenciar a criação de 
novas soluções otimizadas, eficientes, robustas, seguras e de custo 
reduzido. 

Desafios e oportunidades 

Nesta fase e tendo presentes os desafios que se colocam a esta in-
dústria, importa explorar e avaliar o impacto da introdução da ro-
bótica industrial em diversos processos. Para dar resposta a estes 
desafios, o CTCV iniciou um projeto denominado Projeto CTCV_2021, 
o qual contempla investimentos em tecnologias e instalações de de-
monstração para apoio à Indústria 4.0, Economia Circular e Eficiência 
Energética. 

Este projeto visa criar condições para o desenvolvimento de ativida-
des enquadradas em torno de várias áreas de atuação da Indústria 
4.0 tal como a Robótica Industrial, para além do desenvolvimento de 
Tecnologias de Fabrico Digital, contribuindo assim para o desenvol-

vimento de soluções industriais que permitam a execução de tarefas 
mais nobres e criando uma resposta de maior valor acrescentado 
para o setor. 

Este projeto envolve desde logo a identificação de um conjunto de 
casos de estudo nestes subsetores, para posterior desenvolvimento, 
demonstração e valorização. Sendo muitas das empresas nacionais 
do setor, uma referência, também elas, no contexto internacional. 

O diagnóstico atual revela algumas limitações que poderão traduzir-
-se em novas oportunidades para integradores e empresas forne-
cedoras de tecnologia. Este projeto visa também contribuir, indire-
tamente, para o problema sistémico de falta de mão-de-obra nesta 
indústria. 

Para além dos necessários recursos técnicos, equipamento e softwa-
re (sobretudo tecnologia para demonstração, nomeadamente robôs 
de demonstração e software de programação), o CTCV apostará no 
incremento das competências neste campo, nomeadamente ao nível 
do desenvolvimento da programação de movimentos adaptados aos 
processos industriais da cerâmica, promovendo novas atividades de 
demonstração e disseminação destas tecnologias. 

Atendendo às prioridades nacionais e europeias que têm vindo a 
colocar nova ênfase na reindustrialização e nas iniciativas enquadra-
das na Indústria 4.0, é um objetivo, colocar o foco na demonstração 
de tecnologias avançadas para estas indústrias. Lembrando que a 
promoção da digitalização de processos na indústria tem criado, em 
indústrias de cariz mais tradicional como é o caso de indústria ce-
râmica, oportunidades para o incremento da eficiência no processo 
produtivo, sendo a melhoria do desempenho destas empresas cerâ-
micas uma necessidade para a otimização de fluxos de produção e 
redução de ineficiências.

Parceria CTCV - ISEC

Sendo o desenvolvimento da área da Robótica industrial um desafio 
para o CTCV, sobretudo por se tratar de uma área de conhecimento 
nova e na qual não possui competências, foi estabelecida uma par-
ceria com o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) do 
Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) visando a ligação a este centro 
de know-how. Esta parceria permitirá o apoio na aquisição de conhe-
cimentos essenciais na área da robótica industrial e na promoção 
futura de projetos de I&D nesta área tecnológica.
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Introdução

Durante a cozedura de uma pasta cerâmica (curva 1) junto com seu 
vidrado (curva 2), como por exemplo, na produção de porcelana ta-
bleware, os coeficientes de expansão térmica devem ser ajustados 
de forma adequada. 

A expansão térmica do vidrado deve ser um pouco menor do que a 
expansão da pasta cerâmica. 

Dessa forma, o vidrado fica sob uma leve pressão de compressão 
após o arrefecimento, aumentando a resistência mecânica do produ-
to e evitando o defeito de fendilhamento. 

Deve-se ter em atenção que os coeficientes de expansão térmica da 
pasta e do vidrado não devem ser demasiado diferentes, pois uma 
pressão de compressão demasiado elevada poderá provocar fratu-
ras e a separação das partes apresentando a peça o defeito de des-
casque. 

Tanto o defeito de fendilhamento como de o descasque têm implica-
ções na componente estética, mas também na qualidade funcional 
do produto. 

A peça ficará exposta a humidade e a todo o tipo de resíduos alimen-
tares estando criadas as condições ótimas para o desenvolvimento 
de bolores e bactérias com implicações na saúde dos consumidores.

Análise

A Dilatometria é o método de referência para estudar fenómenos 
de mudança de comprimento de materiais cerâmicos e vidros bem 
como materiais de construção, revelando informações sobre seu 
comportamento térmico e sobre parâmetros de processo ou cinética 
de sinterização.

Neste ensaio foi utilizado um dilatómetro Netzsch, modelo DIL 402 
Expedis.

Dilatometria – Nota de Aplicação
Análise de Porcelana e Vidrado

Informação obtida por Dilatometria

Expansão térmica linear Influência de aditivos e 
matérias-primas

Coeficiente de expansão 
térmica (CTE)

Temperatura de decomposi-
ção de ligantes orgânicos

Expansão volumétrica Comportamento anisotrópico

Etapas de retração Otimização do processo de 
cozedura

Ponto de amolecimento Efeitos caloríficos usando 
c-DTA®

Temperatura de transição do 
vítrea

Sinterização controlada (RCS)

Transições de fase Termocinética

Temperatura e etapas de 
sinterização 

Debinding

Variação de densidade

Figura 1 - Curva dilatométrica de pasta cerâmica e vidrado
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Na curva de expansão o do corpo cerâmico (1), a influência 
do teor:

Atmosfera: ar (estático)
Suporte de amostra: Al2O3
Comprimento da amostra: 44 mm (porcelana)
Comprimento da amostra: 39,5 mm (vidrado)

Conclusão

Os dilatómetros DIL 402 Expedis apresentam o estado da arte da di-
latometria e estão otimizados para aplicações de cerâmica e vidro. 

Todos os equipamentos da série DIL Expedis apresentam a célula 
de medição NanoEye, garantindo uma maior precisão de medição. 
É possível ainda controlar ativamente a força aplicada o que faz 
com que seja o primeiro dilatómetro no mercado com modulação 
da força, preenchendo uma lacuna entre a dilatometria e a análise 
termomecânica (TMA) sob carga oscilatória.

Juntamente com as ferramentas de software avançado de avaliação 
automática, criação de bases de dados e validação de resultados, 
esta nova série torna a obtenção de dados e a sua utilização ainda 
mais relevante. 

Figura 1 - Desenho de dilatómetro horizontal






