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PARTE 1 - Cmp - Cimentos Maceira e Pataias S.A.

Caraterização da empresa

A Cmp - Cimentos Maceira

e Pataias S.A., localizada na

vila da Maceira em Leiria, é

uma fábrica pertencente ao

grupo Secil, uma empresa

internacional de produção de

cimentos e variantes.

A Cmp foca-se principalmente

na produção e comercialização

de clínquer, cimento e os seus derivados, porém também tem ação na

transformação e comercialização de derivados de petróleo e de outros

produtos energéticos, a produção e comercialização de matérias-primas,

nomeadamente algas, entre outros.

No perímetro da fábrica encontra-se um laboratório dedicado ao

controlo de qualidade dos produtos. Os ensaios concretizados neste

laboratório são de natureza diversa, mas que todos visão o controlo do

produto segundo as normas internacionais e procuram a satisfação dos

clientes.

Atividades realizadas no estágio

Durante o meu estágio no laboratório da fábrica realizei e assisti a

vários ensaios relacionados com a qualidade do produto, na qual a sua

maioria foram ensaios físicos. Estes ensaios seguem normas

internacionais, cujo os ficheiros são identificados na bibliografia deste

relatório.
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No meu estágio na Cmp Cimentos Maceira e Pataias S.A., tive um

quotidiano monótono, que variava apenas entre os ensaios apresentados

asseguir.

O meu horário da manhã era das 8 horas as 12 horas, e pela tarde

das 13 horas as 17 horas, com a exceção das sextas-feiras nas quais o

horário de tarde era das 13 horas as 16 horas.

Durante um dia normal no meu estágio, começava pelos ensaios de

compressão e flexão e/ou pelos ensaios de peneiração, caso houvesse

poucos ensaios destes para realizar, uma vez que os terminasse a todos,

seguia para os ensaios de determinação da densidade. Em alguns dias,

quando ficava, por vezes no laboratório de química, realizava alguns

ensaios de termogravimetria, ou assistia e auxiliava nos ensaios químicos

decorrentes no laboratório, apenas nas últimas semanas realizei também

ensaios na determinação de sulfatos e teor de carbonos.

Os ensaios realizados foram:

● Testes mecânicos de compressão e flexão

Para a realização destes

ensaios, são preparados previamente

1, 2 ou 3 provetos de cimentos de

medidas 40 mm 40 mm e com 160

mm de comprimento. Estes provetos

são conservados num ambiente com

temperaturas e humidades

devidamente controladas, e podem

ser mantidos neste estado por um

período de 2, 7, 28 ou 90 dias, dependendo do requisitado para a análise.

Para esta análise é usada uma máquina de ensaios de resistência à

flexão[1] e uma máquina de ensaios de resistência à compressão[2].

1. Selecionar o número de provetos a analisar(caso sejam três, dois

ou apenas um);
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2. Primeiro colocar o proveto na máquina de flexão;[3]

3. Dar início a análise e esperar pelos resultados;

4. Retirar o proveto quebrado e analisar os outros provetos, no caso

de haver mais que um proveto;[4]

5. Passar para a fase de compressão, e colocar os provetos quebrados

na máquina de compressão;[5]

6. Dar início ao ensaio e esperar pelos resultados;

7. Descartar os provetos desfeitos e repetir o processo para os

restantes provetos;[6]

8. Guardar os resultados no sistema e anotar numa folha.

● Percentagem de resíduos por peneiração

Neste ensaio são utilizados diversos peneiros com

redes de diferentes tamanhos, que, cuja a norma,

podem apresentar dimensão entre 2,00 mm, 1,60 mm,

1,00 mm, 0,50 mm, 0,16 mm e 0,08 mm.

1. Pesar 10g de amostra num vidro de relógio (erro

+/- 0,01);[7]

2. Colocar a peneira com a rede correta consoante o requisitado para a

análise da amostra;

3. Colocar a amostra na peneira e começar o ensaio;[8][9]

4. Assim que o ensaio terminar, retirar o resíduo restante na peneira e

pesá-lo;[10][11][12]

5. Multiplicar o resultado por 100 para obter o valor final em

percentagem.[13]
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● Determinação da densidade

Para este ensaio é utilizado o manómetro

[14], um instrumento de auxílio ao cálculo da

densidade, similar ao picnómetro, que nos

permite calcular a massa volúmica através das

diferenças de volume de líquido e de massa da

amostra. Por norma, o líquido utilizado para o

cálculo da densidade é a água, porem o cimento

quando entra em contacto com a água solidifica,

assim é necessário utilizar outro líquido, que, no

caso do laboratório da Cmp, é o pegasol.

1. Pesar 64g de amostra;[15]

2. Anotar o volume de pegasol no instrumento;[16]

3. Colocar a amostra no manómetro, com cuidado para que não haja

perda de material;[17]

4. Anotar o volume final;[18]

5. Efetuar o cálculo direto da densidade da amostra e confirmar que

segue a norma, seguindo as tabelas [19] e [20].

● Ensaio termogravimétrico

Neste ensaio é usada um analisador

termogravimétrico [21] que inclui uma balança

analítica (erro +/- 0.0001g), um sistema de

rotação e um tabuleiro com espaço para a

colocação de cadinhos de porcelana (20

espaços no total) [22]. Por cada amostra eram

efetuados dois ensaios para um melhor resultado, à exceção de alguns

casos em que não era necessário tanto rigor no ensaio. Para o cálculo dos

resultados era sempre deixado um cadinho vazio que servia como

referência para o ensaio, ou seja, o número máximo de ensaios seria 19.

1. Primeiramente, colocar as amostras a analisar no programa do

computador;
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2. Distribuir os cadinhos, previamente limpos, ao longo do tabuleiro.

Caso os ensaios a realizar fossem menos que o número de ensaios

máximos possíveis de realizar, ter em atenção para que o tabuleiro

fique equilibrado;[22]

3. Efetuar um check up no sistema, para confirmar que está tudo

operacional;

4. Assim que seja confirmado que o mecanismo está operacional, dar

início as pesagens, no qual a maquina ira pesar todos os cadinhos

colocados no tabuleiro e atribuir-lhes um número de uma das

amostras;[23]

5. Depois da primeira pesagem, o sistema ira rodar o tabuleiro para

um dos cadinhos vazios (excluindo o cadinho de referência), e ira

indicar o número da amostra atribuído a esse cadinho. Com o

auxílio da balança pesar cerca de 1g de amostra para o respetivo

cadinho;[24]

6. Após pesar cerca de 1g da respetiva amostra para cada cadinho, a

maquina ira fechar e dar início ao ensaio, onde o material irá

combustir. No fim desta combustão, o analisador irá pesar os

resíduos que permanecem nos cadinhos, e irá efetuar os cálculos de

diferença de massas para quantificar o material perdido;[25]

7. Por fim, guardar o documento no computador, e limpar os cadinhos

para a próxima utilização.
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● Determinação do teor de sulfatos e do teor de carbono

Este foi o último ensaio que tive oportunidade

de aprender durante as minhas semanas na CMP.

Para este ensaio era utilizada uma máquina de

contabilização de carbonos e sulfatos [26], que por

um forno de indução, realiza uma queima do

material, o que por sua vez, faz com que o carbono e

o sulfato presentes na amostra sejam oxidados a

dióxido de carbono e trióxido de enxofre. Após esta

transformação os gases são guiados pela máquina e

passam por detetores de carbono e enxofre.

1. Em cadinhos descartáveis, colocar, uma pequena quantidade de,

lascas de ferro e lecocel II. Estes reagentes iram acelerar o

processo de combustão do material;[27][28]

2. Pesar em cada cadinho entre 0,0100g e 0,0150g de amostra, e

anotar o peso da amostra;[29]

3. Colocar o cadinho na máquina e introduzir o peso anotado;[30]

4. Dar início ao ensaio;[31]

5. Anotar os valores de sulfato e carbono indicados pela máquina, e,

com o auxílio de uma pinça, retirar o cadinho com o material

fundido.[32] [33]

Avaliação da FCT realizada

Durante este estágio não tive muitas dificuldades, de início tive

apenas de habituar-me a ensaios mais relacionados a características

físicas, em vez de ensaios relacionados com características químicas,

como estava mais habituada a realizar no curso. Também tive

dificuldades, ao princípio, nas pesagens de grande rigor, pela falta de

prática, mas após alguns ensaios e medições não tive mais nenhum

problema.

Por outro lado, posso dizer que este estagio ajudou-me a

compreender mais sobre o mercado de trabalho, e o que é requisitado de
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um operador de laboratório num laboratório de controlo de qualidade hoje

em dia.

PARTE 2 - St.Simons Pharmacy

Caraterização da empresa

A St. Simons Pharmacy é uma

farmácia localizada em Bugibba,

Malta, que, como qualquer outra

farmácia, aspira a venda dos seus

produtos para o público. Na

farmácia, os produtos são variados,

tais como, medicamentos,

vitaminas, produtos de higiene, produtos de beleza, etc.

Parte dos medicamentos da farmácia são dados pelo estado

gratuitamente, para que estes depois sejam distribuídos, também

gratuitamente, para pessoas com doenças cronicas. Estes medicamentos

são repostos todas as semanas, dependendo das “vendas” do mês

anterior.

Atividades realizadas no estágio

Durante o meu estágio na St. Simons Pharmacy, não tive a

oportunidade de trabalhar num ambiente de laboratório, assim as minhas

tarefas foram limitadas devido a não poder pôr as minhas capacidades,

aprendidas no curso, em prática. Assim sendo, as minhas tarefas

variaram de precificar produtos, reposição de produtos e arrumação de

armazém e conferir as datas de validade dos produtos.

Portanto, em suma de um dia de estágio normal, era-nos entregue

as caixas das encomendas recebidas e um papel com a identificação dos

produtos, as suas quantidades e o seu preço. A nossa função era colocar
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os preços nos produtos, com uma máquina específica[34], e confirmar as

suas quantidades, depois disso arrumávamos os produtos nas prateleiras

da farmácia, e caso não houvesse mais espaço levávamo-los para o

armazém e organizavamo-los segundo indicado.

Avaliação da FCT realizada

Dada a, infeliz, falta de um laboratório durante este estágio, não

pude pôr os meus conhecimentos do curso em prática, apenas tive a

oportunidade de praticar o meu inglês.

As minhas dificuldades foram apenas na arrumação dos produtos,

pois eu não sabia onde os colocar, por vezes, por estarem organizados

dependendo da sua função. Claro que este problema não foi de grande

importância, pois apenas tinha de perguntar a um dos funcionários onde

os arrumar.

Bibliografía
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