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Introdução 

Este documento contém a lista de áreas temáticas de investigação propostas pelo grupo GRIDS no âmbito 

das quais é possível desenvolver trabalhos de Dissertação no Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica 

(MIEM) para o ano letivo 2015/2016. 

Após a listagem dessas áreas segue-se uma descrição resumida de cada uma delas, com a referência e 

contacto dos potenciais orientadores dos respetivos trabalhos bem como com algumas sugestões de 

trabalhos passíveis de serem desenvolvidos. De qualquer forma, dentro de cada área temática é sempre 

possível criar novos temas de trabalho a partir da discussão entre orientadores e alunos. 

Os alunos são assim incentivados a procurarem diretamente os docentes e investigadores ligados a cada 

uma das áreas temáticas, conforme indicado neste documento, de maneira a terem mais detalhes sobre 

cada uma delas e, eventualmente, poderem definir um tema de trabalho em conjunto com o(s) 

orientador(es). 

 

Pré-requisitos por parte dos alunos 

Aptidão e gosto pelas áreas da Mecânica Computacional, da Simulação Numérica, dos Materiais, do 

Controlo Automático, da Mecânica e Dinâmica Estrutural, e do Projeto Mecânico de forma integrada; 

Gosto pela programação e desenvolvimento de produtos computacionais; 

Aptidão e gosto pela investigação aplicada; 

Facilidade de integração em grupo dinâmico de investigação; 

Motivação e capacidade de trabalho autónomo e em grupo. 
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Listagem de áreas temáticas para 2015/2016 

1. Análise e otimização de sistemas energéticos de abastecimento de água 

2. Análise Isogeométrica (Isogeometric Analysis - IGA) 

3. Cálculo paralelo com configuração mista de memória partilhada e memória distribuída 

4. Metais porosos e espumas metálicas 

5. Polímeros melhorados com nano-partículas para controlo activo 

6. Métodos de otimização em aplicações de engenharia 

7. Métodos experimentais aplicados à análise da dinâmica de estruturas 

8. Modelos de comportamento de metais 

9. Otimização multiescala de estruturas discretas 

10. Plataforma pedagógica opensource de optimização topológica (Octave) 

11. Simulação numérica de processos de tratamento térmico em metais 

12. Métodos numéricos de simulação em engenharia 

13. Modelação numérica da propagação de fendas de fadiga com base em XFEM 

14. Integração de optimização topológica em desenvolvimento de produto 

15. Desenvolvimento de aplicações computacionais para engenharia usando dispositivos móveis 

(smartphones e tablets) 

16. Controlo de impedância em estampagem incremental  

17. Influência da dinâmica das ferramentas em operações de estampagem 

18. Análise de desempenho das cargo-bikes elétricas 

19. Desenvolvimento de eletroválvula proporcional de baixo consumo 

20. Desenvolvimento de eletroválvula on-off de baixo consumo 

21. Controlo de simulador da articulação temporomandibular 

22. Desenvolvimento de plataforma para teste de estratégias de controlo de equipamento para 

aquecimento de águas domésticas 

23. Sistema pneumático para aproveitamento de energia em veículos de duas rodas 

24. Novo sistema de geração de energia eléctrica para dispositivos médicos implantáveis 

25. Modelação e simulação numérica de processos de sinterização 

26. Modelação e simulação numérica de painéis curvos para aplicações em aeronáutica, sujeitos a cargas 

de compressão e incluindo a presença de fendas 

27. Produção de moldes usando estampagem incremental 
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1. Análise e otimização de sistemas energéticos de abastecimento de água 

contacto: Gil Andrade-Campos (gilac@ua.pt) 

Neste âmbito poderão a vir a ser desenvolvidos trabalhos de Mestrado em Engenharia Mecânica 

relacionados com as áreas de redes energéticas de abastecimento de água. Procura-se analisar estes 

sistemas para que se encontre uma forma de funcionamento que minimize os recursos energéticos e 

económicos necessários ao seu funcionamento. Esta área científica é integradora de outras áreas, 

envolvendo simulação (por exemplo, de redes hidráulicas), métodos de optimização, controlo e automação 

(por exemplo, de bombas e reservatórios) e programação (integração de todo o sistema através de 

software, bem como o cálculo de previsões). 

Nesta área temática sugerem-se por exemplo os seguintes sub-temas (não exclusivos): 

1.1. Análise e calibração de sistemas de abastecimento de água 

Pretende-se neste trabalho que o aluno utilize a ferramenta EPANET para modelar um sistema de 

abastecimento de água com várias centrais de bombagem. Pretende-se também que o aluno efectue a 

calibração desse sistema utilizando dados medidos do funcionamento do sistema. 

1.2. Análise de sistemas de abastecimento de água utilizando módulo de previsão de consumos 

Pretende-se neste trabalho que o aluno desenvolva um módulo de previsão de consumos de água e que 

este seja utilizado na modelação de um sistema de abastecimento de água utilizando a ferramenta EPANET. 

Várias metodologias de previsão de consumos são comparadas neste trabalho. 
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2. Análise Isogeométrica (Isogeometric Analysis - IGA) 

contactos: Robertt Valente (robertt@ua.pt) & João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) 

A análise isogeométrica (Isogeometric Analysis ou, simplesmente, IGA) é uma ferramenta computacional 

bastante recente e representa uma alternativa poderosa ao Método dos Elementos Finitos. O objectivo da 

IGA é fazer a ligação directa entre o CAD (Computer Aided Design) e o CAE (Computer Aided Engineering), 

estando assim intimamente relacionada com a área da computação gráfica e animação 3D. 

O objectivo dos trabalhos de dissertação dentro desta área passará pela criação de códigos "open-source" 

para uma série de aplicações estruturais e industriais, com vista ao desenvolvimento de modelos de 

simulação numérica mais avançados que os actualmente disponíveis nos códigos comerciais de elementos 

finitos. 
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3. Cálculo paralelo com configuração mista de memória partilhada e memória distribuída 

contacto: Alexandre Pinho da Cruz (jpc@ua.pt) 

Tópicos principais: 

 Paralelização mista de códigos de simulação numérica com memória partilhada e distribuída, 

recorrendo a livrarias  MPI e openMP;  

 Reconfiguração do cluster TaranTuX para este tipo de funcionamento;  

 Ensaios de validação e análise de desempenho. 
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4. Metais porosos e espumas metálicas 

contacto: Isabel Duarte (isabel.duarte@ua.pt) & João Oliveira (jalex@ua.pt) 

São metais tão leves que flutuam na água, sendo por isso óptimos para serem usados na construção de 

carros, aviões e navios. São resistentes relativamente ao seu peso, importantes para alcançar construções 

leves. São recicláveis, podendo ser reutilizados. São não-inflamáveis, importantes em situações de incên-

dio. São bons absorsores de energia de impacto, e por isso ótimos para a segurança dos ocupantes de veí-

culos em caso de acidente. São leves, o que potencia baixos consumos de combustível. São porosos, amor-

tecendo com isso ruídos e vibrações. E são formados geralmente por uma estrutura de poros fechados de 

beleza única, responsável pelo seu uso em mobiliário moderno e peças de design. 

Os materiais em causa estão a revolucionar a indústria e estão a ser incorporados na construção de navios, 

carros, comboios, casas, máquinas e mobiliário. O seu uso é principalmente em aplicações que requerem 

materiais com várias funcionalidades (dupla ou multifuncionalidade). Como exemplo,  podemos ter um 

material leve e simultaneamente com boa capacidade de absorção de energia ao impacto. Tal justifica o 

elevado número de aplicações destas espumas para fins comerciais e militares. 

Neste âmbito, poderão vir a ser desenvolvidos trabalhos de dissertação a nível teórico, numérico e experi-

mental com base nos conhecimentos existentes no grupo GRIDS nesta área ao longo dos últimos anos. 

Desta forma, pretende-se nesta área de investigação incluir as seguintes subáreas: 

1) Desenvolvimento e caracterização de espumas de alumínio reforçadas; 

2) Avaliação mecânica e optimização de diferentes reforços (em metais porosos) para enchimento 

de estruturas ocas para absorção de energia de impacto; 

3) Comportamento mecânico e simulação numérica; 

4) Emprego de métodos de optimização. 
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5. Polímeros melhorados com nano-partículas para controlo activo 

contacto: Alexandra Fonseca (mfonseca@ua.pt) 

Os polímeros com memória de forma têm a capacidade de alterar e manter uma forma transitória até que 

lhes seja aplicado um estímulo externo (tal como temperatura), que fará com que este volte ao seu estado 

inicial. Esta propriedade de memória de forma aliada com os elevados graus de deformação, baixo custo e 

fácil processamento, tornam estes polímeros candidatos ideais para aplicações de controlo activo (como 

por exemplo em dispositivos de libertação de fármacos) ou sistemas de activação aeroespacial (morphing). 

Contudo, estes polímeros apresentam algumas limitações, tornando-os menos competitivos no que diz 

respeito a aplicações de controlo ativo, uma vez que o tempo de reacção é relativamente longo quando 

comparado com os sistemas que já existem no mercado (tais como ligas metálicas com memória de forma 

e materiais piezoeléctricos). Outra limitação prende-se com a inferioridade das suas propriedades 

mecânicas, sendo que a adição de partículas de tamanho nanométrico, como os nanotubos de carbono 

(CNTs), tem-se revelado uma solução na melhoria das mesmas. Dadas as excelentes propriedades termo-

electro-mecânicas dos CNTs, verifica-se que a adição destas nanopartículas permite melhorar também as 

propriedades de memória de forma da matriz polimérica, reduzindo o tempo de resposta (reação ao 

estímulo externo - temperatura) e aumentando as taxas de recobro. 

 

Exemplos de áreas de desenvolvimento nesta temática (dentre outros): 

1. Estudo das propriedades termo-mecânicas de compósitos de poliuretano em função do tipo de CNTs e 

da sua concentração; 

2.  Caracterização dielétrica de compósitos de poliuretano reforçados com nanopartículas de carbono 

(grafeno, CNTs, ...); 

3. Modelação / simulação do comportamento mecânico de compósitos de poliuretano; 

4. Projetar um molde para processar provetes de compósitos de poliuretano com fibras ópticas 

acopladas, para posterior monitorização dos estados de tensão e temperatura. 
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6. Métodos de otimização em aplicações de engenharia 

contactos: Gil Andrade-Campos (gilac@ua.pt) & João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) 

Os métodos de optimização utilizam como função a optimizar os resultados obtidos por simulação 

numérica através do Método dos Elementos Finitos. Estes podem ser tensões, deformações, temperaturas, 

etc. No entanto, diferentes métodos de optimização podem conduzir a resultados diferentes. Dessa forma, 

pretende-se nesta área de investigação estudar a aplicação de diferentes métodos de optimização em 

aplicações de Engenharia Mecânica. Nesta área incluem-se as seguintes subáreas: (i) optimização de forma; 

(ii) optimização topológica ; (iii) optimização material e (iv) optimização de parâmetros. 

Nesta área temática sugere-se também o seguinte sub-tema (não exclusivo): 

6.1. Análise comparativa de métodos de optimização meta-heurísticos em aplicações estruturais, onde 

pretende-se que o aluno implemente diferentes métodos de optimização meta-heurísticos e que os analise 

em aplicações estruturais. Pretende-se também que o aluno utilize metodologias de programação paralela 

de memória partilhada (OpenMP) para aumentar a eficiência e robustez dos algoritmos. 
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7. Métodos experimentais aplicados à análise da dinâmica de estruturas 

contacto: Rui Moreira (rmoreira@ua.pt) 

Dentro deste contexto serão admitidos trabalhos enquadrados na análise experimental do comportamento 

dinâmico de estruturas, podendo incluir desenvolvimento de ferramentas computacionais, métodos 

experimentais, transdutores de medição e técnicas de análise. 
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8. Modelos de comportamento de metais 

contacto: Gil Andrade Campos (gilac@ua.pt) 

Nesta área trabalha-se com modelos de comportamento que pretendem caracterizar certos materiais 

metálicos quando sujeitos a deformações elevadas. A caracterização de um modelo de comportamento 

(também chamado de modelo constitutivo) é feita comparando os resultados obtidos através de técnicas 

de simulação numérica com aqueles provenientes de ensaios experimentais. Muitas vezes é necessário 

determinar os parâmetros desse modelo de comportamento e para isso utilizam-se metodologias de 

optimização. O aluno poderá também vir a realizar ensaios experimentais de elevado interesse. 

Nesta área temática sugerem-se também os seguintes sub-temas (não exclusivos): 

8.1. Desenvolvimento de um programa para identificar os parâmetros de modelos de comportamento 

utilizando o método dos campos virtuais 

Pretende-se desenvolver um programa que utilize o método dos campos virtuais de deformações 

(semelhante ao método dos elementos finitos) para determinar os parâmetros adequados aos modelos de 

comportamento de metais. 

 

8.2. Desenvolvimento de um modelo de comportamento baseado em inteligência artificial e redes 

neuronais 

Pretende-se que as equações tradicionais dos modelos de comportamento elastoplásticos (com 

encruamento isotrópico e cinemático) sejam substituídas por um algoritmo de inteligência artificial 

baseado em redes neuronais. O aluno irá implementar este modelo num programa de elementos finito. 
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9. Otimização multiescala de estruturas discretas 

contactos: João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) & Alexandre Pinho da Cruz (jpc@ua.pt) 

Optimização estrutural com elementos discretos (barras/vigas), actuando tanto ao nível da topologia global 

quanto ao nível da secção transversal, nomeadamente sobre a forma da secção e/ou sobre a distribuição 

de material constituinte na mesma (e.g. armadura em betão armado). 

 

10. Plataforma pedagógica opensource de optimização topológica (Octave) 

contactos: João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) & Alexandre Pinho da Cruz (jpc@ua.pt) 

Desenvolvimento de um programa de cálculo estrutural e optimização topológica em linguagem Octave 

(semelhante ao Matlab, mas open-source), com o objectivo de ser completamente livre e disponível 

abertamente, configurável e orientado para constituir uma plataforma pedagógica de testes e formação. 

Pretende-se que o aluno desenvolva um programa flexível e modular, com integração de diferentes 

metodologias de optimização, tipos de comportamento, etc. 
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11. Simulação numérica de processos de tratamento térmico em metais 

contacto: Gil Andrade-Campos (gilac@ua.pt) 

O objectivo dos tratamentos térmicos (nos tratamentos termomecânicos) é controlar as propriedades dos 

materiais de forma a melhorar o seu desempenho. O objetivo dos trabalhos integrados neste tópico será 

reproduzir, com o recurso a ferramentas de simulação numérica, os fenômenos que se desenvolvem nos 

materiais metálicos (aços, ligas de alumínio, etc.) durante os processos térmicos a que as peças destes 

materiais estão sujeitos, constituindo assim um assunto de grande interesse industrial. 

 

12. Métodos numéricos de simulação em engenharia 

contacto: A. Gil Andrade-Campos (gilac@ua.pt) 

Nesta área trabalha-se com diferentes métodos de simulação numérica em engenharia. O método mais 

comum é o Método dos Elementos Finitos (MEF). Contudo, nos últimos anos, este tem sido alvo de 

alterações para que se obtenha mais precisão de resultados ou se obtenha outro tipo de resultados. Nesta 

área, pretende-se que o candidato desenvolva programas de simulação. Para isso, é assim necessário ter 

gosto e aptidão pela programação (MatLab, Python, Fortran, C,C++, etc.). 

Nesta área temática sugere-se também o seguinte sub-tema (não exclusivo):  

12.1. Desenvolvimento de um programa pelo método inverso dos elementos finitos, onde  

pretende-se que neste trabalho o aluno desenvolva um programa pelo método inverso dos elementos 

finitos em regime elástico. Neste programa, ao contrário do MEF, pretende-se saber as condições fronteira, 

tendo o conhecimento prévio dos deslocamentos (análise inversa). 
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13. Modelação numérica da propagação de fendas de fadiga com base em X-FEM 

contactos: Alexandre Cruz (jpc@ua.pt), João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) 

Pretende-se neste trabalho que o aluno desenvolva e implemente metodologias numéricas utilizando um 

software desenvolvido em linguagem Octave (semelhante ao Matlab mas open-source) e disponível no seio 

do GRIDS. 

Este software pretende modelar o fenómeno de propagação de fendas de fadiga em materiais sólidos 

recorrendo ao Método dos Elementos Finitos Estendido (eXtended FEM, X-FEM). 
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14. Integração de optimização topológica em desenvolvimento de produto 

contactos: João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) 

O pós-processamento dos resultados obtidos a partir de procedimentos de optimização topológica é um 

tópico de elevada importância. 

Para além do pós-processamento típico de problemas resolvidos com o Método dos Elementos Finitos, a 

optimização topológica pressupõe normalmente uma aproximação por uma geometria não-discretizada. A 

transição das soluções obtidas para geometrias definidas correspondentes a estruturas exequíveis e 

efectivamente óptimas pode originar algumas complexidades. Uma abordagem comum corresponde à 

aproximação das imagens raster com definições vectoriais. Isto pode ser efectuado manualmente ou 

desenvolvendo procedimentos que façam a aproximação das distribuições obtidas recorrendo a funções 

matemáticas passíveis de serem utilizadas em CAD (Computer-Aided Design). 

Uma das formas mais imediatas de implementar este tipo de abordagem é recorrer a plataformas de 

cálculo numérico e analítico (e.g. Matlab ) que permitam a representação gráfica de distribuições de pontos 

e de funções, assim como a obtenção automática de curvas de nível ou de isovalores. Uma outra 

abordagem a este problema surge associada a metodologias de engenharia inversa e levantamento de 

forma. Em áreas como o desenvolvimento de produto, é cada vez mais comum a engenharia inversa passar 

pelo levantamento de forma. No contexto da optimização topológica, este tipo de metodologia permite 

uma grande flexibilidade em termos de concretização dos resultados obtidos. Estes poderão depois 

conduzir à modelação de geometrias óptimas, originando componentes de eficiência máxima em projecto 

e desenvolvimento de produto.  

Este tema envolve diversas abordagens, desde a avaliação de resultados de optimização topológica à 

integração desses resultados em desenvolvimento efectivo de produto, passando pela conversão de 

topologias discretas em geometrias exequíveis. 
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15. Desenvolvimento de aplicações computacionais para engenharia usando dispositivos móveis 
(smartphones e tablets) 
Contactos: João Alexandre Oliveira (jalex@ua.pt) & Robertt Valente (robertt@ua.pt) 
 
Nos dias de hoje, a quantidade de dispositivos electrónicos à disposição de profissionais e técnicos é cada 

vez maior e mais presente no cotidiano. Estes dispositivos tendem a disponibilizar uma capacidade compu-

tacional julgada impossível há poucos anos. Neste contexto, o potencial de desenvolvimento de ferramen-

tas que efectivamente se encontrem disponíveis em permanência para resolver problemas de engenharia 

constitui uma área de desenvolvimento emergente e em acentuado crescimento. 

No âmbito desta área de investigação e desenvolvimento, pretendem-se promover Dissertações que ver-

sem sobre a criação de aplicações em engenharia para plataformas móveis, tais como smartphones e ta-

blets. As aplicações a serem desenvolvidas terão um forte carácter científico e de engenharia, com aplica-

ções não apenas em ambiente industrial mas também para suporte ao ensino. 
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16. Controlo de impedância em estampagem incremental 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Ricardo Sousa (rsousa@ua.pt) 

 

Desde 2011 tem vindo a ser desenvolvida uma máquina, denominada de SPIF-A, com estrutura cinemática 

paralela destinada a executar processos de estampagem incremental. A máquina utiliza uma estrutura 

baseada na plataforma de Stewart em que os seis atuadores são servomecanismos hidráulicos. Atualmente 

a SPIF-A tem implementado um controlo de posição que garante o cumprimento das trajetórias 3D.  

Com este trabalho pretende-se, numa primeira fase, avaliar o desempenho dos controladores já 

implementados em tarefas de estampagem de ligas de alumínio e de aço. Numa segunda fase pretende-se 

desenvolver, implementar e testar um controlo de impedância baseado na posição para ser possível ajustar 

trajetórias de estampagem que limitem as possibilidades de rotura do material. O controlo de impedância é 

normalmente utilizado em robótica quando há necessidade de interação estável e previsível com o 

ambiente circundante. Isto é conseguido através da definição da relação dinâmica entre a posição do 

actuador com a força que este deve exercer (denominada relação de impedância). Efetivamente o controlo 

de impedância permite estabelecer um determinado comportamento num actuador em vez de controlar 

separadamente a sua posição e/ou a força exercida. 
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17. Influência da dinâmica das ferramentas em operações de estampagem  

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Ricardo Sousa (rsousa@ua.pt) 

 

Os processos de estampagem em chapas metálicas destacam-se de entre os processos de conformação 

plástica de metais por possibilitarem a obtenção de peças com formatos diversos e boas propriedades 

mecânicas. Um dos maiores problemas, e em especial quando se trata da estampagem de peças de ligas de 

alumínio, ocorre devido ao retorno elástico. Ao longo dos últimos anos houve um grande esforço para a 

compreensão deste fenómeno e para a compensação dimensional das peças estampadas. Resultados da 

investigação recente revelam que a dinâmica das ferramentas de estampagem podem ter influência no 

retorno elástico. O Departamento de Engenharia Mecânica possui uma prensa hidráulica controlada por 

computador e que pode ser utilizada em tarefas de estampagem. A prensa encontra-se completamente 

instrumentada, com sensores de posição e de pressão, sendo o seu controlo implementado em ambiente 

Matlab/Simulink 

Os objectivos genéricos são o estudo da influência da dinâmica das ferramentas (punção e cerra-chapas) 

imposta pelos controladores em malha fechada dos cilindros hidráulicos. Em particular deverá ser proposto 

um controlador de impedância baseado na posição para o cilindro que suporta o punção e um controlador 

de força para o cilindro que suporta o cerra-chapas. Deverão também ser avaliadas as consequências no 

retorno elástico da utilização de diferentes trajetórias quer para o punção quer para o cerra-chapas. 
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18. Análise de desempenho das cargo-bikes elétricas 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Carlos Relvas, crelvas@ua.pt 

Uma bicicleta elétrica é uma bicicleta comum equipada com um sistema constituído por uma bateria 

elétrica que aciona um motor elétrico, para ajudar o utilizador reduzindo o esforço por este desenvolvido 

nas suas deslocações. Estima-se que o crescimento de mercado europeu das bicicletas elétricas possa 

rondar os 30% pelo que o desenvolvimento tecnológico associado apresenta especial pertinência. 

Igualmente o desenvolvimento de práticas quotidianas mais ecológicas, tem impulsionado a 

aparecimento/ressurgimento de outras propostas de mobilidade como as cargo-bikes (bicicletas utilitárias 

para transporte de cargas). 

Pelas características deste tipo de bicicletas e pela variabilidade da sua utilização, torna-se necessário 

avaliar se a tecnologia atualmente disponível apresenta-se como uma “boa solução”, capaz não só de 

satisfazer o apoio ao esforço desenvolvido pelo utilizador, mas igualmente se disponibiliza uma solução 

confiável em termos de previsão de utilização. Isto é, se o utilizador pode confiar na durabilidade da bateria 

e se esta lhe permite uma resposta adequada as suas necessidades quotidianas.  
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19. Desenvolvimento de eletroválvula proporcional de baixo consumo 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Vitor Costa (v.costa@ua.pt) 

As eletroválvulas proporcionais, sejam destinadas a fluídos ou a gases, recorrem na generalidade a 

solenoides proporcionais em conjunto com molas mecânicas para atuar na posição do órgão móvel da 

válvula com uma relação proporcional a um sinal elétrico (em corrente ou em tensão) aplicado ao 

solenoide proporcional.  As válvulas de maior desempenho tem sensores de posição e controlam em malha 

fechada a posição do órgão móvel para aumentar o desempenho dinâmico e também melhorar a relação 

de proporcionalidade. Todavia, estas válvulas apresentam consumos de energia relativamente elevados 

limitando a sua utilização em aplicações que requerem baixos consumos de energia (nomeadamente 

porque não tem ligação à rede elétrica). 

Este trabalho tem como objetivo o estudo, desenvolvimento, prototipagem e teste funcional de um 

conceito de eletroválvula proporcional de caudal que permita reduzir o consumo energético necessário 

para atuação face às soluções equivalentes existentes no mercado. 

 

20. Desenvolvimento de eletroválvula on-off de baixo consumo 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Vitor Costa (v.costa@ua.pt) 

As eletroválvulas on-off para gases utilizam solenoides para comutar a posição da válvula contra, normal-

mente, a força de uma mola. A ação de comutação e manutenção da abertura/fecho da válvula necessita 

de energia que, dependendo da dimensão da válvula e/ou da força necessária para manter a válvula na 

posição atuada, pode ser considerável para algumas aplicações com limitações de energia disponíveis. 

Este trabalho tem como objetivo o estudo, desenvolvimento, prototipagem e teste funcional de um concei-

to de eletroválvula on/off para gases que permita reduzir o consumo energético necessário para atuação, e 

manutenção da posição de válvula atuada, face às soluções equivalentes existentes no mercado. 

 

21. Controlo de simulador da articulação temporomandibular 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & António Ramos (a.ramos@ua.pt) 

A proposta de trabalho incide sobre o desenvolvimento de plataforma de controlo de equipamento para 

simulação da articulação temporomandibular. Inclui o controlo de seis músculos pneumáticos com 10 célu-

las de carga e possibilidade de controlo de posição em 3 eixos. 

Pretende-se tornar funcional um simulador de articulação temporomandibular. Deverá ser desenvolvido 

software capaz de controlar um sistema de 10 músculos pneumáticos e posteriormente 3 eixos de posição. 

Deverá ser utilizada a plataforma Labview para implementação dos controladores e para todo o sistema de 

monitorização e operação do simulador. 

O trabalho envolve atividades de controlo de sistemas, instrumentação e projeto de componentes mecâni-

cas para adaptação de equipamento. 
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22. Desenvolvimento de plataforma para teste de estratégias de controlo de equipamento para aqueci-

mento de águas domésticas 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Vitor Costa (v.costa@ua.pt) 

Tema sugerido pela Empresa BoschTT 

As estratégias de controlo para equipamentos de aquecimento de águas domésticas têm vindo a tornar-se 

mais complexas e, em simultâneo, e devido aos constrangimentos do denominado time-to-market que a 

indústria produtiva está sujeita, o tempo disponível para o seu desenvolvimento e teste em ambiente real 

também tem vindo a ser reduzido. Como resultado, é premente que a eficiência no desenvolvimento e 

implementação de estratégias de controlo seja melhorada. Além disso, é necessário detectar e corrigir er-

ros iniciais na concepção do sistema de controlo, de modo a minimizar o tempo e o impacto financeiro de 

posteriores modificações no sistema de controlo ou componentes do equipamento. 

 

A utilização de metodologias de design baseado em modelos dinâmicos tem vindo a ser utilizada para de-

senvolvimento e teste de novos controladores. Desta forma é possível testar e otimizar o desempenho dos 

controladores nos diferentes modos de operação dos equipamentos, mesmo naqueles que dificilmente 

ocorrem na prática mas, na simulação, podem ser facilmente forçados a ocorrer. 

 

Neste trabalho pretende-se utilizar modelos dinâmicos desenvolvidos em Matlab&Simulink de modo a 

desenvolver e testar controladores que permitam aumentar o conforto térmico, a eficiência energética e a 

poupança de água em equipamentos de aquecimento de águas domésticas. 

 

É também objetivo atualizar uma banca de ensaios existente nos laboratórios da Bosch Termotecnologia 

com hardware e software de modo a executar o código e controlar o funcionamento do equipamento real 

em conformidade. 
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23. Sistema pneumático para aproveitamento de energia em veículos de duas rodas 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Vitor Costa, v.costa@ua.pt 

 

O aproveitamento de energia das travagens é cada vez mais comum em veículos modernos de 4 ou 2 rodas. 

Tipicamente são utilizados dispositivos mecânicos que transformam a energia cinética libertada durante a 

travagem em energia elétrica A energia elétrica gerada durante a travagem é normalmente armazenada 

em baterias (comum nos veículos híbridos). Em veículos de 2 rodas, que utilizam estes sistemas, é 

necessária uma bateria e um motor elétrico para utilizar a energia recuperada na propulsão do veículo. O 

armazenamento da energia recuperada das travagens num acumulador pneumático dispensaria a utilização 

de baterias elétricas, muito embora a autonomia possa ser mais diminuta nestes casos. Numa primeira fase 

dever-se-á modelar e simular um sistema pneumático de aproveitamento de energia para instalação em 

veículos de duas rodas. A simulação deverá avaliar a viabilidade de implementação bem com deverá 

caracterizar em termos energéticos a resposta do sistema a situações típicas (subidas, descidas, travagem, 

etc). Numa segunda fase dever-se-á especificar os componentes necessários ao desenvolvimento de um 

protótipo para a realização de testes preliminares. 
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24. Novo sistema de geração de energia eléctrica para dispositivos médicos implantáveis 

contactos: Jorge Ferreira (jaff@ua.pt) & Antonio Ramos, a.ramos@ua.pt 

 

O mercado dos dispositivos médicos tem assistido a um grande crescimento nos últimos anos. Destes, os 

dispositivos implantáveis (DMI) têm particular importância, devido às suas potencialidades para operarem 

dentro do corpo humano de forma inteligente. Actualmente, a grande exigência dos profissionais de saúde 

é que os DMIs tenham capacidade para resolver os problemas do meio fisiológico onde são implantados. 

Assim, evitar-se-iam os procedimentos médicos (cirúrgicos, etc) após a primeira implantação do dispositivo, 

o que criaria impacto na qualidade de vida de muitos pacientes. Esta é uma nova geração de DMIs que tem 

sido amplamente investigada, tanto por empresas como por centros de investigação. Para cumprir estes 

requisitos, os dispositivos médicos têm sido desenvolvidos com sensores (para monitorizar o meio 

fisiológico onde estão inseridos) e actuadores (para actuar contra os problemas que surjam no meio 

fisiológico). Contudo, a autonomia dos DMIs ainda não foi solucionada. Novas soluções devem ser 

estudadas para garantir a autonomia eléctrica de tais dispositivos, uma vez que as baterias não 

disponibilizam suficiente energia por longos períodos de tempo. Os dispositivos ortopédicos inteligentes 

são um exemplo emergente onde esta tecnologia pode ser aplicada. O principal objectivo desta dissertação 

é o desenvolvimento de um sistema mecânico de geração de energia eléctrica para implantes ortopédicos 

inteligentes, utilizando os movimentos quotidianos dos pacientes. Para tal, será necessário que:  as 

principais limitações dos actuais geradores de energia eléctrica sejam identificadas;  um novo método mais 

eficaz seja especificado;  o gerador seja projectado e implementado; a eficácia do gerador seja comparada 

com a de outros geradores já desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

GRIDS - Áreas temáticas, Dissertação MIEM 2015/2016 24 

25. Modelação e simulação numérica de processos industriais de conformação plástica 
contacto: Robertt Valente (robertt@ua.pt) 

 
Os trabalhos de Dissertação nesta área temática têm por objectivo estudar em detalhe alguns processos de 

conformação plástica, utilizados na indústria automóvel, aeronáutica e aeroespacial, através da utilização 

de ferramentas computacionais avançadas. Mais concretamente, o principal objectivo da investigação a ser 

desenvolvida passará pela análise das capacidades de previsão de diferentes softwares comerciais de mo-

delação e simulação numérica, quando confrontados com problemas industriais de elevada complexidade. 

Essa análise integrada de potencialidades (integrated robustness assessment) pretende assim providenciar 

indicadores de projecto e auxiliares de decisão a engenheiros responsáveis por tarefas de CAD/CAE em 

ambiente industrial. 

 

Cada tema de trabalho irá ser desenvolvido em pormenor em conjunto com os alunos interessados, po-

dendo integrar um (ou mais) dos seguintes pontos: 

- processos de fabrico (estampagem e hidroformagem, por exemplo); 

- anisotropia em chapa metálica e respectivos modelos constitutivos; 

- análise e previsão de defeitos em produtos em chapa metálica; 

- estampagem ou hidroformagem em múltiplas etapas; 

- análise virtual integrada de processos de fabrico; 

- etc. 
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26. Modelação e simulação numérica de processos de sinterização 
contactos: Robertt Valente (robertt@ua.pt) & Gil Andrade-Campos (gilac@ua.pt) 
 
Através dos processos de fabrico baseados em pós metálicos (sinterização) é possível produzir uma série de 

componentes de elevada complexidade geométrica, desde uma simples pastilha de corte para máquinas 

ferramenta até rodas dentadas de reduzida dimensão, para relojoaria e dispositivos micro-mecânicos. 

Tipicamente, e duma forma simplificada, um processo de sinterização baseia-se em dois estágios: numa 

primeira etapa um pó metálico é compactado num molde fechado, seguindo-se uma etapa de aquecimen-

to, durante um intervalo de tempo alargado e a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão do ma-

terial. Esse aumento de temperatura cria ligações no pó metálico compactado e o componente metálico 

final é assim obtido. 

 

Em termos físicos, estamos perante um processo de conformação complexo, baseado num material de 

base que é descontínuo (pó metálico) e onde existem fenómenos termo-mecânicos que podem conduzir a 

concentrações de tensões na peça final, distorções geométricas e rotura frágil após o fabrico. Para evitar 

esses fenómenos, principalmente em peças com geometrias complexas, a modelação e simulação numérica 

é fundamental. 

 

Nesta área, pretendem-se desenvolver trabalhos de Dissertação que envolvam a criação de modelos com-

putacionais e o estudo, através de simulação numérica, dos fenómenos envolvidos em processos de sinteri-

zação, com particular ênfase na análise de produtos finais com elevado desempenho mecânico e geometri-

as complexas. 
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27. Modelação e simulação numérica de painéis curvos para aplicações em aeronáutica, sujeitos 
a cargas de compressão e incluindo a presença de fendas 
contacto: Robertt Valente (robertt@ua.pt) 

 
No âmbito da mecânica estrutural, a análise e projecto incluindo cargas de compressão e efeitos de encur-
vadura é dos cenários mais complicados e desafiantes para o engenheiro mecânico, principalmente devido 
ao carácter instável deste tipo de deformação. 
 
Se somarmos a esse cenário, já por si potencialmente catastrófico, efeitos de plasticidade do material da 
estrutura e a existência de fendas, os cálculos estruturais tornam-se praticamente impossíveis de serem 
realizados sem o auxílio da modelação e simulação numérica. 
 
Dentro desta área de investigação, pretendem-se realizar Dissertações que estudem o efeito da presença 
de fendas em painéis curvos reforçados, tipicamente utilizados em aeronáutica (painéis de asas e fusela-
gens), em particular analisando e prevendo as cargas críticas de compressão (encurvadura) em condições 
de serviço. Os trabalhos a serem desenvolvidos irão ser baseados em modelos de simulação numérica e 
mecânica computacional. 
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28. Produção de moldes usando estampagem incremental 
contacto: Ricardo Sousa (rsousa@ua.pt) 

 
Processos como a termo-formagem ou o SMC (Sheet Metal Compounding) permitem a obtenção de peças 
em material compósito ou termoplástico utilizando um molde metálico e prensagem. O custo inicial do 
referido molde pode ser muito alto e não ser financeiramente vantajoso aquando da produção de peque-
nas séries. 
 
Pretende-se realizar nesta tese um estudo para o desenvolvimento dos referidos moldes utilizando estam-
pagem incremental. Um primeiro caso-estudo será o de um banco para autocarro, conforme a figura. Out-
puts serão custos e resistbanco mecânica das peças obtidas. 
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Observações finais 

Cada uma das áreas anteriores poderá integrar um ou mais trabalhos de Dissertação do MIEM, sendo que o 

tema final será definido por orientadores e alunos interessados. 

O aluno integrar-se-á num grupo dinâmico de investigação com um elevado nível de exigência em termos 

científicos, constituído por um grande número de colaboradores, o que garante um acompanhamento 

contínuo do trabalho durante todo o ano letivo. 


