
 

 Resumo 
 

 

O presente trabalho pretende descrever e documentar o estágio realizado na empresa TNL – 

Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais e os projectos aí 

desenvolvidos. 

Este estágio teve como principais objectivos o estudo do software Pro-Engineer para 

modelação 3D; o cálculo estrutural e modelação 3D de plataformas metálicas, sistemas 

mecânicos e hidráulicos, e o estudo e dimensionamento de um contentor plástico de elevação 

por grua, obtido por rotomoldagem. 

O presente relatório encontra-se estruturado em três projectos, cada um dos quais englobando 

trabalhos e temas que se relacionam entre si. 

O primeiro projecto desenvolvido inclui o estudo do software Pro-Engineer e dos seus 

módulos com aplicação directa em vários trabalhos de desenvolvimento e modificação de 

equipamentos de recolha de resíduos sólidos urbanos.  

O projecto seguinte e que merece maior destaque no relatório, consistiu no desenvolvimento 

de um contentor de 5m
3
 de elevação por grua a ser fabricado em Polietileno de Alta 

Densidade rotomoldado para substituir o actual contentor da empresa. Este projecto abordou o 

estudo do processo de Rotomoldagem e a aplicação do Método de Elementos Finitos no 

dimensionamento do contentor, optimizando a espessura e os reforços que melhor respondem 

ao tipo de solicitação a que estará sujeito. Suprimiram-se as deficiências do actual contentor e 

apresentaram-se algumas inovações. 

Por último realizou-se o projecto de cálculo de sistemas mecânicos no qual se desenvolveram 

adaptações a equipamentos que implicaram o cálculo de uma mola de torção dupla e de um 

cilindro a gás. 

Na prossecução dos projectos levados a cabo no estágio na empresa TNL, estudaram-se 

diferentes sistemas de recolha de resíduos, conceberam-se novas soluções que culminaram no 

desenvolvimento de protótipos com a produção e implementação devidamente documentadas 

neste trabalho escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 

The present work intends to describe and document the internship that toke place at TNL – 

Sociedade de Equipamentos Ecológicos e Sistemas Ambientais (Ecological Equipments and 
Environmental Systems Society), as well as the projects developed there. 

The main goals of this internship were 3D Pro-Engineer software research; calculus of 

structures and 3D design of metallic platforms, mechanical and hydraulic systems; and finally 

the development of a rotomolded plastic container for a crane lifting system. 

This report is structured in 3 main projects according to its themes and tasks. 

The first project includes the Pro-Engineer software research and learning, with direct 

application on several modifications of waste management equipments. 

The most important project described in this report is the upgrading and replacement of 

TNL’s 5m
3
 waste container. It began with an extensive research on Rotomoulding process 

followed by a Finite Element Method analysis and study of the container’s design, optimizing 

the reinforcement and thickness of the walls. This study resulted in a new and better container 

suppressing former problems. The new version will be produced in rotomolded High Density 

Polyethylene. 

Finally the last project involved calculating and selecting a double torsion spring and a gas 

spring from the suppliers catalog to be implemented on new adapted equipments. 

With the projects developed during this internship, the study of different waste management 

systems was in focus. New solutions were conceived, prototypes tested and implemented in 

real scenarios, all of which is entirely documented in the present report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


