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Transmissores de Umidade e Temperatura Série 
HMT330 Para Medições Exigentes de Umidade

A série HMT330 de Transmissores de 
umidade e temperatura HUMICAP® é 
projetada para aplicações industriais 
exigentes nas quais medições 
estáveis e customização abrangente 
são essenciais. Com várias opções 
à escolha, o instrumento pode 
ser adaptado para atender às 
necessidades específicas de cada 
aplicação individual.

Desempenho comprovado 
do Vaisala HUMICAP®
A série HMT330 incorpora os 40 anos 
de experiência da Vaisala à medição 
industrial de umidade. O sensor 
HUMICAP atualizado na quarta 
geração proporciona medição precisa 
e estável, mesmo em ambientes 
com alta umidade ou contaminantes 
químicos.

A família de transmissores HMT330 oferece desempenho confiável para uma 
grande variedade de medições exigentes de umidade no setor industrial.

A purga química minimiza 
os efeitos  
dos contaminantes
Em ambientes com altas 
concentrações de substâncias 
químicas e agentes de limpeza, a 
opção de purga química ajuda a 
manter a precisão da medição entre 
intervalos de calibração.

A purga química implica no 
aquecimento do sensor para remover 
produtos químicos prejudiciais. 
A função pode ser iniciada 
manualmente ou programada para 
ocorrer em intervalos definidos.

Recursos/Benefícios

▪ Seis modelos para aplicações 
industriais exigentes

▪ Faixa de medição completa 
de 0 ... 100% UR, faixa de 
temperatura de até +180 °C 
(+356 °F), dependendo do 
modelo

▪ Tolerância à pressão de até 100 
bar, dependendo do modelo

▪ Sensor Vaisala HUMICAP® da 
quarta geração para precisão  
e estabilidade superiores

▪ Visor gráfico e teclado para 
operação conveniente

▪ Interface do usuário multilíngue

▪ Desempenho excelente 
em condições severas; boa 
tolerância a produtos químicos

▪ Invólucro IP65/IP66 resistente 
à corrosão

▪ Calibração rastreável NIST 
(certificado incluído)

▪ Saídas analógicas, RS232/485, 
WLAN/LAN

▪ Suporte ao protocolo Modbus 
(RTU/TCP) 

▪ Compatível com o software 
Vaisala viewLinc
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O display mostra as tendências de 
medição e histórico de medição em 
tempo real de mais de quatro anos.

Ampla Gama de Opções 
de Instalação
A grande variedade de sondas de 
medição, vários acessórios para 
instalação e opções de fonte de 
alimentação universal e CC facilitam 
a instalação dos instrumentos em 
diversos locais e tipos de ambiente, 
como, por exemplo, paredes, postes, 
tubulações e dutos. O cabo de 
entrada e saída pode ser alimentado 
através da parte traseira do 
transmissor, que é um recurso útil, 
especialmente para as instalações em 
salas limpas.

A série HMT330 engloba seis 
modelos:

•	 HMT331	para	aplicações	fixadas	
na parede

•	 HMT333	para	dutos	e	espaços	
apertados

•	 HMT334	para	aplicações	de	alta	
pressão e a vácuo

•	 HMT335	para	aplicações	em	altas	
temperaturas

•	 HMT337	para	aplicações	em	alta	
umidade

•	 HMT338	para	tubulações	
pressurizadas

Visor Gráfico dos Dados 
de Medição e Tendências 
para a Operação 
Conveniente
A série HMT330 tem como 
característica um grande visor 
numérico e gráfico, com teclado e 
um menu multilíngue. Ele permite 
ao usuário monitorar facilmente os 
dados operacionais, as tendências 
de medição e acesso ao histórico de 
medição	dos	últimos	12	meses.	

O registrador opcional dos dados, 
com um relógio em tempo real, 
permite gerar mais de quatro anos 
de histórico de medição e aplicar o 
zoom-in a uma data especifica ou 
em qualquer intervalo de tempo 
desejado. 

O alarme do visor permite rastrear 
qualquer parâmetro medido, com 
limites alto e baixo configurados 
livremente.

Saídas Versáteis  
e Coleta de Dados
O HMT330 permite até três saídas 
analógicas; uma fonte de alimentação 
com isolação galvânica e saídas do 
relé também estão disponíveis. 

Para a interface serial, é possível usar 
a	conexão	USB	RS232	e	RS485.	

O HMT330 também é capaz de 
aplicar o protocolo de comunicação 
MODBUS que, junto com a opção 
de conexão apropriada, fornecerá a 
comunicação	MODBUS	RTU	(RS485)	
ou	MODBUS	TCP/IP	(Ethernet).

O registrador de dados, com 
relógio em tempo real e bateria 
sobressalente, garante o registro 
confiável de dados de medição por 
mais de quatro anos. Os dados 

registrados podem ser visualizados 
no visor local ou transferidos para 
um PC com software Microsoft 
Windows®. O transmissor também 
pode ser conectado a uma rede com 
uma	interface	(W)LAN	opcional,	que	
permite uma conexão à Ethernet  
(sem	fio).	Um	cabo	de	serviço	USB	
facilita a conexão do HMT330 a um 
PC através da porta de serviço. 

Calibração Flexível
Os instrumentos HMT330 são 
calibrados em seis pontos de 
umidade na fábrica e vem com um 
certificado de calibração que atende 
todos os requisitos relevantes de 
rastreabilidade e conformidade. 

Uma calibração de campo rápida 
de um só ponto pode ser executada 
com	o	medidor	portátil	HM70.	Uma	
calibração de campo de dois pontos 
pode ser realizada, por exemplo, 
com o calibrador de soluções de sal 
HMK15	em	um	ambiente	controlado.	
O transmissor também pode ser 
enviado ao parceiro de servico local 
Vaisala para recalibração rastreada, 
ou calibração acreditada.
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Sensor de temperatura Pt100 RTD Classe F0.1 IEC 60751 
Outras variáveis disponíveis (dependendo do modelo)

temperatura do ponto de orvalho, taxa de mistura, umidade 
absoluta, temperatura de bulbo úmido, entalpia, pressão do 
vapor d'água

Desempenho
UMIDADE RELATIVA

Faixa de medição 0 ... 100 % UR
Precisão (incluindo sem linearidade, histerese e repetibilidade)
com Vaisala HUMICAP® 180 ou 180R*  para aplicações típicas:
com Vaisala HUMICAP® 180C ou 180RC*  para aplicações com

purga química/sonda aquecida
em +15 ... +25 °C (59 ... +77 °F) ±1% UR (0 ... 90%) 

±1,7% UR (90 ... 100 %RH)
a -20 ... +40 °C (-4 ... +104 °F) ±(1,0 + 0,008 x leitura) % UR
em -40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F) ±(1,5 + 0,015 x leitura) % UR

Factory calibration uncertainty (+20 °C) ±0,6% UR (0 ... 40% UR)
±1,0% UR (40 ... 97% UR)

(Definido como ±2 limites de desvio padrão. 
 Possibilidade de pequenas variações; consulte também 

 o certificado de calibração.)
Tempo de resposta (90%)  
a +20 ˚C (+68 °F) 8 s/17 s** com filtro de grade
sem corrente de ar 20 s/50 s** com grade + filtro com 

 tela de aço
40 s/60 s** com filtro sinterizado

*Recomendado HUMICAP 180R ou 180RC
**com sensor HUMICAP 180R ou 180RC
TEMPERATURA

Precisão a +20 °C (+68 °F) ±0,2 °C (± 0,36 °F)
Precisão na faixa de temperatura  
(a faixa de medição depende do modelo).

Dados Técnicos
Entradas e Saídas
Tensão operacional 10 ... 35 VCC, 24 VCA ±20%

com módulo opcional de fonte  
de alimentação 100 ... 240 VCA 50/60 Hz

Consumo de energia a +20 ˚C, Uin = 24 VCC
RS232 máx. 25 mA
Uout 2 x 0 ... 1 V/0 ... 5 V/0 ... 10 V máx. 25 mA
Iout 2 x 0 ... 20 mA máx. 60 mA
display e luz de fundo + 20 mA
durante purga química máx. 110 mA
durante aquecimento da sonda (HMT337) + 120 mA

saídas analógicas (2 padrão, 3a opcional)
saída da corrente 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
saída de tensão 0 ... 1 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V

Exatidão das saídas analógicas a +20 °C escala total de ±0,05% 
Dependência da temperatura das 
saídas analógicas escala total de ± 0,005%/°C
Cargas externas

saídas da corrente RL < 500 ohm
0 ... saída de 1 V RL > 2 kohm
0 ... 5 V e 0 ... saídas 10 V RL > 10 kohm

Tamanho máximo do fio 0,5 mm2 (AWG 20)
cabos com fios recomendados

Saídas digitais RS232, RS485 (opcional)
Protocolos Comandos ASCII, MODBUS RTU
Conexão de serviço RS232, USB
Saídas de relé (opcional) 0,5 A, 250 VCA
Interface Ethernet (opcional)

Padrões suportados 10BASE-T, 100BASE-TX
Conector 8P8C (RJ45)
Endereço IPv4 designado DHCP (automático), estático
Protocolos Telnet, MODBUS TCP/IP

Interface WLAN (opcional)
Padrões suportados 802.11b
Tipo de conector da antena RP-SMA
Endereço IPv4 designado DHCP (automático), estático
Protocolos Telnet, MODBUS TCP/IP
Segurança WEP 64/128, WPA2/802.11i

Autenticação/Criptografia (WLAN)
Aberto/sem criptografia
Aberto/WEP
Chave pré-compartilhada WPA / TKIP
Chave pré-compartilhada WPA / CCMP (a.k.a) WPA2)

Registrador de dados opcional com relógio em tempo real
Parâmetros registrados máximo quatro com valores de 

tendência/mínimo/máximo
Intervalo de registro 10 seg. (fixo)
Período máximo de registro 4 anos e 5 meses
Pontos registrados 13,7 milhões de pontos por parâmetro
Tempo de vida da bateria  mín. 5 anos

Display  LCD com luz de fundo, visor gráfico de tendência 
 de qualquer parâmetro

Idiomas do menu Inglês, Chinês, Finlandês, Francês, Alemão, 
Japonês, Russo, Espanhol, Sueco
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Mecânica
Buchas do cabo M20 x 1,5 para cabo de diâmetro de 

8 ... 11 mm/0,31 ... 0,43"
Encaixe do eletroduto 1/2" NPT
Conector de cabo do usuário 
(opcional) Série M12 de 8 pinos (macho)

opção 1 plugue fêmea com 5 m (16,4 pés) cabo preto
opção 2 plugue fêmea com terminais de parafuso

Diâmetro do cabo da sonda
HMT333 (+80 °C) 6,0 mm
outras sondas 5,5 mm

Comprimentos padrão do cabo da sonda 2 m, 5 m ou 10 m
(Comprimentos adicionais disponíveis; 

 consulte detalhes nos formulários de pedidos) 
Material do invólucro G-AlSi 10 Mg (DIN1725)
Classificação do involucro IP 66

IP65 (NEMA4X) com visor local
Peso
dependendo da sonda, do cabo e módulos escolhidos 1,0 - 3,0 kg

Ambiente Operacional
Temperatura operacional

para sondas iguais às faixas de medição
para o corpo do transmissor -40 ... +60 °C (-40 ... 140 °F)

com display 0 ... +60 °C (32 ... 140 °F)
Compatibilidade 
eletromagnética

Conformidade com a norma EMC  
EN61326-1, Ambiente Industrial

Observação: Transmissor com impedância de 
teste do visor de 40 ohm é usado em IEC61000-4-5 

(imunidade contra surtos)

Dimensões
Dimensões em mm

Transmissor com antena WLAN

PRODUTO DO TIPO APROVADO
NO.	DO	CERTIFICADO:	A-13529

*não obrigatório para instalações em paredes

Opções de Montagem

Montagem com o Kit 
de Fixação na Parede*

Instalação em Suporte com Kit de 
Instalação para Suporte

Montagem do Escudo de 
Chuva com Kit de Instalação

Montagem com Kit de 
Instalação de Trilho DIN

183 (7.20)

169 (6.65)

11
6 

(4
.57

)

96
 (3

.78
)

ø 
7 

(0
.28

)

92
 (3

.62
)

11
6 (

4.5
7)

183 (7.20)

Favor contatar-nos no
br.vaisala.com/pedirinfo

www.vaisala.com Escanear o código 
para informações 
adicionais

Ref. B210951PT-E ©Vaisala 2014
Este material é sob proteção de direitos autorais, com todos os 
direitos autorais retidos pela Vaisala e seus colaboradores 
individuais. Todos os direitos reservados. Quaisquer logos e/ou 
nomes de produtos são marcas registradas de Vaisala ou dos seus 
colaboradores individuais. A reprodução, transferência, distribuição 
ou armazenamento de informação contida nesta brochura em 
qualquer forma, sem o consentimento prévio escrito da Vaisala, 
é estritamente proibida. Todas as especificações – incluindo as 
técnicas – são sujeitas às mudanças sem a notificação. Esta é 
uma tradução da versão original em inglês. Em casos ambíguos, 
prevalecerá a versão inglesa do documento.
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Transmissor de Umidade e Temperatura HMT331 para  
Aplicações Exigentes de Montagem em Parede

O Transmissor de umidade e temperatura Vaisala 
HUMICAP®	HMT331	é	um	transmissor	de	alta	qualidade	
para instalação na parede em aplicações exigentes de HVAC 
e de monitoramento de condições.

Aplicações Típicas

▪ salas limpas

▪ processos farmacêuticos

▪ piscinas

▪ museus e arquivos

O HMT331 é um instrumento state-of-the-art para medição de 
umidade para montagem em parede

Transmissor de Umidade e 
Temperatura HMT331 com 
sonda flexível curta e WLAN 
opcional.

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

Acessórios
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339
Placa para fixação na parede (de plástico) 214829
Kit de instalação em suporte com protetor de chuva 215109
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Filtro de grade de plástico PPS com rede  

de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

O Transmissor de Umidade 
e Temperatura Vaisala 
HUMICAP® HMT333 é um 
instrumento versátil para 
aplicações nas quais é 
necessária uma pequena 
sonda remota, por exemplo 
em aplicações exigentes 
de HVAC. Sua pequena 
massa térmica permite 
uma resposta rápida às 
mudanças de temperatura. A sonda compacta do transmissor 

HMT333 é projetada para 
aplicações remotas.

Kit de instalação em dutos 
para HMT333 e HMT337.

Transmissor de Umidade e 
Temperatura HMT333 para Dutos e 
Espaços Apertados

Aplicações Típicas

▪ salas limpas

▪ processos farmacêuticos 

▪ câmaras ambientais

▪ processos com 
temperatura e umidade 
moderadas

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) ou

-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F)

Acessórios
Kit de instalação de duto 210697
Prensa-cabo com vedação dividida HMP247CG
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339

Chapa para fixação na parede (de plástico) 214829

Kit de instalação em suporte com escudo para chuva 215109
Protetor para radiação solar DTR502B
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Filtro de grade de plástico PPS com rede 

 de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP

Instalação Flexível
Para instalar a sonda em  
dutos, canais e através de paredes, há disponível um kit de 
instalação com um flange de aço inoxidável, uma peça de 
passagem de cabo e uma barra de sustentação de aço.

O HMT333 tem duas opções de cabo para a sonda remota 
– um cabo de borracha flexível que resiste a temperaturas 
de	até	+80	°C	e	um	cabo	durável	que	resiste	a	temperaturas	
de	até	+120	°C.	Ambas	as	opções	de	cabo	estão	disponíveis	
em	comprimentos	de	2,	5	e	10	metros.	Além	disso,	há	
disponibilidade	de	cabo	de	borracha	flexível	(+80	°C)	com	
20 m	de	comprimento.

Para ambientes externos, o protetor de radiação solar 
DTR502B	fornece	proteção	para	a	sonda.	O	protetor	pode	ser	
instalado em um suporte, uma viga, ou uma superfície plana.

CEN-TIA-Global-HMT330-Datasheet-B210951PT-E.indd   5 10.2.2014   10.44



O Transmissor de Umidade e Temperatura Vaisala 
HUMICAP® HMT334 foi projetado para medição da umidade 
em espaços pressurizados ou em câmaras de vácuo. Cada 
sonda é testada para instalação à prova de gás e vácuo.

Aplicações Típicas

▪ câmaras de testes

▪ processos de alta pressão e vácuo

O HTM334 é ideal para instalações permanentes em processos 
pressurizados ou a vácuo.

Transmissor de Umidade e Temperatura HMT334 para Alta Pressão 
 e Aplicações à Vácuo

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Pressão operacional 0 ... 10 MPa (0 ... 100 bar

Acessórios
Corpo de encaixe ISO M22 x 1.5 17223SP
Corpo de encaixe NPT 1/2" 17225SP
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339
Placa para fixação na parede (plástico) 214829
Kit de instalação em suporte com proteção para chuva 215109
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Filtro de grade de plástico PPS com rede  

de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP
Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP

O Transmissor de Umidade e Temperatura Vaisala 
HUMICAP®	HTM335	possui	uma	longa	sonda	de	aço	
inoxidável projetada para altas temperaturas.

Sonda Robusta Ideal para Alto Fluxo  
de Ar
Com alta tolerância a estresse mecânico e altas taxas de 
fluxo,	o	HMT335	é	ideal	para	medições	em	dutos.	O	flange	
de instalação de aço inoxidável permite o ajuste fácil da 
profundidade de instalação da sonda. 

Aplicações Típicas

▪ processos de secagem 
com alta temperatura

▪ processos alimentícios, 
por exemplo fornos para 
panificação

O HMT335 possui uma sonda robusta de aço inoxidável, ideal 
para processos com ar quente com alta vazão.

Transmissor de Umidade e Temperatura HMT335 para Altas Temperaturas

O flange de instalação permite 
o ajuste fácil da profundidade 
de instalação da sonda.

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

Acessórios
Flange de montagem 210696
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339
Chapa para fixação na parede (de plástico) 214829
Kit de instalação em suporte com proteção para chuva 215109
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Filtro de grade de plástico PPS com rede  

de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP
Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP
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O transmissor de umidade e temperatura Vaisala 
HUMICAP®	HMT337	é	fornecido	em	uma	das	três	
configurações:

•	 Básica,	com	uma	sonda	não	aquecida	para	umidade	
moderada 

•	 Com	uma	sonda	aquecida,	para	condições	de	umidade	
próxima à condensação e medição do ponto de orvalho

•	 Com	uma	sonda	aquecida	e	um	sensor	de	temperatura	
adicional, para condições próximas à condensação e 
medição da umidade relativa

Leituras de Umidade Verdadeiras em 
Condições de Condensação
A sonda Vaisala aquecida exclusiva fornece uma medição 
rápida e confiável em ambientes nos quais a umidade 
está próxima à saturação. O aquecimento evita formar 
condensação no sensor.

Conforme a sonda é aquecida, o nível de umidade no seu 
interior permanece abaixo do nível do ambiente. Com a 
medição precisa da temperatura, o ponto de orvalho do 
ambiente pode ser calculado com precisão.

Se o valor de umidade relativa do ar é necessário, é usado 
um sensor de temperatura adicional. A temperatura 
ambiente medida fornece a compensação para calcular a 
umidade relativa e outros parâmetros de umidade.

Opções de Instalação
A instalação firme através de uma parede de processo pode 
ser obtida com acessórios Swagelok®. O Kit de Instalação 
HMT330MIK opcional está disponível para instalações ao ar 
livre; kits de instalação de duto também estão disponíveis.

Aplicações Típicas

▪ meteorologia 
profissional

▪ monitoramento do ar de 
admissão de motores e 
turbinas a gás

▪ fornalhas para secagem 
de madeira

O HMT337 é ideal para o processo mais exigente e medições 
meteorológicas de alta umidade em ambientes com risco de 
condensação.

Transmissor de Umidade e Temperatura HMT337 para Aplicações  
em Alta Umidade

Kit de instalação em dutos 
para HMT333 e HMT337.

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)

Acessórios*
Prensa-cabo e AGRO HMP247CG
Kit de instalação em dutos (sonda UR) 210697
Kit de instalação em dutos (sonda T) 215003
Acessórios Swagelok (NPT e ISO) tanto para sondas  

UR quanto sondas T (até 10 bar)
Proteção de radiação solar DTR502B
Kit de instalação meteorológica HMT330MIK
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339
Placa para fixação na parede (de plástico) 214829
Kit de instalação em suporte com proteção de chuva 215109
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Acessório para sonda aquecida HMT330WPA
Filtro de grade de plástico PPS com  

rede de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP
Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP
*para mais acessórios de instalação, consulte o formulário de pedido
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O Transmissor de Umidade e Temperatura Vaisala 
HUMICAP®	HMT338	foi	projetado	para	processos	
pressurizados.

Inserir ou Remover a Sonda Enquanto o 
Processo está em execução
Com o "hot tapping", a sonda é introduzida diretamente no 
processo enquanto estiver em execução, sem a necessidade 
de ventilação ou diminuição da pressão do processo.

A sonda é contraída em um conjunto de válvula de esfera 
fixado na parede ou na tubulação do processo. A porca 
sextavada ajustável é apertada à mão para prender 
temporariamente a sonda no lugar. A sonda é, então, 
empurrada para baixo até a profundidade apropriada. A 
porca sextavada é, então, apertada com uma chave para 
travar a sonda no lugar. A fixação a quente é possível em 
pressão	de	até	10	bar.

 Aplicações Típicas

▪ linhas de processo

▪ câmaras ambientais

▪ processos de secagem a vácuo

▪ linhas de ar comprimido com secadores refrigerantes

O HMT338 é ideal para as instalações em processos 
pressurizados nos quais a sonda precisa ser removida enquanto 
o processo está em execução.

Transmissor de Umidade e Temperatura HMT338 para Tubulações 
Pressurizadas

Dados Técnicos
Faixa de medição da temperatura -70 ... +180 °C (-94 ... +356 °F)
Pressão operacional  0 ... 4 MPa (0 ... 40 bar)

Acessórios
Conjunto da válvula de esfera BALLVALVE-1
Elemento de pressão ISO 1/2 a NPT 1/2 210662
Cabo para porta de serviço USB com software de PC 219916
Cabo de conexão para HM70 211339
Placa para fixação na parede (de plástico) 214829
Kit de instalação em suporte com proteção para chuva 215109
Conjunto de instalação do trilho DIN 215094
Filtro de grade de plástico PPS com rede 

 de aço inoxidável DRW010281SP
Filtro de grade de plástico PPS DRW010276SP
Filtro sinterizado de aço inoxidável HM47280SP
Filtro com grade de aço inoxidável HM47453SP
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Sonda HMT335

Dimensões das Sondas para a Série HMT330
Dimensões em mm
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Flange de instalação

Comprimentos das sondas padrão / opcionais
*comprimento ajustável livremente pelo usuário
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