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PLANO DE ESTÁGIO 

Neste presente estágio propôs-se ao estagiário, a sua participação nos mais 

diferenciados tipos de obras, de modo a enriquecer a sua aprendizagem, quer pratica 

quer teórica. Para tal foi definido um plano de estágio de acordo com as seguintes fases: 

- Integração do estagiário na atividade relacionada com a empresa. 

- Acompanhamento dos responsáveis (chefes de equipa) durante as obras a 

efetuar. 

 - Participação na montagem de sistemas térmicos para aquecimento. 

 - Participação na montagem de redes de esgotos, rede para águas pluviais e 

canalização em geral; 

 - Participação na montagem de loiças (sanitas, lavatórios, bacias, resguardos de 

banheiras, bidés, cabines de duche) e respetivos acessórios/complementos (torneiras, 

válvulas, sifões); 
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RESUMO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO ESTÁGIO 

O estágio foi realizado na empresa A. Francisco Santos, Canalizações e 

Aquecimento Central Unipessoal LDA, sendo a sua duração de 480 horas. 

Este estágio curricular teve como objetivo introduzir o aluno no mundo do 

trabalho podendo por em prática os conhecimentos obtidos/adquiridos nas disciplinas 

lecionadas durante o decorrer do presente curso (CET – Energias Renováveis). Entre os 

trabalhos desenvolvidos destacam-se os seguintes: 

Participação na execução de um sistema térmico por comutação forçada, 

efetuando a montagem da estrutura dos coletores e as ligações entre estes, colocando-

lhes os respetivos acessórios (tampões, purgador, sonda de temperatura, ligações em 

cobre. 

Foi também possível ao estagiário a participação na manutenção em algumas 

caldeiras de combustão interna de recurso a gasóleo/mazute. 

Execução de redes de esgotos e para águas pluviais e canalização em geral, 

assim como na montagem de vários tipos de loiças e acessórios. 

O estagiário teve também a oportunidade de, numa situação, efetuar uma 

soldadura do tipo MMA (do inglês Manual Metal Arc (em português Soldadura Manual 

por Arco Elétrico)). 

Ao longo do relatório irá ser feito o desenvolvimento das principais tarefas 

efetuadas por parte do estagiário. 

Palavras-chave: coletores solares térmicos; instalação; testes; manutenção. 
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CARATERIZAÇÃO SUMÁRIA DA INSTITUIÇÃO 

Sector de atividade: Canalizações e aquecimento central. 

Sede: Rua do Rosmaninhal, nº 20 R/Ch Dto 

Sucursais: De momento não possui qualquer sucursal. 

Número de trabalhadores/colaboradores:  

No início do estágio eram 10, mas neste momento são apenas 7 os colaboradores 

devido a falta de obras/trabalho. 

Organização Interna: Gerência, Administração, Chefes de Equipa e Colaboradores. 

Datas e fatos relevantes para o conhecimento da vida da empresa/instituição:  

A empresa A Francisco dos Santos Unipessoal LDA, foi fundada no ano de 

2002, pelo Sr. António Francisco dos Santos, vindo este por sua vez a falecer no ano de 

2010.  

Neste momento a pessoa que gere a empresa é a sua mulher Maria dos Anjos 

Santos. 

Obras:  

Alguns exemplos das obras desenvolvidas/efetuadas pela empresa desde o ano 

em que iniciou a sua atividade ate ao presente são: Posto da PSP na Covilhã, Centro 

Saúde da Guarda, Serviços Continuados em Vila de Rei, Hospital do Fundão. 

Mais recentemente a principais obras em que a empresa estava envolvida foram 

o Hospital da Guarda, a Unidade de Saúde Familiar em Elvas, uma obra em Pinhel 

(Quinta Nova) que serve de Turismo Rural de Habitação e a nova escola da Sequeira 

(Centro Escolar da Sequeira, Guarda). 
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OBJETIVOS DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO ESTÁGIO 

Os objetivos estão de acordo com o plano de estágio apresentado anteriormente. Entre 

eles destacam-se a aplicação de conhecimentos já adquiridos nomeadamente a nível de 

sistemas térmicos. Alem destes pretendia-se também a aquisição de novos 

conhecimentos, tais como os associados ao funcionamento de uma empresa do setor 

energético assim como de atividades complementares tais como os sistemas de redes de 

esgotos e canalizações em geral. De igual modo desejava-se desenvolver a capacidade 

de trabalho em equipa e autonomia na execução das várias tarefas a desenvolver.  
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TRABALHO DESENVOLVIDO NO ESTÁGIO 

Numa fase inicial do estágio foram acompanhados vários pequenos trabalhos de 

manutenção como substituição de misturadoras e autoclismos, que permitiram ao 

estagiário desenvolver algumas capacidades, tais como o uso de novas ferramentas. 

Posteriormente desenvolveram-se os trabalhos de maior dimensão. Na execução dos 

trabalhos, sempre que necessário seguiam-se as normas de segurança para execução dos 

mesmos (anexo 1). 

Montagem de um sistema solar térmico 

Este sistema tem a função de produção de águas quentes sanitárias (AQS) para 

aquecimento de uma habitação destinada ao turismo rural e de uma piscina. O sistema 

era composto por cinco coletores solares e dois acumuladores. 

Para efetuar a montagem do sistema foi necessário determinar a estrutura para 

aplicar no telhado de modo a que esta ficasse orientada a sul (geográfico), assim como o 

tipo de material/componentes a aplicar nesta situação. Neste caso era um “telhado 

plano” apesar de apresentar uma ligeira inclinação, como se pode comprovar na 

seguinte figura. 

 

 
Figura 1 – Telhado (zona de instalação dos coletores térmicos). 

O material necessario para a implementação da estrutura metalica, onde iram ser 

implementados os cinco coletores térmicos, da marca BAXIROCA, modelo PS 2.0 

(anexo 2) foi:  

- Perfil de aluminio 40x40; 3 ranhuras e unha de 2452 mm ______________ 4 unidades 
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- Perfil de aluminio 40x40x4x1010 mm _____________________________ 7 unidades 

- Perfil de aluminio 40x40x4x1660 mm ____________________________________7 unidades 

- Perfil de aluminio 40x40x4x1667 mm  ___________________________________7 unidades 

- Perfil de aluminio 40x40; 3 ranhuras e unha de 1224 mm ____________________2 unidades 

- Prato de acupolamento _________________________________________ 4 unidades 

- Parafuso de cabeça hexagonal M8________________________________21 unidades 

- Anilha plana _________________________________________________47 unidades 

- Porca hexagonal M8___________________________________________47 unidades 

- Parafuso cabeça de martelo M8__________________________________18 unidades 

- Prato de junção _______________________________________________ 4 unidades 

- Granpos de fecho  _____________________________________________ 4 unidades 

- Clip de suporte ______________________________________________ 10 unidades 

Aplicação do material: 

Para aplicar a estrutura começou-se por montar barras de perfil cantoneira com 

orifícios de vários diâmetros, de modo a poderem ser aparafusadas na estrutura do 

telhado para este poder suportar a estrutura que irá por sua vez receber os coletores 

solares. 

De seguida implementaram-se os respetivos suportes, que se devem utilizar em 

telhados/superfícies planos/as, também designadas como “moldura – A”. Para se obter a 

dita “moldura – A” foram necessários vários tipos de perfil: 

1º Utilizou-se o perfil de aluminio (40x40x4x1660 mm), que serviu de base a 

toda a estrutura; 

2º Utilizou-se o perfil de aluminio (40x40x4x1010 mm), que serve de “encosto” 

a estrura superior onde irão posteriormente ser colocados os coletores térmicos;  

3º Aplicou-se o perfil de aluminio (40x40x4x1667 mm), que estar em contacto 

com o outro perfil já aplicado anteriormente; este terceiro perfil servira de base ao 

próximo perfil que será colocado; 
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Figura 2 –“ Moldura – A”  com os tres primeiros passos aplicados. 

4º Aplicou-se o perfil de aluminio (40x40); 3 ranhuras e unha de 2452 mm e o 

perfil de aluminio (40x40); 3 ranhuras e unha de 1224 mm; 

estes dois tipos de perfil são exatamente “iguais”, apenas 

diferem no seu comprimento. Isto pelo fato de se irem aplicar 

cinco coletores termicos e como o primero perfil utilizado 

permitir albergar 2 coletores de cada vez. 

 

 

   A      

B   

Figura 3 - Perfil de aluminio (40x40); 3 ranhuras e unha de 2452 mm/1224 mm; 

A (vista de frente), B (vista lateral). 

5º À medida que iam sendo aplicados os perfis mencionados, estes eram também 

unidos, por um prato de junção (figura 4) para inserir na cantoneira. Esta servia para 

interligar duas barras de perfil (figura 5), como as que são descritas no passo anterior; 
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Figura 4 – Prato de junção. 

 6º Em sincronismo com o passo anterior era também aplicado o prato de 

acopolamento, assim como da anilha plana e por ultimo da porca hexagonal M8. 

 

Figura 5 – Prato de acoplamento. 

Durante  a execuçao da estrutura , sempre que se colocava uma nova “moldura – A” 

verificava-se com a ajuda de um fio de nível a orientação destas no telhado, ao mesmo 

tempo que se colocavam tambem os suportes na furação para proporcionar o ângulo da 

estrutura nos 45°. Este ângulo permite obter um maior rendimento anual, maximizando 

o aumento de temperatura do fluido. 

 

Figura 6 – Conclusão da estrutura dos coletores. 
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Estando a estrutura dos coletores termicos aplicada e completa no dito telhado, 

procedia-se a instalação dos coletores termicos nesta. 

 

Figura 7 – Aplicação de um coletor térmico na estrutura metálica. 

Durante a colocaçao dos coletrores termicos na estrutura procedia-se tambem a 

colocação dos clips de suporte (dois por coletor de modo a este ficar estabilizado); estes, 

por sua vez, eram colocados  na parte inferior dos coletores de modo a suportá-los-no na 

estrutura, como podemos ver na seguinte figura. 

 

 

Figura 8 - Clips de suporte. 

Na colocação do primeiro coletor, foi necessário a colocação de dois grampos de 

fecho (figura 9). Aplicavam-se nas extremidades (inferior e superior) destas uns 

suportes de modo a poderem colocar-se nas barras de perfil, (estes eram colocados no 

inicio e no final da estrutura (no primeiro e ultimo coletor)) possibilitando, a estas 

poderem fazer o encaixe de fixação entre as extremidades da estrutura.  
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Figura 9 – Grampo de fecho com parafuso "T" e porca M8. 

Por sua vez, a medida que era colocado um térmico, este era de imediato 

interligado com o outro, atraves da conexão hidraulica (figura 10), esta efetuava a 

ligação em paralelo de canais entre os coletores termicos. 

 

Figura 10 – Conexão hidraulica (permitir o paralelo de canais entre os coletores). 

Apos a colocação/instalação de todos os coletores a utilizar na 

instalação/montagem, posteriormente coloca-se uma cobertura pelo fato da instalação 

ainda não estar terminada. Pretende-se assim evitar que fiquem danificados devido as 

altas temperaturas que podem atingir caso não estejam cobertos. Neste caso a cobertura 

era com plastico preto evitando a passagem da radiação solar visivel. 
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Figura 11 – Conclusão da colocação dos cinco coletores termicos na estrutura. 

O proximo passo foi a ligação dos coletores a tubagem de cobre, já existente 

para o efeit. Procedeu-se a soldadura do cobre atraves de uma tocha que efetua a mistura 

dos gases oxigenio e acetileno. Por isso esta técnica designa-se por soldadura 

oxiacetilenica. 

Para a realização de uma soldadura deste genero com qualidade, devem seguir-

se os seguintes passos: 

1. Efetuar um corte sem qualquer 

rebarba do material no tubo de cobre; 

2. Limpeza 

3. Aplicação de desoxidantes 

4. Colocação de acessórios e suporte 

5. Limpeza do excesso de 

desoxidante 

6. Aquecimento 

7. Aplicação de metal de adição 

8. Arrefecimento e limpeza   

 

Figura 12 – Soldadura oxiacetilénica efetuada em tubos de cobre. 
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No longo prazo, estes  sistemas térmicos s requerem uma manutenção periódica (anexo 

3), para verificação do seu correto funcionamento. 

Tipos de agregação de coletores termicos 

A ligação de coletores efetuada é a mais usual, a saber: 

Paralelo de canais:   

 

Figura 13 – Exemplo de coletores em paralelo de canais. 

Vantagens 

 Baixo custo; instalação simples; maior rendimento; menor perda de carga. 

 

Desvantagens 

 Só é possível em coletores com quatro entradas; possui um máximo de coletores 

(aconselhável quando isto acontecer consultar o fornecedor/marca). 

 

Os outros tipos de ligação possíveis são: 

Paralelo: 

 

Figura 14 - Exemplo de coletores em paralelo. 

 

Vantagens: 

 Qualquer tipo de coletor (com 4/2 entradas); maior numero de coletores a aplicar 

na instalação (aconselhável consultar a marca/fornecedor); maior rendimento; menor 

perda de carga. 
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Desvantagens: 

 Custo mais elevado (face a instalação e do material a aplicar); a instalação e 

menos simples face a ligação de paralelo de canais e serie. 

 

Serie: 

 

Figura 15 - Exemplo de coletores em serie. 

Vantagens: 

 Baixo custo face as instalação em anteriores; instalação simples e pode ser 

efetuada com qualquer tipo de coletor (com 4/2 entradas). 

 

Desvantagens: 

 Tem um numero de coletores maximo (aconselhável consultar o 

fornecedor/marca); possui um menor rendimento face as ligações em paralelo e ainda 

uma maior perda de carga. 
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Redes de esgotos 

Outro trabalho efetuado foi a redes de esgotos de um balneáreo desportivo da Unidade 

de Saúde Familiar em Elvas. 

O trabalho iniciou-se pela marcação da rede de esgotos conforme estava descrito 

no projeto do balneáreo, tentando seguir fielmente o desenho. 

De seguida começou-se a partir/demolir o mociço de cimento do chão, de modo 

a ser possivel nivelar a tubagem ao nivel desejado. Para tal operação recorreu-se a um 

martelo demolidor, martelo ponteiro e outros de modo a efetuar os rasgos (aberturas 

para se colocar os tubos/tubagem) nos chão. Para se nivelar a tubagem utilizou-se um 

nível de bolha de ar. 

A tubagem de esgotos era toda ela em material (policloreto de polivinil 

(também conhecido como PVC, da sua designação em inglês Polyvinyl chloride). É um 

plástico derivado do petróleo). 

 

Figura 16 – Exemplo de uma tubagem de esgotos em pvc aplicada. 

Terminada a tubagem da rede de esgotos deu-se inicio à tubagem da rede para as 

aguas pluviais, começando por marcar os rasgos nas paredes apenas. No chão já não era 

necessario, visto que o diametro dos tubos (manga) a utilizar neste caso é bem inferior 

aos dos utilizados anteriormente. Neste caso a tubagem usa tubos em polietileno 
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reticulado (PEX). Este material é mais durável a condições de temperatura extremas, 

ataques químicos e resiste melhor à deformação de fluência, fazendo do PEX um 

material excelente para água quente e outras aplicações. Esta tubagem era usada para 

água fria e quente, isto é para chuveiros, sanitas e lavatorios. 

 

 Figura 17 – Colocação da manga (azul e encarnada) para a aplcação de pex. 

Toda esta tubagem liga a uma caixa denominada caixa para coletores pex, como 

se pode ver na figura seguinte: 

 

Figura 18 – Caixa para coletores pex    
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A        B   

Figura 19 – A (tubo PEX); B (tesoura de corte de tubo PEX). 

Depois de efetuada a distribuição da manga, desde os “joelhos”(caixa plástica 

para Alvenaria) em pvc ate as respetivas caixas, estas, depois de chumbadas com 

argamassa (cimento), irao ser interligadas, para se poder proceder a colocação do tubo 

de pex na respetiva manga (azul = agua fria e vermelho/encarnado = agua quente).  

Após a colocação da tubagem pex, ir-se-a colocar um acessório em latão na extremidade 

do tubo,que posteriormente ira ser aparafusado no “joelho” (acessório em pvc 

laranja/terracota) que está chumbado na parede. 

 

Figura 20 -  Tubos pex com acessorio em latão e “joelhos”. 

Nestes acessorios de latão, depois de estarem aparafusados nos respetivos 

“joelhos”, irão, no final, apertar as torneiras . 

 Além do tubo PEX, foi também usado tubo polipropileno copolimero random 

(PP-R) noutra instalação. Em geral o pex é utilizado pelo fato de permitir uma 

instalação mais rapida e ser mais facil a sua subtituição em caso de dano na tubagem. O 

PP-R apesar de mais barato é de manuseamento mais complicado. 
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Montagem/instalação de loiças (lavatórios, sanitas, etc.) 

Esta instalação de loiças ocorreu no novo hospital da Guarda, e consistia em efetuar a 

montagem de quartos de banho para deficientes, como se pode ver na seguinte figura: 

  

Figura 21 – Montagem de um quarto de banho (Hospital da Guarda). 

Pode verificar-se nesta figura que estão instalados: 

 - 1 Sanita com tampa; 

 - 1 Piaçaba mais o respetivo suporte; 

 - 4 Barras de apoio, 3 fixas e 1 móvel; 

 - 1 Banco; 

 - 1 Misturadora com o telefone; 

 -1 Fluxómetro; 

Além destes, ainda que não visível na figura, estavam ainda instalados 

 - 1 Lavatório para deficientes; 

 - 1 Espelho rebatível; 

 - 2 Cabides; 

Para se efetuar a montagem/aplicação destes acessórios e loiças utilizou-se um martelo 

perfurador com a respetiva broca, assim como chaves de, fenda, Philips, sextavada, 

inglesa, estrias e bocas, isto de modo a se poder efetuar a aplicação destes. 

Depois de aplicadas as louças era necessário proceder à aplicação de silicone entre a 

loiça e a parede (azulejos). 
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Após a montagem foram efetuados testes e colocada a canalização em carga (quer isto 

dizer que era colocada agua na tubagem), para se verificar o possível aparecimento de 

fugas de modo a reparar as roturas existentes. 

 

Outros trabalhos efetuados 

 Foi também efetuada manutenção a varias caldeiras de combustão externa 

(gasóleo/mazute), em que se efetuaram as seguintes operações: 

 1º Localizar a caldeira para a execução da manutenção em causa; 

 2º Remover o queimador desta e abrir a “porta” que da acesso a camara de 

combustão, (local onde o combustível (gasóleo/mazute) é queimado; 

 3º Efetuar a limpeza da camara de combustão da caldeira, através do auxílio de 

uma escova e um aspirador para se retirar os resíduos existentes nela; 

 4º Limpar o queimador, mais propriamente o “copo” deste e o bico injetor de 

combustível; 

 5º Colocar tudo conforme estava e não esquecer de lavar também o copo do 

filtro de combustível (gasóleo/mazute), pois este situa-se entre o depósito de 

combustível e a caldeira de modo a proporcionar uma melhor otimização de queima de 

combustível na caldeira pelo fato de recolher o maior número de partículas/impurezas 

que possam existir no combustível; 

 6º E por último ligar a caldeira e verificar o seu correto funcionamento. 
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CONCLUSÕES 

Os objetivos do trabalho desenvolvido no estágio foram praticamente quase 

todos eles superados, ficando por vezes algo mais técnico por compreender.  

Algumas das vezes quando o estagiário colocava questões ao técnico que o 

acompanhava, este não sabia dar uma melhor explicação técnica do funcionamento do 

que acabara de instalar/reparar, pois apenas sabia, empiricamente, que o que acabara de 

efetuar era necessário. 

 A principal falta do estágio foi a abordagem da montagem completa de um 

sistema de aquecimento solar, visto que apenas foi feita a execução da estrutura dos 

coletores, ficando por efetuar a instalação dos acumuladores, do grupo hidráulico, vaso 

de expansão, permutador de placas, entre outros componentes.  

Também teria sido desejável um maior trabalho com caldeiras de combustão 

externa  
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Anexo 1 

Normas de segurança para instalação de coletores solares 
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Normas de segurança a ter em conta, quando se efetuar uma intalação de um 

coletor solar: 

 

- Utilize um arnês de segurança aquando da realização de trabalhos em altura. 

- A estrutura do telhado deve ser avaliada quanto à sua adequação antes do início dos 

trabalhos. 

- Consulte um engenheiro de estruturas caso tenha dúvidas relativamente ao local de 

instalação do coletor. 

- A pressão resultante de carga de neve pode exceder a capacidade da estrutura da 

propriedade. 

- As cargas de vento podem forçar em excesso a estrutura e causar danos. 

- O Instalador é responsável pela adequação do local e respetiva subestrutura. 

- Pode utilizar-se um parafuso e tampão de ancoragem para fixar o coletor numa 

superfície de telhado adequada. 

- O coletor deve ser instalado num local onde se evitem danos resultantes da queda de 

detritos e vandalismo. 

- Toda a tubagem relativa à instalação deve estar ligada à terra. 

- Em áreas expostas, o coletor deve ser protegido contra o risco de relâmpagos. 

- Recomenda-se que este produto seja elevado, no mínimo, por 2 pessoas. 

- O coletor não dever ser elevado através das respetivas ligações de tubagem. 

- Verifique se todas as ligações hidráulicas estão firmemente apertadas e se não existem 

fugas. 

- O sistema deve ser inspecionado após a conclusão do trabalho. 

- Recomenda-se a realização de uma inspeção adicional anualmente. 

- Evite instalar o coletor em áreas com sombra. 

- Pode ser instalada uma segunda sequência de coletores por detrás da primeira, se 

necessário. 

- O coletor não deve ser instalado num telhado de superfície irregular. 

- Não exerça força excessiva ao instalar o coletor. 

- Superfícies quentes e expostas que possam ser tocadas devem ser isoladas com vista a 

proteger contra ferimentos. 

- Não é necessário lubrificar as ligações dos O-ring. 
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Anexo 2 

Caracteristicas do coletor termico 
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Coletor solar plano PS 2.0 

 

- Placa absorvente em cobre, com tratamento superficial altamente seletivo; 

- Placa absorvente unida à grelha de tubos em cobre, por soldadura laser; 

- Cobertura de vidro com 4mm, temperado e com baixo conteúdo de ferro; 

- Isolamento em lã de roha com 40mm, de espessura, que se apoia na placa de aluminio 

do fundo; 

- Carcaça em aluminio anodizado à cor natural, fortemente isolada; 

- Quatro ligações para a uniao entre os captadores atraves de acessorios de facil 

montagem; 

- Ensaiado por CENER; 

- Garantia 10 anos.  
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Anexo 3 

Manutenção recomendada em coletores térmicos 
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Recomenda-se que as seguintes verificações sejam realizadas anualmente: 
 

1) Verifique a instalação do coletor quanto a danos ou acumulação de detritos. 

2) Verifique se existe corrosão no coletor ou no sistema de montagem e repare, se 

necessário. 

3) Verifique a tensão dos fixadores. Quando não for possível aceder facilmente aos 

fixadores, a segurança geral da instalação do coletor pode indicar a existência de 

problemas. 

4) Verifique os encaixes e tubagens quanto a fugas de fluido ou danos, incluindo o 

estado do isolamento da tubagem e repare, se necessário.  

Verifique a existência de fugas no interior do edifício. 

5) Examine as telhas nas proximidades da instalação do coletor quanto a danos ou 

deterioração e repare, se necessário. 

6) Verifique o crescimento de qualquer vegetação que possa causar sombreamento nos 

coletores. 

7) Quando aplicável, verifique o estado de qualquer lastro utilizado para fixar o sistema. 

8) Em áreas onde possa ocorrer a acumulação de sujidade no coletor, apenas devem ser 

utilizados métodos e materiais de limpeza não abrasivos para limpar os coletores e os 

componentes do sistema de montagem. 


