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Editorial

David Mayolas, Diretor Geral

Caros Clientes,

O pior está realmente nos detalhes,  
não é o que se costuma dizer? Os  
engenheiros da Geberit, por exemplo, 
estão convencidos de que não.  
Afinal, sabem que a máxima atenção 
aos detalhes pode contribuir para 
atingir grandes resultados.
Atuamente um motor de combustão interna de 1,6 litros num carro tem um 
desempenho muito maior do que há 50 anos. Para além disto, consome 
menos combustível e é mais silencioso. Os autoclismos também tiveram uma 
melhoria significativa no seu desempenho. Uma peça de arte dos aparelhos 
de cerâmica e os autoclismos possuem um desempenho consideravelmente 
melhor da descarga, são extremamente silenciosos e utilizam muito menos 
água.

Esta melhoria no desempenho é o resultado de inúmeros pequenos e gran-
des avanços na ciência e na tecnologia.  O aperfeiçoamento constante e 
apaixonado teve um papel igualmente importante. Este pequeno ajuste é um 
processo sem fim. Quer sejam novos materiais dos produtos, novas tecnolo-
gias ou novas possibilidades, em termos de engenharia de produção, abrem-
-se continuamente novas perspetivas para os inovadores e meticulosos 
engenheiros da Geberit. Alguns aspetos do seu trabalho são examinados 
detalhadamente nas páginas seguintes.

Desejo-lhes mais uma leitura agradável.

Notícias

1

Dados Geberit BIM online
A Geberit decidiu gravar e disponibilizar 
gratuitamente os dados Geberit BIM (Mo-
delo de Informação da Construção (Buil-
ding Information Modeling ou BIM) para to-
dos os produtos relevantes na página de  
internet.
Queremos apoiar os proprietários, arquite-
tos e engenheiros, e por isso colocámos 
uma biblioteca online de ficheiros Geberit 
BIM para todos os sistemas de tubagens 
disponíveis para venda ao público, nomea-
damente os sistemas de distribuição Ge-
berit Mapress ou Geberit Mepla e os siste-
mas de drenagem Geberit, como o sistema 
Geberit Pluvia para a drenagem de cober-
turas e para o esgoto o sistema Geberit PE 
e o sistema Geberit Silent-PP.
Os dados BIM para os sistemas de tuba-
gens em downloads ou em:

→  www.geberit.pt/bim.

2

Novo Catálogo de Peças de substituição 
Geberit online
A partir de setembro está disponível um 
novo catálogo de peças de substituição 
Geberit na nossa página de internet.
Trata-se de mais uma ferramenta útil em 
português e de consulta rápida online. 
Efetuámos um importante esforço para 
que disponham de informação de cada pro-
duto de forma mais detalhada, com todas 
as peças de substituição, componentes, 
desenhos e designações sobre a gama de 
produtos da Geberit disponível em Portu-
gal ao longo dos anos.
Recordamos ainda que em caso de dúvidas 
técnicas temos também disponível o nosso 
serviço de apoio ao cliente através do  
800 252 627 por email: 
→  apoioaocliente.pt@geberit.com 

ou em:
→  www.geberit.pt/pecas_subtituicao

3

Novo Centro de Informação Geberit,  
no Porto
A Geberit Tecnologia Sanitária, S.A. mudou 
as suas instalações em Ermesinde para o 
Porto com um novo Centro de Informação 
Geberit com showroom para proporcionar 
também um maior apoio ao cliente.
Neste novo Centro de Informação Geberit 
com um showroom serão levados a efeito 
ações de formação individuais ou de gru-
pos, nas quais são prestadas todo o tipo de 
informações técnicas e esclarecimentos.

→  www.geberit.pt

1

2

3
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A Cidade do Futebol, no 
Jamor, é um novo complexo 
desportivo e será a casa 
das 22 seleções portugue-
sas, bem como a sede da 
própria Federação Portu-
guesa de Futebol. Foi 
inaugurada no dia 
31.03.2016, quando a FPF 
comemorou os 102 anos.

Este recinto completamente virado para o 
futebol — que terá também dois campos de 
futebol de praia — tem três campos e meio, 
11 balneários, dois ginásios, uma piscina de 
hidromassagem e muito apoio à disposição 
das 22 seleções. O espaço garante, em si-
multâneo, a possibilidade de estagiarem ali 
125 atletas mais respetivos corpos técni-
cos.

Quais foram as principais caraterísticas e 
desafios do projecto de arquitetura da 
Cidade do Futebol? 

O projeto apresentava, de início, um 
conjunto de dificuldades: (i) programa, 
definido pela Federação, relativamente 
complexo ao nível dos circuitos e 
espaços;  (ii) terreno com um desnível 
pouco indicado para a construção de 
campos de futebol; (iii) lote de área 
reduzida; (iv) e, finalmente, prazo de obra 
extremamente curto. 

A solução desenvolvida resolveu estes 
problemas e, ao mesmo tempo, deu 
origem a um edifício que serve os 
propósitos da Federação, tanto a nível 
funcional como a nível de imagem. 

Neste projeto incluiram sistemas Geberit, 
quer dar-nos a sua opinião sobre a 
Geberit? 

A Geberit é uma marca de referência que 
utilizamos sempre que podemos. Dá 
resposta a muitos problemas técnicos 
com que nos deparamos em quase todos 
os projetos. E investe na qualidade dos 
produtos como poucos.

Que perspetivas traça para a evolução do 
sector da construção no futuro próximo 
em Portugal? 

Para os próximos anos vislumbram-se 
muitos projetos de reabilitação e poucos 
de obra nova. Tem várias vantagens: não 
consume solo, e obriga-nos a estudar 
outro tipo de técnicas construtivas.  ←
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Projeto de referência

↑  Exterior do edificio da Federação Portuguesa de Futebol.

→  www.risco.org

Factos

Intervenientes neste projeto:

→   Arquitetura: Risco, S.A.

→   Projetista de hidráulica: AZ 76

→   Construtor: ABB

→   Instalador de hidráulica: Anfersil

→   Distribuidor: Torneira OFA, Lda

Geberit Know-how instalado:

Drenagem da cobertura com sistema 
Geberit Pluvia (19 ralos Pluvia)

Estruturas Geberit Kombifix com 
autoclismos de interior Sigma 12 cm e 
placas Sigma20

Cidade do futebol
Entrevista ao ateliê de arquitetura RISCO, S.A.

O Risco, S.A é um ateliê de 
arquitetura e desenho 
urbano com sede em Lisboa 
e liderado por Tomás 
Salgado, Nuno Lourenço, 
Carlos Cruz e Jorge Estriga.

1   Vista central, do exterior,  
do edifício principal.

2   Vista do interior, parede  
em madeira, com o símbolo  
da FPF

3   Um painel na parede da FPF

4   Pormenor da escada

1 2

4

3
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Produtos  & Soluções

Sem odores desagradáveis
Sistema de extração de odores para a sanita

Ao planear uma casa de banho moderna,  
um sistema  de extração de odores para a 
sanita será uma necessidade absoluta.  
A Geberit  disponibiliza várias soluções que 
são eficazes, silenciosas e garantem o 
maior conforto na casa de banho

Incluir sistema de extração de 
odores em todas as ofertas
«Se tivéssemos sabido na época que 
haveria uma coisa como um sistema de 
extração de odores para a sanita ...» 
Quer no Facebook, por e-mail ou 
pessoalmente, ouvimos frequentemente 
comentários como estes dos proprietá-
rios dos edifícios, proprietários de 
apartamentos e outros utilizadores.  
Tal situação pode ser evitada por:

→  A oferta do canalizador deveria incluir 
também a opção de um sistema de 
extração de odores para a sanita quer 
para os projetos de renovação e para  
novos edifícios. Porque o custo 
adicional é relativamente baixo e as 
probabilidades de que os seus 
clientes irão optar por esta opção são 
bastante elevadas.

→  Especificamente recomendado para 
clientes particulares a possibilidade 
de instalar um sistema de extração de 
odores. Muitas pessoas estão mais 
recetivas ao benefício adicional de 
uma sanita sem odores do que se 
possa talvez imaginar. 

 

↑ É muito mais fácil fazer piadas sobre os odores desagradáveis na casa de banho quando se tem um sistema de extração de odores.

↑ O botão para o sistema de extração de odores DuoFresh está  
colocado na parte superior da placa.

se espalhar. É removido do ar de uma forma 
ambientalmente amigável, usando um filtro 
de carvão ativo moderno ou de favo de mel 
de cerâmica.

Soluções embutidas de baixo custo 
Nos novos edifícios ou uma renovação 
completa, a instalação de um sistema de 
extração de odores para a sanita é rápida e 
barata. A Geberit possui estruturas de ins-
talação aqui para paredes ligeiras e pare-
des sólidas ou de alvenaria (Duofix ou Kom-
bifix) que já estão preparadas para um 
sistema de extração de odores DuoFresh. 
O sistema de extração real com ventilador 
e filtro de carvão ativo está integrado na 
elegante placa de descarga Geberit Sig-
ma40, que pode ser instalada em apenas 
algumas simples etapas. É importante que 
uma ligação elétrica esteja já preparada an-
tes de instalar as estruturas de instalação.

Se uma casa de banho está equipada com 
um extrator será prático ligar o sistema de 
extração de odores da sanita diretamente a 
este sistema. A Geberit também disponibi-
liza estruturas suscetíveis de instalação 
(Duofix) para o efeito, com uma forquilha na 
curva de descarga. Esta está ligada ao sis-
tema de ventilação.

Uso e manutenção muito fácil
O filtro de carvão ativo é muito fácil de mu-
dar. Se acede a partir da abertura da placa. 
Aqui também está localizado o acessório 
para colocar os blocos de higiene. Tudo foi 
concebido para obter uma casa de banho 
melhor em frescura.
 
Para além disto, ativar o sistema de extra-
ção de odores é fácil: basta pressionar o 
botão na parte superior da placa de des-
carga Sigma40. Esta placa foi concebida 
pelo renomeado designer industrial Chris-
toph Behling, tendo  recebido vários pré-
mios internacionais de design. Esta placa 
está disponível em diferentes acabamen-
tos que proporcionam uma funcionalidade 
perfeita e opções de design variados para a 
casa de banho: branca e preta, vidro bran-
co, vidro preto e vidro umbra.

Conforto extra
 Para obter a solução ideal será melhor ins-
talar o sistema Geberit DuoFresh em com-
binação com uma sanita Geberit Aqua-
Clean Sela com sistema integrado de 
lavagem. Assim, terá uma casa de banho 
sem odores desagradáveis e poderá fazer a 
higiene íntima na sanita de forma agradável 
e suave com apenas água. Com a Geberit, a 
casa de banho do futuro já está aqui. ←

← Uma adição sensata: a sanita 
Geberit AquaClean Sela com siste-
ma integrado de lavagem com uma 
estrutura de instalação Duofix e 
um sistema de extração de odores 
DuoFresh.

→ Um olhar por detrás da placa de 
descarga Geberit Sigma40: o filtro 
de carvão ativo para o sistema de 
extração de odores e o dispositivo 
para a inserção de blocos de higie-
ne WC.

Odores – bons e maus –, distribuídos de 
forma relativamente rápida. Como resulta-
do, é necessária uma acção na casa de ba-
nho, na maioria dos casos, após um «núme-
ro dois». Por isso, é comum as pessoas 
abrirem a janela por alguns minutos (mes-
mo no inverno!), colocar um Spray ambien-
tador, acender uma vela ou ligar o extrator.

Com a tecnologia sanitária da Geberit, o 
odor desagradável é extraído diretamente 
na fonte – ou seja, diretamente da sanita – 
impedindo-o, assim, de em primeiro lugar 
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Tecnologia & Inovação

Os testes com 
água virtual
Encontrar e usar o potencial oculto

→

Ao ter uma altura de instalação de  
82 cm, o mais pequeno autoclismo  
de interior da Geberit consegue o 
mesmo desempenho com a nova 
válvula de descarga que faz um auto-
clismo de interior instalado mais alto, 
cerca de 30 cm, com a válvula antiga. 
Trata-se de um verdadeiro salto quân-
tico na perspetiva da dinâmica dos 
fluidos.

sanitários. O chefe deste departamento é Abdullah Ön-
gören. «CFD dá-nos a oportunidade de entender o que 
acontece nos nossos produtos a partir de uma perspe-
tiva de dinâmica dos fluidos quando, por exemplo, a 
água flui através deles. Com os nossos programas de 
simulação, podemos praticamente analisar e, é claro, 
também otimizar todos os componentes individuais e 
sistemas completos, muito antes das nossas impres-
soras 3-D produzirem os primeiros protótipos. Isto é 
muito eficaz», explica Öngören, exaltando as virtudes 
da engenharia virtual.

Por exemplo, analisamos na válvula de descarga do au-
toclismo de interior Omega. A família Omega foi desen-
volvida como uma solução flexível para casas de banho 
individuais, que é por isso que há também um modelo 
particularmente baixo, com uma altura de montagem 
de apenas 82 cm. Com este modelo, a diferença de al-
tura entre a saída do autoclismo e o tubo de entrada na 
sanita cerâmica é de apenas alguns centímetros. A fim 
de alcançar um bom desempenho da descarga, tem de 
construir-se uma aceleração máxima da água de des-
carga durante esta curta distância. Isto só pode ser 
realizado se cada detalhe for perfeito.

«Saber-Fazer» é tão importante como  
«Saber-Onde»
«Antes de inserir os dados nos nossos computadores 
de alto desempenho, analisamos a tarefa manualmente 
e determinamos o que queremos focar. Devido aos nos-
sos muitos anos de experiência, temos uma ótima ideia, 
de quais são as áreas críticas, a partir de uma perspetiva 
de dinâmica dos fluidos», explica Öngören, delineando o 

←  Como uma comparação com a imagem da 
esquerda: A mesma descarga virtual antes das 
caraterísticas do fluxo terem sido otimizadas.

Hoje em dia, as simulações de computador são essen-
ciais na conceção de veículos. Utilizam a dinâmica dos 
fluidos por computador (CFD), os engenheiros otimi-
zam as caraterísticas aerodinâmicas dos novos dese-
nhos do corpo e estruturas. As caraterísticas de es-
coamento dos componentes individuais são também 
analisados e melhorados com esta tecnologia durante 
o desenvolvimento do produto na Geberit.

Engenharia virtual
Os computadores de simulação da Geberit estão loca-
lizados no departamento «Tecnologia Básica Sanitá-
ria», onde são analisados os padrões do fluxo e turbu-
lência, bem como a distribuição da pressão e da 
velocidade nos tubos, ligações, válvulas e aparelhos 

↑  Uma descarga virtual com uma válvula que foi otimizada a partir de uma perspetiva de dinâmica do fluido:  
Quanto maior é a velocidade de escoamento da água, mais intensos são os tons de vermelho.
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procedimento. Após uma análise do problema inicial 
com o autoclismo de interior Omega, os engenheiros di-
recionaram-se rapidamente para a conceção da válvula 
de descarga e da sede da válvula.

Recriaram toda a área de saída do autoclismo no com-
putador num processo que – em termos um tanto sim-
plificado – obrigou-lhes a obtenção dos dados de CAD 
para a válvula de descarga, a sede da válvula, o tubo de 
descarga e o autoclismo. No primeiro passo viu-se so-
brepor estas peças, como uma malha fina de linhas 
computacionais. Cada célula individual sobre essas li-
nhas foi registrada pelo computador e assumiu o papel 
de um sensor durante os testes que se seguiram.

Um design melhorado
A situação inicial foi determinada pelas ondas virtuais 
que foram subsequentemente realizadas. Os padrões 
do fluxo mostrados pelos programas de simulação 
ilustram claramente como a água flui para fora do auto-
clismo. Estes confirmaram a suposição de que a extre-

midade inferior da válvula de descarga e da sede, onde 
a válvula fica colocada, ambos desempenham um pa-
pel importante.

Em seguida, os especialistas hidráulicos definem como 
otimizar cuidadosamente a geometria da válvula de 
descarga e da sede. Ao fazer apenas alterações relati-
vamente pequenas, as resistências foram minimizadas 
e os gargalos foram eliminados. Os resultados deseja-
dos foram atingidos. As primeiras ondas virtuais com 
uma válvula de descarga modificada e a sede mostra-
ram claramente que os engenheiros estavam no cami-
nho certo. O anexo modificado ligado na parte inferior 
da válvula de descarga melhorou as caraterísticas de 
escoamento e a água flui na direção desejada.

Numerosas ondas virtuais adicionais – cada uma com 
as geometrias ligeiramente modificadas – foram ne-
cessárias antes de chegar ao projeto final. Este foi um 
trabalho árduo para os computadores, como Öngören 
explica: «Simular tal descarga num computador pode 

ser muito intensivo no CPU, porque às vezes até 200 
variáveis diferentes têm que ser consideradas e regis-
tradas. Mesmo computadores de elevado desempe-
nho necessitam, muitas vezes, várias horas para calcu-
lar apenas uma única descarga».

Do protótipo até ao produto final
Quando o trabalho com os programas de CFD chega a 
uma fase em que os objetivos visados têm sido alcan-
çados com toda a probabilidade, os protótipos são fa-
bricados na Geberit, com uma moderna frota de im-
pressoras poderosas em 3-D. Estas máquinas podem 
fabricar componentes de dimensão real, mesmo aque-
les com uma geometria desafiadora.

No caso da válvula de descarga otimizada, os protóti-
pos gerados pelas impressoras 3-D foram extensiva-

mente testados no laboratório de tecnologia sanitária 
Geberit – desta vez com água real, em oposição à vir-
tual. Os resultados desses testes impressionaram 
também em todos os aspetos. Ao mesmo tempo, os 
engenheiros de processos avaliaram os efeitos que a 
conceção modificada da válvula de descarga teria na 
produção em série e sobre a conceção dos moldes de 
injeção. "Poderia muito bem ser que ao desenvolver 
algo no computador que funcionasse perfeitamente 
do ponto de vista hidráulico, mas cujo fabrico envol-
vesse um esforço desproporcionalmente elevado", diz 
Öngören. No entanto, este não era o caso aqui. Para 
além de algumas pequenas modificações a válvula de 
descarga, otimizada pelos especialistas de descarga, 
iniciaram a produção em série, sem quaisquer altera-
ções.  ←

Na vanguarda da tecnologia

Os engenheiros do departamento de «Tecnologia Básica 
Sanitária» têm vindo a desempenhar um papel fundamental no 
desenvolvimento e otimização dos produtos Geberit desde há 
alguns anos. Para além de resolver problemas difíceis na área 
da dinâmica de fluidos, analisam também as questões relacio-
nadas com a mecânica estrutural e tornam os processos 
físicos visíveis com o auxílio de instrumentos de medição 
especiais. Devido à sua extensa tecnologia sanitária e conheci-
mentos de simulação de computador conseguiram, em vários 
campos acelerar significativamente o processo de inovação  
da Geberit.

↑  A Geberit é um dos pioneiros da Europa no campo da impressão 3-D: impressoras modernas e poderosas 
para a produção de protótipos.

↑  A válvula de descarga otimizada para os autoclismos de interior Geberit Omega (ver em baixo).

Tecnologia & Inovação
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Projeto de referência

Uma casa costeira 
num subúrbio de 
Sydney
Mais liberdade de projeto devido  
à tecnologia sanitária suíça

Sydney. O projeto foi concebido para ofe-
recer espaçosas áreas de estar e uma vis-
ta expressiva para o mar – as casas de ba-
nho foram as únicas áreas com restrições. 
Apesar das áreas limitadas do piso, todas 
as cinco casas de banho possuem um am-
biente harmonioso e moderno, devido à 
tecnologia embutida da Geberit.

«O design do interior das casas de banho 
deve ser entendido como parte integrante 
do edifício no seu todo», explicou Pouné 
Parsanejad, o proprietário do Studio P. «Ti-
vemos um grande cuidado na avaliação e 
coordenação de todos os materiais, su-
perfícies e iluminação, tendo sido dado um 

grande ênfase ao elevado grau de funcio-
nalidade e de transições suaves entre os 
quartos individuais.» Adam Powell, que 
tem vindo a trabalhar com produtos 
Geberit há 13 anos, foi contratado para a 
instalação dos autoclismos de interior. 
«Os autoclismos de interior de menor es-
pessura encaixam-se perfeitamente por 
detrás das paredes ligeiras e poupam es-
paço. A reputação da Geberit como o prin-
cipal fabricante suíço de tecnologia sani-
tária deu aos proprietários das casas a 
necessária confiança nos produtos.»

«Os autoclismos de interior permitem 
possibilidades de design moderno – tais 

como as sanitas suspensas na parede e os 
pavimentos e os revestimentos cerâmicos 
generosamente dimensionados», explicou 
Pouné Parsanejad. «E a placa de descarga 
Geberit Sigma50, com os botões croma-
dos e acabamento escovado combina 
bem com os azulejos, as torneiras da casa 
de banho, assim como o acabamento geral 
da casa.»  ←

Esta espetacular moradia familiar, com vá-
rios andares, está localizada numa borda 
da rocha, oferecendo uma magnífica vista 
panorâmica das praias de surf ao norte de 

Freshwater Residence, 
Sydney

Arquitetura: Pouné Parsanejad,  
Studio P – architecture and interiors

Conclusão: Janeiro 2016

Instalador: Adam Powell, Powell Plum-
bing

Geberit Know-how

Estrutura Geberit Duofix com autoclismo 
de interior Sigma

Placa de descarga Sigma50

Nenhum detalhe foi deixado ao 
acaso na «Freshwater Residen-
ce», uma moradia familiar num 
subúrbio do norte de Sydney.  
Por motivos de design, todas as 
casas de banho estão equipadas 
com autoclismos de interior – o 
que não é nada habitual na 
Austrália.

← A arquitetura admirável da 
casa «Freshwater Residence» 
impressiona por todos os lados.

↑ Um fabuloso quarto com jacuzzi e com vista para o mar.

↑ A casa de banho elegante, 
com uma sanita suspensa na 
parede e uma elegante placa de 
descarga Geberit Sigma50.



As placas e autoclismos de interior Geberit 
são líderes na Europa. Mais de 50 anos de 
experiência, materiais de elevada qualidade, 
acabamentos personalizados e características 
únicas comprovam a nossa liderança. Consulte 
o seu Assessor Pessoal Geberit para a opção 
mais adequada à sua necessidade através do 
800 252 627.

Melhor em 
design.
Líder europeu em placas e autoclismos de interior.

Placas Geberit

Mais em...

→  www.geberit.pt/placas
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