
Seguindo a orientação estratégica do Grupo Volkswagen 
para a implementação de processos não destrutivos
na verificação de qualidade em processos de soldadura, 
as áreas de carroçarias e de engenharia industrial
e Lean Management decidiram desafiar os membros
da Inocrowd no sentido de encontrarem uma solução não 
destrutiva para inspecionar a qualidade das soldaduras 
brasadas a laser.
A Unidade de Investigação em Engenharia Mecânica 
Industrial (UNIDEMI) da Faculdade de Ciências e Tec-
nologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), 
sedeada no Monte da Caparica, foi uma das entidades 
que aceitou o repto. Os professores Telmo Santos e Rosa 
Miranda, reconhecidos pelos seus projetos de investi-
gação para empresas como a Airbus, conceberam um 
sistema não destrutivo de análise deste tipo de soldadura, 
que viria a ser a proposta vencedora. 
Para Telmo Santos, há dois aspetos que distinguem clara-
mente a solução que desenhou: «a garantia da qualidade 
da soldadura sem a sua destruição e a possibilidade
de existirem duas técnicas distintas a confirmar o mesmo 
defeito ou, pelo contrário, a confirmar a não existência 
desses defeitos, são as principais vantagens da nossa
proposta». Por seu lado, Rosa Miranda mostra-se orgu-
lhosa por a Volkswagen Autoeuropa ter escolhido uma 
universidade portuguesa: «as instituições do ensino
superior têm, cada vez mais um papel relevante no

desenvolvimento do país, e este projeto com a Volkswagen 
Autoeuropa é a prova disso», disse a professora.
Já Miguel Mata, supervisor na área de carroçarias, 
considera que a nova solução é uma mais-valia para 
a fábrica, pois possibilita uma maior sensibilidade na 
deteção de descontinuidades superficiais. «É sensível a 
pequenos defeitos, tanto à superfície como no interior», 
disse o colaborador que destacou ainda outras vantagens 
associadas ao método dos professores da Universidade 
Nova de Lisboa. «Agora, podemos ter uma monitorização 
ainda mais eficiente da qualidade destas soldaduras», 
afirmou o responsável.
O novo procedimento vai otimizar o tempo despendido 
na análise da qualidade das soldaduras, podendo ainda 
vir a ser adotado por outras unidades fabris do Grupo 
Volkswagen. Até à sua implementação final em produção, 
o projeto terá um período de desenvolvimento previsto de 
cerca de um ano.

» A plataforma tecnológica InoCrowd
permite estabelecer o contacto entre
investigadores e empresas, possibilitando
o acesso a conhecimentos e competências 
de forma simples e eficaz, propiciando
a resolução de problemas sob a forma
de desafio.

» Mais qualidade,
mais inovação « 

• INOVAÇÃO

A Volkswagen Autoeuropa lançou em 2014 um desafio inovador
na InoCrowd, uma plataforma digital de crowdsourcing: como criar 
uma solução não destrutiva para a deteção de micro defeitos em
soldaduras brasadas? A solução veio da Margem Sul
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