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O TEMA tem como missão a excelência científica e tecnológica em vários domínios da 
Engenharia Mecânica e áreas afins, de acordo com as necessidades da sociedade Portuguesa e 
do sector industrial e empresarial.

As indústrias de manufatura e de processos tecnológicos deparam-se atualmente com desafios 
de competitividade sem precedentes. O competitivo mercado nacional e internacional exige às 
empresas que disponibilizem novos produtos (com valor tecnológico acrescentado), e soluções 
inovadoras e diferenciadores a um ritmo cada vez maior. Ao mesmo tempo, essas empresas 
devem necessariamente ser flexíveis de maneira a rapidamente se adaptarem às variações das 
condições de mercado, nomeadamente através da busca de parceiros estratégicos para as suas 
atividades de investigação e desenvolvimento.

A oferta distribui-se em 6 áreas de especialização (Processos de fabrico e simulação, 
Nanoengenharia e fabrico bio-inspirado, Fabrico para a economia circular, Tecnologias 
multiescala e dispositivos para medicina, meio ambiente e energia, Tecnologias inovadoras para 
as cidades inteligentes), sendo o TEMA dotado de 9 laboratórios para o efeito:
· Laboratório de tecnologia mecânica;
· Laboratório de ensaios mecânicos;
· Laboratório de nanoengenharia;
· Laboratório desistemas flexíveis de produção;
· Laboratório de desenvolvimento de produto e prototipagem;
· Laboratório de biomecânica;
· Laboratório de soldadura;
· Laboratório de sistemas energéticos sustentáveis;
· Laboratório de mecânica computacional.

Este conjunto de laboratórios traduz-se numa vasta gama de serviços dedicados na área de 
Engenharia Mecânica, dos quais se podem destacar:
· Caracterização multi-escala de materiais;
· Modelação e simulação numérica;
· Produção de componentes e materiais avançados;
· Sistemas inteligentes de apoio à decisão;
· Formação e consultorias técnicas dedicadas nas áreas de atuação.

O catálogo seguinte ilustra a diversidade de potenciais serviços que poderão ser prestados aos 
vários setores, nomeadamente, investigação, empresas e indústria em geral. A infraestrutura 
dedica-se ainda à prestação de serviços de investigação às Universidades e outros laboratórios 
e centros de investigação Nacionais e Internacionais. No documento figuram alguns exemplos de 
competências e equipamentos disponíveis. Pode igualmente consultar a política de acesso da 
infraestrutura e os contactos mais relevantes para eventuais cotações e pedidos de informação.

Centro de Tecnologia Mecânica e Automação
TEMA



 TEMA’s mission is to achieve scientific and technological excellence in various fields of 
Mechanical Engineering and related areas, addressing the needs of Portuguese society and 
industries.

Manufacturing and process technology industries are currently facing unprecedented 
competitiveness challenges. The competitive national and international market requires 
companies to offer new products (with added technological value), and innovative and 
differentiating solutions at an ever-increasing pace. At the same time, these companies must be 
flexible to rapidly adapt to changing market conditions, by seeking strategic partners for their 
research and development activities.

The offer is distributed in 6 areas of specialization (Manufacturing processes and simulation, 
Nanoengineering and bio-inspired manufacturing, Manufacturing for circular economy, Multiscale 
technologies and devices for medicine, environment and energy, Innovative technologies for the 
smart cities), with TEMA being equipped with 9 laboratories for this purpose:
· Mechanical technology laboratory;
· Mechanical tests laboratory;
· Nanoengineering laboratory;
· Flexible production systems laboratory;
· Product development and prototyping laboratory;
· Biomechanics laboratory;
· Welding laboratory;
· Sustainable energy systems laboratory;
· Computational mechanics laboratory.

This set of laboratories translates into a wide range of dedicated services in the field of 
Mechanical Engineering, of which we can highlight:
· Multi-scale characterization of materials;
· Numerical simulation modeling;
· Production of advanced components and materials;
· Intelligent decision support systems;
· Training and technical consultancies dedicated in the areas of operation.

The following catalog illustrates the diversity of potential services that can be provided to various 
industries, including research, business and industry in general. The infrastructure is also 
dedicated to the provision of research services to universities and other laboratories and National 
and International Research Centers. Some examples of skills and equipment are available in the 
document. You can also consult the access policy of the infrastructure and the most relevant 
contacts for any quotations and information.
 

Centre for mechanical technology and automation 
TEMA



Competências

 
· Tecnologia de maquinagem (tecnologia de corte por arranque de 

apara), apoio à escolha da máquina-ferramenta e segurança no 
trabalho, sequências de maquinagem, tecnologia CNC, metrologia 
dimensional, etc.;

· Simulação numérica de processos de fabrico, estudo do 
comportamento mecânico dos materiais em diversos processos de 
fabrico;

· Processos de conformação plástica, simulação numérica dos 
limites de deformação da chapa, embutidura, laminagem, extrusão, 
forjamento;

· Laminagem de alumínios através da utilização do laminador 
assimétrico;

· Deformação incremental de chapa: numérica e experimental;

· Formação aos alunos do Mestrado Integrado em Engenharia 
Mecânica no âmbito das unidades curriculares de Tecnologia 
Mecânica I e II, CNC, Maquinagem Avançada e outras que 
necessitem de componentes obtidos por maquinagem;

· Apoio a mestrados, doutoramentos e projetos de investigação 
através da produção de componentes, equipamentos e protótipos 
por maquinagem;

· Prestação de serviços e cooperação com a sociedade no fabrico de 
componentes e protótipos.

Laboratório de Tecnologia Mecânica 
LTM

Equipamento

Centro de maquinagem
Mikron
Modelo: VCE500 (HAAS VF-0)

Torno paralelo
Pinacho
Modelo: S-90/200

Laminador assimétrico
0
0



Exemplos de projetos realizados

· Maquinagem de peças em diversos 
tipos de materiais, dos quais é 
possível destacar metais, polímeros e 
compósitos;

· Execução do protótipo carro-maca 
para Euro2004 (2004)

· Participação no projeto Formula 
Student (2006)

· Execução do Projeto Ícaro 
– EcoMarathon Shell (2008)

· Trabalhos para outros departamentos 
da Universidade de Aveiro.Centro de torneamento

Geo. Kingsbury MHP Machines LTD
Modelo: MHP50

Furadora
Ibarmia
Modelo: KS-18

 Equipamento de conformação incremental de 
ponto único

Fresadora ferramenteira
First Long Chang Machinery Co., LTD
Modelo: LC-11/2VS

Retificadora plana
Kent Industrial Co., LTD
Modelo: KGS-63SD



Competências

· Corte de precisão de amostras (metais, cerâmica, 
compósitos, carbonetos sintetizados, componentes 
eletrónicos, cristais, biomateriais, minerais, etc.);

· Estudo e caracterização da adesão de filmes e 
revestimentos (espessura inferior a 5μm), em vários 
materiais (orgânicos e inorgânicos), macios e duros. 
Aplicabilidade em revestimentos finos de PVD e 
multicamada, CVD, PECVD, tintas, vernizes, revestimentos 
óticos, micro-eletrónicos, protetores e decorativos, entre 
outros;

· Análise de superfície à escala nano e atómica, 
possibilitando a manipulação e criação de estruturas 
através de nanoindentação e técnicas litográficas à escala 
nano. Medição de rugosidade superficial, características 
mecânicas, elétricas, magnéticas e litografia AFM 
(modificação da superfície por raspagem, oxidação, 
redução e nanoidentação).;

· Possibilidade de realização de testes dinâmicos (de 
frequência até 100Hz) com extensor de vídeo e auxílio de 
um atuador eletromagnético com resposta de frequência 
elevada, com controlo em malha fechada permitindo 
detetar e avaliar micro-cargas e micro-deslocamentos;

· Fabricação de nanofibras de diversos polímeros e 
compostos polímero/cerâmicos pela aplicação de um 
campo elétrico forte numa solução polimérica ou polímero 
derretido;

· Deposição de filmes finos de diamante em diversos 
substratos, com distintas condições de deposição 
(temperatura, pressão, dimensões, etc.) e utilizando 
diferentes técnicas. Revestimentos de ferramentas 
e dispositivos (moldes para injeção de polímeros, 
fieiras, fresas, vedantes mecânicos, sensores óticos, 
implantes biológicos, etc.) e ainda para aplicações em 
optoelectrónica, energia e produção de sensores;

· Possibilidade de criação de grafeno e grafeno dopado 
com diferentes características em diferentes substratos 
em condições de vácuo, com as seguintes possíveis 
aplicações: sensores para deteção de biomoléculas, 
ablação fototérmica de células doentes, reforço mecânico 
de compósitos poliméricos;

· Desenvolvimento, estudo e caracterização de materiais 
compósitos de matriz polimérica para diferentes tipos 
de aplicação. Materiais compósitos para aplicações 
biomédicas, com efeito de memória de forma para 
aplicações em estruturas, com aproveitamento de 
resíduos.

· Desenvolvimento de novas tecnologias de fabrico e de 
novos tipos de metais porosos ou de espumas metálicas, 
para aplicação em mobiliário, design e arquitetura ou para 
o sector da construção civil (ex. revestimentos exteriores 
de edifícios para isolamento acústico e térmico);

· Crescimento de folhas finas de grafeno para a eletrónica à 
escala nano, transístores, elétrodos transparentes, células 
solares, etc.;

· Projeto e produção em pequena escala de componentes 
baseados em espumas metálicas (ex. espumas de ligas 
de alumínio) com diferentes combinações de materiais 
e diferentes tipos de materiais compósitos (sanduíches, 
perfis preenchidos de espuma e estruturas de forma 
complexas). Estes podem ser usados em estruturas 
ultraleves, de absorção de energia e de amortecimento 
em diferentes sectores industriais e na indústria dos 
transportes (automóvel, naval, ferroviário e aeronáutico);

· Caracterização química de superfícies por espectroscopia 
de fotoeletrões excitados por raios X (XPS - X-ray 
Photoelectron Spectroscopy), complementado por 
sistemas de espectroscopia de fotoeletrões excitados 
por raios ultravioleta (UPS - Ultraviolet Photoelectron 
Spectroscopy) e espectroscopia de eletrões Auger (AES - 
Auger Electron Spectroscopy).

Laboratórios de Nano Engenharia



Equipamento

Medidor de indentação (micro e nano)
CSM-MST

Análise AFM e caraterização
Veeco
Modelo: NanoScope IV SPM Controller

Equipamento de ensaios mecânicos
Shimadzu
Modelo: MMT-101N

Equipamento de electrospinning
Mecc Nanon
Modelo: 01A

Estufa de vácuo
Thermo scientific
Modelo: VT6025

Microbalança de cristal de quartzo
Biolin Scientific
Modelo: Q-sense E4



Contador de células
Vi-CELL
Modelo: XR

CVD térmico e filamento quente (máx: 1000ºC)
Termolab

Tip sonicator
Sonics
Modelo: 750

TGA/DSC
Netzsch
Modelo: Júpiter STA 449 F3

MicroCT
Skyscan
Modelo: 1275



TGA/DSC
Netzsch
Modelo: Júpiter STA 449 F3

Exemplos de projetos realizados

· Ensaios em diversos materiais para 
as mais diversas aplicações, 
destacando-se aqueles realizados a 
telas de PVC; revestimentos finos 
obtidos através de deposição 
química em fase de vapor; entre 
outros;

· Desenvolvimento de novos materiais 
de cátodo para H-SOFC a operar 
com hidrogénio e oxigénio, assim 
como ensaios a células de 
combustível, abordando igualmente 
formas inovadoras de 
armazenamento de hidrogénio.

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)

Microscópio eletrónico de varrimento
Hitachi
Modelo: TM4000Plus



Competências

 
· Apoio ao processo de desenvolvimento de novos produtos: da ideia 

ao produto;

· Utilização de ferramentas estruturadas de apoio ao processo de 
desenvolvimento de produto com ferramentas de CAD/CAE e 
aplicação das ferramentas da Qualidade Total: modelo de Kano, 
matriz da qualidade e matriz do produto (QFD), análise do modo de 
falha (FMEA), árvore de falhas, etc.;

· Design e engenharia de produto;

· Design for X (design for manufacturing, design for assembly, design 
for environment, etc.);

· Desenvolvimento de processos de prototipagem virtual e física;

· Utilização de processos de fabrico digital e de impressão 3D;

· Desenvolvimento de processos de industrialização de produtos com 
recurso a ferramentas da engenharia de processo;

· Processos de simulação e otimização.

Laboratório de Desenvolvimento de Produto 
LDPP

Equipamento

Fresadora CNC de 4 eixos
Roland
Modelo: MDX 650

Scanner laser 3D
Roland
Modelo: LPX 250



Exemplos de projetos realizados

· Carro maca, EURO 2004 (projeto e 
fabrico de um carro elétrico de apoio 
a recintos de futebol);

· Máquina de lavar roupa (projeto e 
fabrico de uma máquina de 
características orgânicas);

· Blocos e sistema de construção 
modular (1 patente internacional, 1 
patente nacional e 1 registo de 
modelo);

· Bicicleta citadina, projeto U-Bike, UA 
(registo de modelo);

· Máquina de corte contínuo de 
arbustos (patente nacional e 
internacional).

Impressora 3D
Zprinter
Modelo: 310 Plus

Equipamento CNC de medição de coordenadas
Aberlink Maxim
Modelo equipado com PH10T

· Equipamento de vácuo a temperatura ambiente  
 (MCP 001LC);

· Sistemas CAD 3D e CAD/CAM (Autodesk, Catia,  
 SolidWorks, SolidEdge, Fusion 360, Onshape,   
 Powermill).

Impressora 3D de polímeros
LeapFrog 3D Printers
Modelo: Creatr



Competências

 
· Utilização de métodos experimentais e computacionais no estudo 

das relações entre a estrutura e a função mecânica dos tecidos 
músculo-esqueléticos a diferentes escalas;

· Desenvolvimento e validação de sistemas ortopédicos implantáveis e 
de reabilitação músculo-esquelética com recursos computacionais e 
experimentais;

· Avaliação numérica e experimental dos estados de tensão-
deformação em estruturas implantáveis e biológicas;

· Projeto e produção de protótipos de dispositivos médicos, sistemas 
implantáveis e instrumentais cirúrgicos;

· Preparação, planeamento e realização de ensaios normalizados e 
não normalizados de caracterização e fadiga de sistemas 
implantáveis;

· Investigação do efeito do estímulo mecânico no processo de 
crescimento-regeneração da cartilagem e osso com recursos 
computacionais e experimentais;

· Educação e treino em investigação na área da biomecânica;

· Preparação e caracterização de formulações compósitas de 
cimentos ósseos com propriedades mecânicas e osteocondutivas 
melhoradas;

· Desenvolvimento e conceção de dispositivos médicos.

Laboratório de Biomecânica 

Equipamento

Simulador de articulação e desgaste do quadril

Equipamento de simulação muscular
(10 músculos, 0,4kN cada)



Exemplos de projetos realizados

· Instrumental cirúrgico para colocação 
da prótese da anca;

· Aplicador vaginal de baixo custo;

· Dispositivo de controlo de 
temperatura da artroplastia 
cimentada;

· Fixador externo de fratura do 
membro superior de rigidez variável;

· Implante de fixação combinada para 
joelho, pulso e anca;

· Biorreator de estímulo mecânico para 
engenharia de tecidos de 
cartilagem;

· Sistema de identificação e 
armazenamento de folículos 
capilares.

Equipamento de fadiga, tração e compressão
(3kN, 5Hz)

Equipamento de ensaio de fadiga dinâmica multiaxial

· Sistema de medição de distribuição pressão em  
 tempo real I-Scan lite (Tekscan, Inc);

·  Sistema de aquisição de micro-movimentos em  
 tempo real com 20 LVDT’s – (Orbit Measurement  
 System);

· Biorreator de estímulo mecânico multiaxial ativo para  
 engenharia de tecidos (200N; 5Hz; 5Nm);

· Estações computacionais equipadas com softwares  
 para processamento de imagem, análise de   
 elementos finitos, análise estatística e computação  
 diversa;

· Software: Abaqus, Scan-IP; A; Adams; CATIA;   
 Solidworks.

Equipamento de ensaio eletromecânico 
multidirecional
(1,2kN, 3Hz)

Sistema de aquisição de extensometria com 32 canais
(NI PXI-1050 4 M SCXI)
Sistema de medição de redes de Bragg em fibra ótica
(FS 5500 - Benchtop BraggSCOPE)



Competências

 
· Possibilidade de realizar ensaios de tração, compressão, flexão e 

outros em amostras ou grandes estruturas. Colocando à disposição 
equipamentos de diferentes capacidades, desde 100N até 1000kN;

· Caracterização de materiais para modelação do seu comportamento 
em software de simulação numérica;

· Realização de testes de impacto (queda livre);

· Possibilidade de realizar testes estáticos com controlo de força ou 
deslocamento e testes dinâmicos até 100Hz a partir de várias 
situações de cargas até 5kN, permitindo testar e validar modelos 
numéricos;

· Otimização de processos industriais, com a identificação e 
eliminação das causas que produzem defeitos nos produtos 
acabados;

· Possibilidade de medições 3D de deformação ótica sem contacto, 
definindo deslocamentos e deformação da superfície local utilizando 
técnicas de correlação a partir de imagens 3D recolhidas. Com estes 
dados é calculado o tensor de deformação superficial (tensão de 
corte, máximo e mínimo);

· Ensaios num equipamento biaxial, utilizado para amostras 
cruciformes biaxiais com resistência até 10 e 100kN;

· Ensaios de fadiga do material até uma tensão máxima de 5kN;

· Ensaios mecânicos de caracterização de laminados compósitos, 
com aplicação na construção naval e em estruturas eólicas.

Laboratório de Ensaios Mecânicos  
LEM



Equipamento

Equipamento de ensaios mecânicos
Shimadzu
Modelo: UH-FX 1000kN

Equipamento de ensaios mecânicos
Shimadzu
Modelo: AG-100KN

Equipamento de ensaios mecânicos
Shimadzu
Modelo: AG-50KNG

Equipamento de ensaios mecânicos
Shimadzu
Modelo: AGS-X-10kN

Equipamento de ensaios de impacto
(10kN)

GOM
Modelo: Aramis 3D 5M



Equipamento de ensaios biaxiais
(10kN)

Equipamento de ensaios biaxiais
(100kN)

Camera térmica
Modelo: TCE N300 series
(-70 a 280ºC)

Equipamento de ensaios de impacto pendular



Exemplos de projetos realizados

· Realização de cálculo estrutural para perfis multifuncionais 
da nova geração com concentração de tensões em pontos 
nodulares e transmissão generalizada de carga para malha 
de suporte;

· Estudo sobre o aumento da resistência mecânica de placas 
de cortiça, mantendo a mesma densidade das placas 
atuais;

· Ensaios de tração em parafusos T e tira-fundos;

· Elaboração de um projeto de utilização de aço de alta 
resistência em veículos de carga e respetivo processo de 
otimização estrutural;

· Desenvolvimento de estudos suplementares no âmbito do 
cálculo estrutural de fachadas incluindo os efeitos 
mecânicos, térmicos e químicos que lhe estão subjacentes, 
caracterizando as propriedades mecânicas dos diferentes 
componentes constituintes da fachada. Abordando 
igualmente os efeitos do envelhecimento desses mesmos 
constituintes. Determinação do tempo de vida das 
argamassas previamente desenvolvidas;

· Identificação das causas da degradação térmica dos 
materiais da cobertura de uma loja de Loures por meios de 
modelação analítica, ensaios de fadiga térmica e 
caraterização mecânica;

· Ensaios de tração a frio e a quente, e laminação 
assimétrica;

· Ensaios mecânicos de tração em provetes poliméricos;

· Ensaios de flexão e biaxiais recorrendo ao sistema 
Aramis;

· Soldadura a laser;

· Ensaios A21, A24, e A25-tração compressão segundo a 
norma EN15512;

· Ensaios de tração para estudo do comportamento 
mecânico de diferentes percentagens de matéria prima em 
plásticos reciclados;

· Ensaios de compressão para projeto de investigação em 
sensores em fibra ótica com redes de Bragg (Fiber Bragg 
Grating (FBG)), para a monitorização de parâmetros de 
controlo de moldes de injeção;

· Ensaios de compressão em espumas;

· Análise experimental com ensaio de tração em fios de 
alumínio sujeitos a tratamento térmico de envelhecimento;

· Modelação 3D, simulação numérica e conceção de 
componentes ou máquinas, por exemplo: quadro de 
bicicleta; máquina de ensaio de impacto; célula de carga; 
dispositivo de ensaios de torção; de canhão pneumático 
com câmara intensificadora; um difusor circular; um difusor 
linear.



Competências

 
· Possibilidade de realizar soldadura através de um laser pulsado, com 

uma potência máxima de 12kW;

· Deteção de falhas e inspeção de soldaduras, com mapeamento de 
corrosão em diversos materiais (incluindo compósito), permitindo a 
inspeção de componentes utilizando ultrassons;

· Construções soldadas;

· Realização de estudos com trabalhos de soldadura MIG/MAG e TIG.

Laboratório de Soldadura  
LTPL



Exemplos de projetos realizados

· Ensaios de corte por plasma;

· Elaboração de relatório sobre técnica 
de soldar com solda de plástico em 
linha de laminação automatizada;

· Reparação de defeitos de fundição 
de latão de uma torneira, com 
soldadura laser;

· Apoio ao ensino (aulas) com 
contribuição em projetos de 
construção de equipamentos.

Equipamento

Equipamento de soldadura MIG/MAG
(a) Bancada de trabalho; (b) e carro para 
soldadura MIG/MAG; automatizada (c)

Equipamento de soldadura TIG
(a) Equipamento de soldadura TIG (b) bancada de 
trabalho

Equipamento de soldadura pulsada
Laser
SWA 300

Aparelho de deteção de defeitos por ultrassons
Olympus
Modelo: Omniscan SX



Competências

 
· Determinação de permeabilidade do oxigénio e hidrogénio, condutividade, 

medidas dielétricas;

· Determinação do número de transporte em componentes de células de 
combustível/eletrolisadores;

· Caracterização e monitorização das condições de conforto ambiental;

· Tratamento de materiais pulverulentos e outros em diferentes atmosferas (ar, O2, 
N2, Ar, CO2, CH4, H2);

· Possibilidade de produção de hidrogénio a partir de diferentes combustíveis;

· Análise de sistemas de transporte, transferência e armazenamento de energia;

· Caracterização da capacidade de armazenamento de hidrogénio em hidratos;

· Desenvolvimento de sistemas SCADA (supervisão, controlo e aquisição de dados) 
em ambientes industriais e residências (domótica);

· Possibilidade de realizar análises térmicas até 1650ºC;

· Modelação de tráfego e de impactos dos sistemas de transporte (impacto 
energético e de segurança rodoviária). Sistemas de eco-routing. Integração da 
componente energético-ambiental em sistemas GPS e gestão dos consumos 
energéticos de frotas de veículos;

· Estudo do compromisso entre diferentes impactos, como congestionamento de 
tráfego, consumos/emissões de poluentes e segurança rodoviária. Estudo do 
efeito da instalação de radares/sistemas semaforizados de controlo de velocidade 
na mobilidade urbana. Avaliação dos impactos energético-ambientais e ao nível 
de segurança rodoviária de sistemas de comunicação entre veículos e 
veículo-infraestrutura de tráfego;

· Quantificação de consumos e emissões, implementação de soluções para uma 
maior fluidez do tráfego rodoviário;

· Utilização de biocombustíveis em motores de combustão interna (MCI);

· Avaliação e conceção de planos de mobilidade sustentável, estudo de sistemas 
inteligentes de transportes;

· Auditoria energética, análise de sistemas energéticos, verificação de soluções 
construtivas em edifícios, simulação de sistemas energéticos (SD edifícios/CFD);

· Auditoria energética/ certificação energética (SGCIE) na indústria e em edifícios 
(SCE);

· Utilização de energias alternativas, avaliação de consumos energéticos/emissões 
globais e locais, desenvolvimento de cenários com o objetivo de avaliar a 
utilização de veículos elétricos, híbridos, movidos a biodiesel e bio etanol em 
frotas. Utilização de avaliação de Ciclo de Vida para quantificação de consumos 
energéticos;

· Utilização de sistemas de cogeração e de micro-cogeração em ambientes 
industriais de serviços e domésticos.

Laboratório de Sistemas Energéticos Sustentáveis 
LSES

Equipamento

Caracterização de células de combustível
Agilent
Modelo: E3640A

Analisador térmico
Netzsch
Modelo: Jupiter STA 449 F3



Exemplos de projetos realizados

· Estudo, conceção, otimização, 
prototipagem e ensaio de um sistema 
de bomba de calor usando CO2 para 
aquecimento de águas domésticas;

· Análise de comportamento e 
otimização de processo de queima 
de biomassa em caldeiras 
produzidas e desenvolvidas pelo 
cliente;

· Desenvolvimento de um modelo de 
simulação do comportamento 
termomecânico de fachadas de 
edifícios e a modelação das referidas 
fachadas para um conjunto de 
combinações de materiais e 
dimensões;

· Estudo paramétrico relativo ao 
comportamento de um gás escoando 
entre os discos de uma turbina Tesla, 
visando o seu dimensionamento 
como equipamento de controlo de 
pressão;

· Desenvolvimento de novos materiais 
de cátodo para H-SOFC a operar 
com hidrogénio e oxigénio;

· Otimização do desempenho 
energético e ambiental de armários 
frigoríficos profissionais;

· Estudo de tráfego, energia e 
emissões na Avenida da Liberdade 
em Lisboa.

Pilha de combustível/ Eletrolisador de biogás 
e Estação de ensaio
Autolab

Equipamento de armazenamento de hidrogénio
Sievert

Cromatógrafo de fase gasosa
PerkinElmer
Modelo: Clarus 580 GC

Armazenador de dados
GPS Qstarz



Competências

 
· Cálculo estrutural (Mecânica dos Sólidos/Estruturas): 

dimensionamento de componentes mecânicos e projeto de 
estruturas;

· Análises térmicas e termomecânicas de componentes 
metálicos: análise de tratamentos térmicos e tensões 
residuais;

· Análise em dinâmica de impacto: balística terminal, 
perfuração cinética, ondas de choque, propagação de 
ondas, absorção de energia, crashworthiness;

· Análise de sistemas de engenharia através da mecânica 
computacional;

· Otimização de estruturas e peças através da otimização 
topológica obtendo reduções de volume e massa e, 
consequentemente, reduções de custos sem comprometer 
a rigidez, com e sem base em homogeneização 
assimptótica. Esta competência é realizada recorrendo a 
programas desenvolvidos especificamente para o efeito 
internamente;

· Desenvolvimento de novos algoritmos e elementos 
finitos;

· Desenvolvimento de software de simulação para 
engenharia, dedicado a processos não lineares de 
conformação plástica e cálculo estrutural;

· Caracterização numérica de materiais e implementação do 
seu comportamento em programas de simulação: modelos 
constitutivos e calibração dos modelos;

· Análise de processos tecnológicos através da modelação 
numérica: processos de conformação plástica, embutidura, 
forjamento, hidroformagem, estabilidade estrutural, 
otimização de processos e produtos, “Green 
Manufacturing”, “Integrated Design and Reliability”, 
desenvolvimento sustentável, engenharia automóvel, 
engenharia aeronáutica;

Laboratório de Mecânica Computacional 
LMC

· Análise computacional de painéis metálicos reforçados: 
análise de estabilidade estrutural; análise à encurvadura; 
otimização; estruturas reforçadas;

· Reconstrução de acidentes de trabalho, desportivos ou de 
viação que envolvem lesões craniais ou cerebrais. 
Avaliação do dano físico através de modelos numéricos 
fidedignos da cabeça humana;

· Análise e simulação de processos de obtenção de peças 
em material polimérico; auxílio ao desenho para a 
moldabilidade, ao projeto de ferramentas moldantes e 
otimização de ciclos de processamento;

· Mecânica computacional dos fluidos com transferência de 
calor em sistemas reativos (e.g. combustão);

· Simulação de sistemas energéticos;

· Análise técnico-económica de projetos de investimento em 
tecnologias de conversão de energia renováveis;

· Simulação dinâmica do consumo de energia em edifícios 
com e sem sistemas AVAC (apoio ao desenvolvimento de 
novos edifícios, reabilitação energética de edifícios 
existentes e certificação energética).



Exemplos de projetos realizados

· Aumento de eficiência de processos 
de estampagem e avaliação de 
ferramentas de estampagem;

· Análise numérica e previsão de 
tensões residuais em processos de 
tratamento térmico em vácuo;

· Simulação e análise energética de 
sistemas hidráulicos de 
abastecimento de água;

· Simulação dinâmica do consumo de 
energia em edifícios;

· Análise de sistemas AVAC;

· Desenvolvimento estrutural de prensa 
de 4600 ton;

· Estudo estrutural de componentes 
cirúrgicos;

· Estudo de estabilidade estrutural de 
sistema elevador de torres eólicas.

Equipamento

Equipamento de medição
GOM
Modelo: Argus 12M

· Workstations de elevada performance (WinOS);

· Computadores para cálculo numérico (WinOS e  
 Linux);

· Programas comerciais de simulação: Simulia Abaqus,  
 Ansys_Academic_Multiphysics_Campus_Solution  
 (Ansys Mechanical, Ansys Fluent, Ansys CFX, Ansys  
 Workbench, Ansys, Maxwell, Ansys HFSS, Ansys  
 Simplorer, Ansys Designer, Ansys PowerArtist, Ansys  
 RedHawk), Nx Nastran, MSc Marc, Epanet, Autodesk  
 Moldflow 2016, Moldex 3D, DesignBuilder, Trnsys,  
 HAP, RETScreen, entre outros;

· Programas de pré e pós processamento: GiD, Patran,  
 Femap, etc.;

· Sub-rotinas de utilizador para programas comerciais;

· Programas de simulação desenvolvidos in-house;

· Programas de identificação de parâmetros e   
 calibração de modelos de comportamento;

· Códigos de otimização não-linear.



Competências

 
· Desenvolvimento de materiais compósitos poliméricos;

·  Moldação de plásticos por injeção;

· Análise, conceção, estudo e otimização de sistemas e processos 
térmicos, energéticos ou que envolvam fluidos;

· Simulação de condições atmosféricas, temperatura e humidade para 
estudo dos efeitos higrotérmicos nas propriedades dos materiais;

· Simulação da secagem de vários tipos de produtos. Obtenção de 
curvas de secagem, otimização do consumo energético, tempo de 
secagem e qualidade final do produto;

· Medição, avaliação e monitorização da eficiência energética, da 
emissão de gases de combustão, da qualidade do ar (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado) e da qualidade da iluminação em 
espaços interiores.

Laboratório de Térmica e Fluidos 
LTF



Equipamento

Equipamento de injeção de plásticos
Inautom
Modelo: D-065

Estação de secagem convectiva A575 Mini-injetora
ThermoScientific
Modelo: HAAKE MiniJet II

Misturadora
Brabender
Modelo: Plastograph EC D-47055

Câmara higrotérmica
Tira
Modelo: Clima TCC-4034

Estação de secagem pressurizada

Sistema de aquisição de dados
Yokogawa
Modelo: GP20

Fornalha
Gero
Modelo: RO 30-20

Medidor de velocidade e de temperatura do ar
Omega
Modelo: FMA1002R-MA



Medidor de caudal mássico
Omega
Modelo: FMA 1816

Medidor de caudal ultrassónico
Omega
Modelo: FD613-S1

Analisador de gases de combustão portátil
Testo
Modelo: 350-XL

Analisador AVAC portátil
Testo
Modelo: 435-2

Luxímetro portátil
Testo
Modelo: 545

Analisador de rede portátil
HT
Modelo: Vega 76



Exemplos de projetos realizados

· Projeto de I&D empresas em co-promoção, intitulado “SGH 
- SMART GREEN HOMES”;

· Projeto de I&D empresas em co-Promoção, intitulado 
“SMART COVER POOL & DECK” - Soluções Inovadoras 
para Piscinas Inteligentes, Seguras e Sustentáveis;

· Projeto de I&DT empresas em co-promoção, intitulado 
“SEnergy”;

· “Enerbioalgae”, financiado pelo SUDOE, FEDER, 
Interregcom a participação da Universidade de Aveiro, 
Universidad de Vigo (ES), Universidad de Almería ES), 
INEGA (ES), e UPPA (FR);

· Projeto de I&D empresas em co-promoção, intitulado 
“Maxithermal”;

· Desenvolvimento de um aplicador vaginal polimérico 
semi-descartável, prestação de serviço à BeyonDevices, 
S.A.;

· Ensaios mecânicos de modo a avaliar as propriedades do 
material usado no fabrico de capacetes de motocicletas, 
prestações de serviço dirigida S.F.P.C. – Sociedade Franco 
Portuguesa de Capacetes, S.A.;

· Identificação de causas da degradação térmica de telas de 
PVC de cobertura, prestação de serviço dirigida à Bureau 
Veritas Certification Portugal;

· Estudo da cinética de secagem em papel obtido a partir de 
resíduos têxteis, contrato de prestação de serviços entre a 
Universidade de Aveiro e a Moinho de Chuva, SA;

· Modelação termomecânica de revestimentos de fachadas, 
contrato de prestação de serviços entre a Universidade de 
Aveiro e a Weber - Saint Gobain;

· Apoio ao projeto de torre de secagem e cura de 
aglomerados de rolhas de cortiça, contrato de prestação 
de serviços entre a Universidade de Aveiro e a Mecânica 
Exacta SA;

· Análise do envelhecimento acelerado de polímeros;

· Compósitos de matriz polimérica com reforço em ligas com 
memória de forma: uma solução híbrida autorregenrativa;

· Nanocompósitos de matriz polimérica para impressão 3D;

· Análise do comportamento mecânico de componentes 
produzidos por fabrico por filamento fundido;

· Modelação e simulação numérica de ferramenta moldante 
instrumentada com sensores de fibra ótica;

· Análise do fluxo polimérico em micro cavidades revestidas 
com diamante;

· Aplicação de sensores FBG em moldes para injeção;

· Otimização de sistemas bi-material obtidos por moldação 
por injeção;

· Insertos para micro-moldação de termoplásticos por 
injeção;

· Adaptação de equipamentos a sistemas de microinjecção 
de termoplásticos;

· Secagem e combustão de lamas biológicas;

· Cinética e modelação da secagem convectiva de papel 
obtido a partir de fibras de algodão;

· Valorização de recursos frutícolas recorrendo a 
desidratação;

· Secagem convectiva de produtos alimentares: otimização e 
controlo;

· Secagem pressurizada de madeira;

· Caraterização e aplicação de um gerador termoelétrico;

· Materiais de mudança de fase para aquecimento em 
escoamentos laminares;

· Aplicação de termografia no estudo do isolamento térmico 
de edifícios;

· Melhoria da eficiência energética na polimerização de 
resinas.



Competências

 
· As principais áreas de atuação são: a metrologia da rugosidade de 

superfícies, a medição de desgaste e atrito de materiais em 
deslizamento (seco e lubrificado) e igualmente do desgaste de 
ferramentas de corte e de outros componentes;

· Avaliação qualitativa de superfícies por microscopia ótica;

· Metrologia dimensional de peças, etc.

Laboratório de Maquinagem e Tribologia 
MACTRIB



Exemplos de projetos realizados

· Avaliação da rugosidade de 
superfícies técnicas;

· Avaliação do desgaste de 
componentes;

· Formação aos estudantes do 
Mestrado Integrado em Engenharia 
Mecânica no âmbito das unidades 
curriculares de Tribologia e Engª de 
Superfícies, Maquinagem Avançada 
e outras;

· Trabalhos no âmbito de dissertações 
de mestrado e teses de 
doutoramento;

· Trabalhos no âmbito de projetos 
financiados.

Equipamento

Microscópio
Mitutoyo
Série TM

Rugosímetro 
Hommelwerke
Modelo: Hommel T1000

Tribómetro bloco-disco em desenvolvimento na 
Universidade de Aveiro, equipamento com pedido de 
patente/modelo de utilidade depositado.
Medição do desgaste no bloco (amostra).

Tribómetro pino-disco
Plint
Modelo: TE 67



Competências

 
· Preparação de amostras metalográficas (cortar, embutir, lixar e polir, 

ataque químico) para observação no microscópio ótico, possibilitando 
o estudo das propriedades dos materiais através da observação da 
sua microestrutura;

· Verificação da existência de defeitos de soldadura (poros, inclusões, 
fissuras, fusão incompleta de material, etc.).

Laboratório de Metalografia
LM



Exemplos de projetos realizados

· Avaliação da qualidade da soldadura 
a laser em torneiras de latão obtidas 
por fundição;

· Trabalhos no âmbito de dissertações 
de mestrado;

· Trabalhos no âmbito de teses de 
doutoramento;

· Avaliação de revestimentos 
microcristalinos de diamante, 
utilizando a técnica de deposição em 
fase de vapor por filamento quente.

Equipamento

Equipamento para polimento eletrolítico
Struers
Modelo: Polectrol

Microscópio ótico invertido
Union
Modelo: Versamet-3

Equipamento de testes de dureza
Shimadzu
Modelo: HMV-2000



Competências

 
· Determinação das propriedades físico-químicas e avaliação da 

estabilidade térmica de materiais, através da determinação das 
temperaturas caraterísticas (fusão, cristalização, transições 
polimórficas, reações e transição vítrea), bem como, através da 
obtenção de informação relativa a calores específicos, entalpias, grau 
de cristalinidade, resistência à oxidação e degradação, presença de 
impurezas e de aditivos, entre outras;

· Determinação das propriedades térmicas de materiais, tais como, 
condutividade e difusividade térmica;

· Determinação do índice de fluidez em plásticos, da viscosidade e da 
densidade em fluidos;

· Identificação da composição química de materiais através dos 
espetros de absorção e transmissão;

· Simulação e análise da degradação de materiais quando sujeitos à luz 
solar, orvalho e chuva.

Laboratório de Caraterização de Propriedades 
Termofísicas



Equipamento

Câmara de envelhecimento
Q-Lab
Modelo: QUV

Medidor de índice de fluidez
GÖTTFERT
Modelo: MI-3

Calorímetro diferencial de varrimento
Discovery
Modelo: DSC 250 TA

Analisador de condutividade térmica
Hot Disk
Modelo: TPS 2500 S

Viscosímetro 
Brookfield
Modelo: LVDV-III U
Banho térmico
Brookfield
Modelo: TC-550

Densímetro
Rudolph Research Analytical
Modelo: DDM 2910



Analisador de propriedades térmicas
Decagon Devices
Modelo: KD-2 Pro

Espectrofotómetro de ultravioleta
Shimadzu
Modelo: UVmini-1240

Processador ultrassónico de líquidos 
Bioblock Scientific
Modelo: Vibra-Cell 75041

Centrifugadora
NÜVE
Modelo: NF 1200

Estufa
Memmert
Modelo: 100-800

Balança analítica
A&D Company Limited
Modelo: GH-252



Exemplos de projetos realizados

· Métodos experimentais e numéricos 
em sistemas nano-fluídicos, estudo 
de propriedades dos nanofluídos e 
possíveis aplicações;

· Prototipagem rápida com extrusão 
reativa: um novo processo para a 
fabricação rápida (RapidPRE);

· Desenvolvimento de micromoldes 
revestidos com filmes finos de 
nanodiamante para injeção de 
termoplástico (MicroMoulds);

· Comportamento térmico dos 
nanofluidos quando sujeitos a 
escoamento horizontal, vertical e 
inclinado;

· Processamento por fusão de 
polietileno de alta densidade 
reforçado por nanotubos de carbono 
(CNT/UHMWPE) para implantes 
ortopédicos;

·  Revestimentos de base carbónica 
de alta performance para a indústria 
de moldes de injeção de plásticos.;

· Participação no projeto Tooling4G, 
focado na cadeia de valor do tooling 
e envolve novos moldes e 
ferramentas, novos processos e 
tecnologia de produção e de 
automação, e novas formas de 
organização do sistema produtivo 
“tooling”;

· Participação no projeto In-Mould 
Monitoring System 4.0, que se trata 
de um projeto de assistência 
técnico-científica por parte da 
Universidade de Aveiro, promovido 
pela empresa SF Moldes S.A.;

· Projeto “Inovação no produto, 
consolidação de vendas ao exterior e 
novas formas de comercialização”;

· Otimização de ferramentas moldantes 
para o fabrico de peças e/ou 
componentes ultra-leves de espumas 
metálicas;

· “Quickquote” - SIME I&DT; Programa 
PRIME, financiado pela Agência de 
Inovação;

· “HELIFLIX” - Desenvolvimento de 
Acessórios para Tubo PEX 
multi-Camada;

· “TecnoMolde” - Plataforma 
Tecnológica de Projeto/Engenharia de 
Moldes para Injeção de 
Termoplásticos;

· Desenvolvimento em componentes 
standard para moldes em ligas leves;

· Desenvolvimento de moldes em 
multimateriais (moldes híbridos).



Alguns clientes



O acesso às instalações e recursos da Infraestrutura TEMA é aberto a entidades e pessoas 
externas, e é efetuado da seguinte forma:

· Os utilizadores contactam o secretariado da Infraestrutura TEMA (tema.services@ua.pt) ou a   
 Universidade de Aveiro, via gabinete universidade-empresa (http://portefolio.ua.pt/gua.aspx);

· O contacto é reencaminhado ao diretor de planeamento da infraestrutura TEMA, que avalia   
 a capacidade de resposta eficaz à solicitação, elabora um orçamento e respetivo caderno de   
 encargos, e envia a proposta ao cliente;

· Em caso de aceitação, o cliente envia uma requisição do serviço. O serviço e o pagamento   
 são efetuados de acordo com o caderno de encargos. O sistema de garantia da qualidade da   
 Infraestrutura TEMA faz o acompanhamento pós-venda, no sentido de avaliar o nível de    
 satisfação do cliente

Política de acesso



Contactos

TEMA – Centro de Tecnologia Mecânica e Automação
Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Aveiro
Campo Universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
Portugal

Tel: (+351) 234 370 830
Fax: (+351) 234 370 953

Coordenador Unidade de Investigação: António Manuel de Bastos Pereira (abastos@ua.pt)
Secretariado: Tânia Alves da Rocha Barbosa (tania.barbosa@ua.pt)
Apoio a projetos (candidaturas): Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel (barbara.gabriel@ua.pt)
Website: http://www.ua.pt/tema/




