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CONSTRUÇÃO LEVE

Construção leve: uma 
tecnologia-chave para a 
sustentabilidade global

As soluções inteligentes e 
leves ganham cada vez mais 
terreno no fabrico de peças 
metálicas. Os principais focos 
de atenção são as novas 
geometrias e materiais, 
bem como a simulação e a 
impressão em 3D.

Annedore Bose-Munde,
jornalista especializada

A construção leve é um elemento-chave em qualquer 
tentativa de obtenção de uma produção mais sus-
tentável. Tem início muito antes do próprio processo 

de fabrico e estende-se ao longo de toda a cadeia de valor, 
desde a matéria-prima até ao componente acabado. Por 
isso, as empresas devem abordar esta questão numa fase 
precoce. “A sustentabilidade é um fator-chave na nossa 

A GM uniu esforços com a Autodesk para 
desenvolver o primeiro suporte de banco 

funcionalmente otimizado e impresso em 3D. 
Foto: GM.
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de potência que vai desde 0,55kW até 315kW e pode 
executar tarefas de controlo de motores em malha 
aberta ou malha fechada, tarefas de posicionamento 
complexas, sincronismo, etc.

O Movidrive Technology, é o elemento que completa 
a gama MOVI-C. Este equipamento complementa o 
portefólio anteriormente apresentado na vertente de 
conversores controlados através de um bus de campo 
industrial ou com recurso a entradas/saídas digitais 
e setpoints analógicos. O Movidrive Technology é 
muito semelhante ao Movidrive System, quer na 
gama de potência que disponibiliza (0,55 a 315kW) 
quer nos acessórios opcionais que permite utilizar 
(cartas de encoder externo, cartas de entradas/saídas 
digitais, cartas de segurança funcional, etc.).

As inovações nos equipamentos da geração C não 
se restringem à eletrónica de controlo, estas esten-
dem-se até ao acionamento físico. Nesta medida, são 
ampliadas as funcionalidades, a robustez e a facili-
dade de integração.

Os benefícios descritos chegam através da tecnologia 
DDI (Digital Data Interface), fazendo esta tecnologia 
parte integrante das motorizações mais recentes e 
compatíveis com a geração C.

O uso da tecnologia DDI permite que haja troca de 
dados permanente entre um motor e o respetivo 
conversor. Todas as motorizações passam a ter um 
espaço de memória próprio para guardar informação 
e fazer registo das variáveis de processo diretamente 
relacionadas com a motorização em causa. O conver-
sor passa a ter acesso de leitura e escrita, a um vasto 
leque de informação de que são exemplo:
• chapa de caraterísticas eletrónica de um motor-

redutor: potência, corrente, cos(phi), rotação de 
saída, tipo de encoder, entre outras;

• leitura de impulsos do encoder;
• leitura do sensor de temperatura;
• comando de um freio mecânico;
• leitura de sensores adicionais (ex. monitorização de 

um freio mecânico).

Tirando partido da comunicação entre o conver-
sor e o motor, surge o conceito de Digital Motor 
Integration. Este avanço tecnológico faz com que a 
integração digital de um eixo seja feita apenas com 
um par de cliques. O conversor ao ser energizado, 
com as ligações feitas corretamente, fica automatica-
mente comissionado para controlar o motor ao qual 
está ligado. O resultado traduz-se num menor tempo 
de comissionamento e na redução dos erros de 
comissionamento, em particular em máquinas com 
muitos eixos.

A tecnologia DDI traz ainda vantagens ao nível da 
instalação física dos equipamentos, esta foi pensada 
para permitir utilizar um único cabo de conectividade 
de potência, encoder, sensor de temperatura e freio. •
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