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RESUMO 

Atualmente, na indústria de fundição é cada vez mais uma necessidade 

competitiva a utilização de softwares de simulação de enchimento e solidificação na 

previsão das propriedades metalúrgicas do fundido. Com o constante crescimento da 

indústria metalomecânica, surge a necessidade de inovar e de superar as capacidades 

da simulação clássica e dos sistemáticos ensaios de produção, e passar à otimização 

dos sistemas de alimentação e gitagem, antes do vazamento da primeira moldação, 

utilizando as capacidades de softwares CAE. A empresa SAKTHI Portugal, S.A. 

pretende implementar no seu processo de fabrico de caixas diferenciais novas 

metodologias de otimização, com o auxílio do software MAGMA5. No decorrer deste 

trabalho inclui-se uma breve explicação das necessidades e das tendências atuais da 

indústria de fundição a nível de softwares de simulação, com maior detalhe sobre o 

MAGMA5, assim como uma breve descrição das funções e potencialidades do MAGMA5 

no cálculo de otimizações. Inclui-se ainda o caso de estudo da otimização da caixa 

diferencial referência 3460, onde foram realizadas várias simulações de otimização 

com a aplicação do módulo Autonomous Optimization, onde se comprovou a eficácia 

do mesmo na otimização de sistemas de alimentação e gitagem. Por fim, foi avaliada 

a aplicabilidade das metodologias de otimização ao método produtivo da SAKTHI 

Portugal,S.A. através da realização de ensaios de produção, onde foram comparados 

os resultados obtidos à solução heurística previamente desenvolvida pela empresa. 
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ABSTRACT 

Nowadays, in the foundry industry, the need for the usage of casting and 

solidification simulation software in the prediction of the metallurgical properties of 

the castings as a competitive advantage is constantly increasing. With the steady 

growth of the metal and metal casting industry, there is a need to innovate and 

surpass the capabilities of classical simulation and systematic shop floor trials, and 

start optimizing feeding and gating systems, before the pouring of the first casting, 

by using the capabilities of CAE software. The company SAKTHI Portugal, S.A. intends 

to implement in its manufacturing process of differential cases such optimization 

methodologies, by using the MAGMA5 software. This dissertation includes a brief 

explanation of the needs and current trends in the foundry industry in terms of 

simulation software, with more detail on MAGMA5, as well as a brief description of 

the functions and capabilities of MAGMA5 in the calculation optimization runs. This 

also includes the case study of the optimization of the differential case reference 

3460, where there were calculated several optimization runs with the use of the 

Autonomous Optimization module, which proved the effectiveness of the software 

in the optimization of casting’s feeder and gating systems. Finally, it was evaluated 

the applicability of such optimization procedures to the production method of SAKTHI 

Portugal, S.A. by conducting several production trials on the shop floor, which 

allowed to compare the results of the optimization to the results of the heuristic 

solution previously developed by the company. 

 

KEYWORDS 

MAGMA5; Optimization; Simulation; Differential Case; Porosity.





OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE vii 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMENTOS ...................................................................... I 

RESUMO ................................................................................ III 

PALAVRAS-CHAVE .................................................................... III 

ABSTRACT ............................................................................... V 

KEYWORDS .............................................................................. V 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................... 1 

1.1. A EMPRESA ................................................................................................................................. 1 

1.2. O MAGMASOFT .......................................................................................................................... 1 

1.3. A PEÇA ........................................................................................................................................ 2 

1.4. O OBJETIVO DO TRABALHO ......................................................................................................... 3 

2. SIMULAÇÃO EM FUNDIÇÃO ..................................................... 4 

2.1. IMPORTÂNCIA DE SOFTWARES CAE NA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO E NA SIMULAÇÃO DE 

COMPONENTES DE SEGURANÇA CRÍTICA PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL ........................................ 4 

2.1.1. ENSAIOS NA FÁBRICA vs. SIMULAÇÃO .............................................................................. 4 

2.2. O MAGMASOFT .......................................................................................................................... 6 

2.3. MÓDULO AUTONOMOUS OPTIMIZATION - MÉTODO DE SIMULAÇÃO CLÁSSICO VS. MÉTODO 

OTIMIZADO .......................................................................................................................................... 7 

2.3.1. INTRODUÇÃO E OUTROS SOFTWARES .............................................................................. 7 

2.3.2. MÉTODO DE SIMULAÇÃO CLÁSSICO ................................................................................. 8 

2.3.3. MÉTODO OTIMIZADO ....................................................................................................... 9 

2.3.4. MÓDULO AUTONOMOUS OPTIMIZATION ...................................................................... 11 

3. PROCESSO DE ENGENHARIA E DE PRODUÇÃO DA SAKTHI ............... 13 

3.1. VISÃO GLOBAL DO PROCESSO................................................................................................... 13 

4. PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO ................................................. 17 

4.1. VISÃO GLOBAL E ANÁLISE DA COMPLEXIDADE ......................................................................... 17 

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS ................................................. 20 

5.1. ENQUADRAMENTO .................................................................................................................. 20 

5.2. DIAGONÓSTICO E ANÁLISE DE DEFEITOS .................................................................................. 20 

5.3. HISTORIAL DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460 .............................................................. 22 

5.4. OTIMIZAÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460 .......................................................... 24 

5.4.1. INÍCIO DO PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E SIMULAÇÃO EM VAZIO .................................. 24 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

viii PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 

 

5.4.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E VARIÁVEIS .......................................................................... 25 

5.4.3. PARAMETRIZAÇÃO DA GEOMETRIA E VARIÁVEIS ........................................................... 28 

5.4.4. MALHAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROCESSO .................................................................. 35 

5.4.5. DEFINIÇÃO DA OTIMIZAÇÃO ........................................................................................... 36 

5.4.6. ANÁLISE DE RESULTADOS DA OTIMIZAÇÃO .................................................................... 37 

5.4.7. SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE GITAGEM E ENSAIOS DE PRODUÇÃO ............................... 42 

5.5. MELHORIAS FACE AO PROJETO INICIAL .................................................................................... 47 

6. ANÁLISE CRÍTICA DO MAGMA5 ............................................... 49 

7. CONCLUSÕES ................................................................... 52 

8. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS .............................................. 54 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................. 55 

ANEXOS 

 

 

  



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE ix 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

FIGURA 1 - VISUALIZAÇÃO 3D DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. IMAGEM OBTIDA A PARTIR DO SOFTWARE DE MODELAÇÃO 

CAD, SOLIDWORKS......................................................................................................................................... 2 

FIGURA 2 - NOMENCLATURA ESPECÍFICA DE UMA CAIXA DIFERENCIAL. .................................................................................... 3 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DAS DIFERENTES ETAPAS ENVOLVIDAS NO MÉTODO DE ENSAIOS NA FÁBRICA (A) VS. 

MÉTODO VIRTUAL (B) [7]. .................................................................................................................................... 5 

FIGURA 4 – ESQUEMA REPRESENTATIVO DAS DIFERENTES METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO. .............................................. 8 

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA REPRESENTATIVO DO MÉTODO DE SIMULAÇÕES CLÁSSICO. ............................................................... 10 

FIGURA 6 – FLUXOGRAMA EXEMPLIFICATIVO DO MÉTODO DE SIMULAÇÃO OTIMIZADO, ADAPTADO DO MAGMASOFT [10].......... 11 

FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE OTIMIZAÇÃO NO MAGMA5 [5]. .................. 13 

FIGURA 8 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROCESSO PRODUTIVO DA SAKTHI. ............................................................... 14 

FIGURA 9 - ESQUEMA IDENTIFICATIVO DAS DIFERENTES VARIÁVEIS INTERVENIENTES NA OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE 

UMA CAIXA DIFERENCIAL. ................................................................................................................................... 18 

FIGURA 10 - FICHA PEDAGÓGICA RELATIVA À SANIDADE INTERNA DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. ............................... 21 

FIGURA 11 - LEGENDA RELATIVA AO GRAU DE GRAVIDADE E RESPETIVA CORRESPONDÊNCIA DE TAMANHO MÁXIMO ADMISSÍVEL DE 

RECHUPE. ........................................................................................................................................................ 21 

FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO DA GEOMETRY TREE DA OTIMIZAÇÃO, LISTANDO AS GEOMETRIAS E ATRIBUTOS DA MESMA. .............. 28 

FIGURA 13 - DEFINIÇÃO DAS PROPORÇÕES ENTRE DIMENSÕES DO SÓLIDO. ............................................................................ 30 

FIGURA 1 - BARRA DE NAVEGAÇÃO DO MAGMA5, LISTANDO AS DIFERENTES PERSPETIVAS DA INTERFACE. ................................ A-1 

FIGURA 2 - EXEMPLO DA JANELA DE PERSPETIVA DE PROJETO, IDENTIFICANDO OS DIFERENTES PROJETOS, VERSÕES E DESIGNS. ....... A-3 

FIGURA 3 - LISTA COMPLETA DE GEOMETRIAS ELEMENTARES POSSÍVEIS DE CRIAR: (A) GEOMETRIAS 2D; (B) GEOMETRIAS 3D. ....... A-4 

FIGURA 4 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE UM NOVO PARÂMETRO GEOMÉTRICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA VARIÁVEL DE 

DESIGN NO MODELO 3D.................................................................................................................................... A-5 

FIGURA 5 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA EXPRESSÃO GEOMÉTRICA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA VARIÁVEL DE DESIGN 

NO MODELO 3D. ............................................................................................................................................. A-5 

FIGURA 6 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA NOVA ENTIDADE GEOMÉTRICA, COM A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA VARIÁVEL NO 

PARÂMETRO DE ALTURA. ................................................................................................................................... A-6 

FIGURA 7 - EXCERTO DE ALGUNS “FEATURES” QUE COMPÕEM O MODELO 3D DA CAIXA DIFERENCIAL 3460. .............................. A-7 

FIGURA 8 - CASCA DO MODELO STL OBTIDO A PARTIR DO MODELO 3D DA CAIXA DIFERENCIAL 3460. ....................................... A-8 

FIGURA 9 – EXEMPLO DE PARAMETRIZAÇÃO DE UMA MALHA COM 1.500.000 ELEMENTOS. ................................................. A-10 

FIGURA 10 - EXEMPLO DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MALHA. ......................................... A-11 

FIGURA 11 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE MALHA DE PARAMETRIZAÇÃO MÚLTIPLA. ........................................................... A-13 

FIGURA 12 – PARÂMETROS DOS PROCESSOS ENVOLVIDOS NA SIMULAÇÃO DO VAZAMENTO E DA SOLIDIFICAÇÃO. ....................... A-14 

FIGURA 13 – PARÂMETROS EDITÁVEIS RELATIVAMENTE AO TRATAMENTO DO BANHO. .......................................................... A-15 

FIGURA 14 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DO TEMPO DE VAZAMENTO. ................................................................................ A-15 

FIGURA 15 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DO FLUXO DE METAL A VAZAR. ............................................................................. A-16 

FIGURA 16 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARAGEM DE SIMULAÇÃO......................................................... A-17 

FIGURA 17 - LISTA DE RESULTADOS PRÉ DEFINIDOS A RETER DE UMA SIMULAÇÃO. ................................................................ A-18 

file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974952
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974952
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974953
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974961
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974962
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974962
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974963
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974964
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974964
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974965
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20v08.docx%23_Toc459974966
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20vFinal.docx%23_Toc460330907


OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

x PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 

 

FIGURA 18 - JANELA DE EDIÇÃO DE EXPRESSÕES DE RESULTADOS DEFINIDOS PELO UTILIZADOR. .............................................. A-19 

FIGURA 19 - JANELA DE NAVEGAÇÃO ENTRE OS DIVERSOS PARÂMETROS DA OTIMIZAÇÃO. ..................................................... A-20 

FIGURA 20 - LISTA DE OBJETIVOS PRÉ DEFINIDOS DO MAGMA5. ..................................................................................... A-21 

FIGURA 21 - JANELA DE EDIÇÃO DE EXPRESSÕES DE OBJETIVOS DEFINIDOS PELO UTILIZADOR. ................................................. A-22 

FIGURA 22 - EXEMPLO DE UMA "START SEQUENCE" COM 25 DESIGNS. .............................................................................. A-23 

FIGURA 23 – COMPARAÇÃO ENTRE UMA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE UMA NUVEM DE PONTOS PSEUDOALEATÓRIA (A), E UMA 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MESMA NUVEM DE PONTOS SEGUNDO O ALGORITMO SOBOL (B) [12, 13]. .......................... A-25 

FIGURA 24 - EXEMPLO DE JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA "START SEQUENCE" SEGUNDO A METODOLOGIA FATORIAL COMPLETO.

 .................................................................................................................................................................. A-26 

FIGURA 25 - EXEMPLO DE JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE UMA "START SEQUENCE" SEGUNDO A METODOLOGIA FATORIAL REDUZIDO...

 .................................................................................................................................................................. A-27 

FIGURA 26 - LISTA COMPLETA DE RESULTADOS POSSÍVEIS DE RETER DE UMA SIMULAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO. ................................ A-28 

FIGURA 27 - EXEMPLO DE UMA FILA DE SIMULAÇÃO COM PROJETOS EM ESPERA, UTILIZANDO O SERVIÇO "BATCH SERVICE" NA 

PERSPETIVA DE SIMULAÇÃO. ............................................................................................................................. A-29 

FIGURA 28 - EXEMPLO DA INTERFACE NA PERSPETIVA DE SIMULAÇÃO. ............................................................................... A-29 

FIGURA 29 - CONFIGURAÇÃO DO NÚMERO DE GERAÇÕES DE UMA SIMULAÇÃO DE OTIMIZAÇÃO. ............................................. A-30 

FIGURA 30 - EXEMPLO DE UM "HISTORY CHART" EXEMPLIFICATIVO DE UMA OTIMIZAÇÃO COM VÁRIAS GERAÇÕES, E DEMONSTRAÇÃO 

DA RESPETIVA TENDÊNCIA [14]......................................................................................................................... A-31 

FIGURA 31 - EXEMPLO DE UMA "DATA TABLE" [10]. ..................................................................................................... A-33 

FIGURA 32 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA XRAY: (A) ANTES E (B) DEPOIS, REVELANDO ZONAS DE PROBABILIDADE DE 

APARECIMENTO DE POROSIDADE NO INTERIOR DA PEÇA. ........................................................................................ A-35 

FIGURA 33 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIPPING: (A) ANTES E (B) DEPOIS, REVELANDO ZONAS DE MÓDULO ELEVADO 

NO INTERIOR DA PEÇA. .................................................................................................................................... A-35 

FIGURA 34 - EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO RELATIVO AO POTENCIAL APARECIMENTO DE POROSIDADE. ................................... A-36 

FIGURA 35 - EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO RELATIVO À DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO CRÍTICA DE SÓLIDO. ................................. A-38 

FIGURA 36 - EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO RELATIVO AO FEEDMOD. ................................................................................ A-39 

FIGURA 37 - EXEMPLO DE DEMONSTRAÇÃO RELATIVO AO HOTSPOT. ................................................................................. A-39 

FIGURA 1 - FOTOGRAFIA DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO (DO LADO DO CANHÃO) DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, 

CORRESPONDENTE À DATA DE FUNDIÇÃO T246, COM IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CAVIDADES. ................................. B-1 

FIGURA 2 - FOTOGRAFIA DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO (DO LADO DA FLANGE) DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, 

CORRESPONDENTE À DATA DE FUNDIÇÃO T246, COM IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CAVIDADES. ................................. B-2 

FIGURA 3 - FOTOGRAFIA DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO (DO LADO DO CANHÃO) DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, 

CORRESPONDENTE À DATA DE FUNDIÇÃO T250, COM IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CAVIDADES. ................................. B-3 

FIGURA 4 - FOTOGRAFIA DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO (DO LADO DA FLANGE) DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, 

CORRESPONDENTE À DATA DE FUNDIÇÃO T250, COM IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CAVIDADES. ................................. B-4 

FIGURA 5 - IMAGENS DE RAIOS-X DE AMOSTRAS DE PEÇAS PRODUZIDAS NO ENSAIO DE DATA DE FUNDIÇÃO T246. ....................... B-5 

FIGURA 6 - IMAGENS DE RAIOS-X DE AMOSTRAS DE PEÇAS PRODUZIDAS NO ENSAIO DE DATA DE FUNDIÇÃO T250. ....................... B-6 

FIGURA 7 - IMAGENS DE RAIOS-X DE AMOSTRAS DE PEÇAS PRODUZIDAS NO ENSAIO DE DATA DE FUNDIÇÃO T260, T322 E T327. .. B-7 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE xi 

 

FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO DO LAYOUT DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, E RESPETIVAS COTAS 

EM MILÍMETROS. ............................................................................................................................................. C-1 

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DO LAYOUT DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. ...................... C-2 

FIGURA 3 - PREPARAÇÃO GEOMÉTRICA DA SIMULAÇÃO EM VAZIO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. .............................. C-3 

FIGURA 4 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DAS ZONAS CRÍTICAS DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. ........................... C-4 

FIGURA 5 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO MÓDULO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460. ...................................... C-5 

FIGURA 6 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DA FRAÇÃO CRÍTICA DE SÓLIDO PARA DOIS MOMENTOS DISTINTOS RELATIVOS A: (A) 

88% DA SOLIDIFICAÇÃO; (B) 98% DA SOLIDIFICAÇÃO. ............................................................................................ C-5 

FIGURA 7 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DE POROSIDADE, INDICANDO AS ZONAS DE PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE 

RECHUPE NO FINAL DA SOLIDIFICAÇÃO.................................................................................................................. C-6 

FIGURA 1 - REPRESENTAÇÃO DA "SURF_003" (IDENTIFICADA A MAGENTA) A DAR ORIGEM AO SÓLIDO "ALIMENTADOR" (DELIMITADO 

PELAS ARESTAS A CIANO). .................................................................................................................................. D-1 

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DA POSIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO "ALIMENTADOR (APARTAÇÃO)" NO CENTRO DA BASE DO 

ALIMENTADOR. ............................................................................................................................................... D-2 

FIGURA 3 - PARAMETRIZAÇÃO DA VARIÁVEL DE DESIGN "VOLUME". ................................................................................... D-3 

FIGURA 4 - PARAMETRIZAÇÃO DA EXPRESSÃO GEOMÉTRICA "PROGRESSAO_VOLUME_POSITIVA". ........................................... D-3 

FIGURA 5 - PARAMETRIZAÇÃO DA EXPRESSÃO GEOMÉTRICA "PROGRESSAO_VOLUME_NEGATIVA". .......................................... D-4 

FIGURA 6 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA INTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS "PROGRESSAO_VOLUME_POSITIVA" E 

"PROGRESSAO_VOLUME_NEGATIVA" COM AS COORDENADAS DA SUPERFÍCIE "SURF_003. ........................................... D-5 

FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA INTERAÇÃO DAS VARIÁVEIS "PROGRESSAO_VOLUME_POSITIVA" E 

"PROGRESSAO_VOLUME_NEGATIVA" COM AS COORDENADAS DA SUPERFÍCIE "SURF_003, PARA OS CASOS DE UM VOLUME DE 

ALIMENTADOR IGUAL A 100 CM3 E 300 CM3. OS VALORES DAS COORDENADAS SÃO APRESENTADOS EM MILÍMETROS. ........ D-6 

FIGURA 8 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE "SURF_003". .................................................................................. D-7 

FIGURA 9 - JANELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA EXTRUSÃO DA SUPERFÍCIE "RS_003" QUE DARÁ ORIGEM AO SÓLIDO "ALIMENTADOR"…

 .................................................................................................................................................................... D-8 

FIGURA 10 - COMPARAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES VOLUMES DO ALIMENTADOR SEGUNDO A VISTA DE –Y, +Z E EM PERSPETIVA 

ISOMÉTRICA: (A) VOLUME IGUAL A 100 CM3, SEGUNDO –Y; (B) VOLUME IGUAL A 300 CM3, SEGUNDO –Y; (C) VOLUME IGUAL 

A 100 CM3, SEGUNDO +Z; (D) VOLUME IGUAL A 300 CM3, SEGUNDO +Z; (E) VOLUME IGUAL A 100 CM3, EM PERSPETIVA 

ISOMÉTRICA; (F) VOLUME IGUAL A 300 CM3, EM PERSPETIVA ISOMÉTRICA. ................................................................. D-9 

FIGURA 11 - JANELA DE PARAMETRIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO "ALIMENTADOR (APARTAÇÃO)". ..................................... D-10 

FIGURA 12 - JANELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA VARIÁVEL "PROXIMIDADE_A_PECA". ............................................................ D-11 

FIGURA 13 - PROXIMIDADE DO ALIMENTADOR À PEÇA: (A) VALOR MÍNIMO – 10 MM. (B) VALOR MÁXIMO – 14 MM. ............... D-11 

FIGURA 14 - DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO "ENTRADA (APARTAÇÃO)", DO TRAPÉZIO QUE CONSTITUI A 

SUPERFÍCIE “RS_003”(SUPERFÍCIE A VERMELHO) E DO TRAPÉZIO QUE CONSTITUI A SUPERFÍCIE “RS_004” (SUPERFÍCIE A 

AMARELO). ................................................................................................................................................... D-12 

FIGURA 15 – JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA VARIÁVEL “DIMENSAO_ENTRADA1”. .............................................................. D-12 

FIGURA 16 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE "RS_003". .................................................................................. D-13 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

xii PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 

 

FIGURA 17 - EXEMPLO REPRESENTATIVO DAS PROPORÇÕES PADRÃO PARA A ENTRADA DE UM ALIMENTADOR, SEGUNDO A SAKTHI.

 ............................................................................................................................................................... …D-14 

FIGURA 18 - REPRESENTAÇÃO DA CRIAÇÃO DA SUPERFÍCIE "RS_005". .............................................................................. D-14 

FIGURA 19 - JANELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA VARIÁVEL "DIMENSAO_COLO". ................................................................... D-15 

FIGURA 20 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE "RS_005". .................................................................................. D-16 

FIGURA 21 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA "CONNECTING_SKIN_002". ........................................................................... D-17 

FIGURA 22 - REPRESENTAÇÃO DO CAMINHO QUE DARÁ ORIGEM À "CONNECTING_SKIN_002". ............................................. D-17 

FIGURA 23 - REPRESENTAÇÃO DA GEOMETRIA CORRESPONDENTE À SUPERFÍCIE "RS_006".................................................... D-18 

FIGURA 24 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA SUPERFÍCIE "RS_006". .................................................................................. D-19 

FIGURA 25 - DEMONSTRAÇÃO DAS DIMENSÕES MÍNIMAS (A) E DAS DIMENSÕES MÁXIMAS (B) DA ENTRADA JUNTO AO ALIMENTADOR.

 .................................................................................................................................................................. D-20 

FIGURA 26 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA EXPRESSÃO GEOMÉTRICA "DIMENSAO_ENTRADA2_FIX”. .................................... D-21 

FIGURA 27 - REPRESENTAÇÃO DAS DIMENSÕES MÍNIMAS (A), E DAS DIMENSÕES MÁXIMAS (B) DA ENTRADA JUNTO À PEÇA. ........ D-21 

FIGURA 28 - JANELA DE CONFIGURAÇÃO DA "CONNECTING_SKIN_001". ........................................................................... D-22 

FIGURA 29 - REPRESENTAÇÃO DO CAMINHO QUE DARÁ ORIGEM À "CONNECTING_SKIN_001". ............................................. D-22 

FIGURA 30 - JANELA DE PARAMETRIZAÇÃO DA VARIÁVEL "POSICAO_ALIMENTADOR". .......................................................... D-23 

FIGURA 31 - REPRESENTAÇÃO DOS LIMITES MÍNIMOS (A), E MÁXIMOS (B) DA VARIAÇÃO DA MASSA DE ALIMENTADOR EM CADA MEIA 

MOLDAÇÃO. ................................................................................................................................................. D-23 

FIGURA 32 - REPRESENTAÇÃO DA GEOMETRIA FINAL DO CONJUNTO PEÇA + ALIMENTADOR E DO "BOLO" DE AREIA ENVOLVENTE……...

 .................................................................................................................................................................. D-24 

FIGURA 1 - PARAMETRIZAÇÃO DA MALHA PARA AS OTIMIZAÇÕES A REALIZAR. ....................................................................... E-1 

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DA MALHA GERADA PARA O CONJUNTO PEÇA + ALIMENTADOR, PARA AS OTIMIZAÇÕES A REALIZAR. .... E-2 

FIGURA 3 - INSPEÇÃO DA MALHA GERADA COM O AUXÍLIO DA FERRAMENTA "MESH QUALITY". ................................................. E-3 

FIGURA 4 - REALIZAÇÃO DE DOIS SECCIONAMENTOS NA ZONA DA ENTRADA NO ALIMENTADOR, (A) SEGUNDO XZ, E (B) SEGUNDO YZ, 

PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3 NÓS. .................................................. E-4 

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO ENVOLVIDO NAS OTIMIZAÇÕES A EXECUTAR. .................. E-4 

FIGURA 6 - INFORMAÇÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA LIGA GJS-500 UTILIZADA NAS OTIMIZAÇÕES A SIMULAR. ................ E-5 

FIGURA 7 - JANELA DE DEFINIÇÃO DO MÉTODO DE INOCULAÇÃO PARA AS OTIMIZAÇÕES A SIMULAR. .......................................... E-5 

FIGURA 1 - EFEITO DA VARIÁVEL "VOLUME" NOS OBJETIVOS DEFINIDOS. .............................................................................. F-1 

FIGURA 2 - GRÁFICO DE DISPERSÃO DOS RESULTADOS DA POROSIDADE MÁXIMA VS. POROSIDADE PONDERADA. .......................... F-3 

FIGURA 3 - GRÁFICOS "MAIN EFFECT" OBTIDOS APÓS O CÁLCULO DA SEGUNDA OTIMIZAÇÃO, EVIDENCIANDO A INFLUÊNCIA DE CADA 

VARIÁVEL NOS VALORES DE POROSIDADE PONDERADA. ............................................................................................ F-4 

FIGURA 4 - GRÁFICOS "MAIN EFFECT" OBTIDOS APÓS O CÁLCULO DA SEGUNDA OTIMIZAÇÃO, EVIDENCIANDO A INFLUÊNCIA DE CADA 

VARIÁVEL NOS VALORES DE POROSIDADE MÁXIMA. ................................................................................................. F-5 

FIGURA 5 - "HISTORY CHART" OBTIDO APÓS O CÁLCULO DA SEGUNDA OTIMIZAÇÃO, EVIDENCIANDO A PROGRESSÃO DOS VALORES DA 

POROSIDADE PONDERADA EM FUNÇÃO DO DESIGN. ................................................................................................ F-6 

FIGURA 6 - "HISTORY CHART" OBTIDO APÓS O CÁLCULO DA SEGUNDA OTIMIZAÇÃO, EVIDENCIANDO A PROGRESSÃO DOS VALORES DA 

POROSIDADE MÁXIMA EM FUNÇÃO DO DESIGN. ..................................................................................................... F-7 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE xiii 

 

FIGURA 7 - GRÁFICO INTERATIVO DE COORDENADAS PARALELAS, RELATIVO AO OBJETIVO DE POROSIDADE PONDERADA (SEM 

MANIPULAÇÃO). .............................................................................................................................................. F-8 

FIGURA 8 - GRÁFICO INTERATIVO DE COORDENADAS PARALELAS, RELATIVO AO OBJETIVO DE POROSIDADE PONDERADA, APÓS 

MANIPULAÇÃO, EVIDENCIANDO OS TRÊS MELHORES RESULTADOS. ............................................................................. F-9 

FIGURA 9 - GRÁFICO INTERATIVO DE COORDENADAS PARALELAS, RELATIVO AO OBJETIVO DE POROSIDADE MÁXIMA (SEM 

MANIPULAÇÃO). ............................................................................................................................................ F-10 

FIGURA 10 - GRÁFICO INTERATIVO DE COORDENADAS PARALELAS, RELATIVO AO OBJETIVO DE POROSIDADE MÁXIMA, APÓS 

MANIPULAÇÃO, EVIDENCIANDO OS TRÊS MELHORES RESULTADOS. ........................................................................... F-11 

FIGURA 11 - IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE POROSIDADE SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO 

PERSPETIVA ISOMÉTRICA. ................................................................................................................................ F-12 

FIGURA 12 - IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE POROSIDADE SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO -Y….

 .................................................................................................................................................................. F-13 

FIGURA 13 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DE POROSIDADE MÁXIMA NAS QUATRO ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO 

DE RECHUPE SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO –X. .................................................................................................... F-14 

FIGURA 14 - IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO CRÍTICA DE SÓLIDO ANTES DA SOLIDIFICAÇÃO DA ENTRADA, PARA UMA EXTENSÃO DA 

SOLIDIFICAÇÃO DE 90 %. ................................................................................................................................ F-15 

FIGURA 15 - IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO CRÍTICA DE SÓLIDO ANTES DA SOLIDIFICAÇÃO DA ENTRADA, PARA UMA EXTENSÃO DA 

SOLIDIFICAÇÃO DE 95 %. ................................................................................................................................ F-15 

FIGURA 16 - RESULTADOS DE FEEDMOD PARA O CONJUNTO PEÇA + ALIMENTADOR OTIMIZADO, SEGUNDO –Y. ......................... F-16 

FIGURA 17 - RESULTADOS DE HOT SPOT PARA O CONJUNTO PEÇA + ALIMENTADOR OTIMIZADO, SEGUNDO PERSPETIVA ISOMÉTRICA.

 ................................................................................................................................................................ …F-16 

FIGURA 18 - EFEITO DA VARIÁVEL "POSICAO_ALIMENTADOR" NOS OBJETIVOS DEFINIDOS. .................................................... F-17 

FIGURA 19 - EFEITO DAS VARIÁVEIS DEFINIDAS PARA A OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA NO OBJETIVO DE POROSIDADE 

PONDERADA. ................................................................................................................................................ F-19 

FIGURA 20 - EFEITO DAS VARIÁVEIS DEFINIDAS PARA A OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA NO OBJETIVO DE POROSIDADE MÁXIMA.

 .................................................................................................................................................................. F-20 

FIGURA 21 - ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE POROSIDADE SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO PERSPETIVA ISOMÉTRICA, 

APÓS OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. .................................................................................................... F-21 

FIGURA 22 - ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE POROSIDADE SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO –Y, APÓS OTIMIZAÇÃO DA 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA. .................................................................................................................................. F-22 

FIGURA 23 - RESULTADOS DA POROSIDADE MÁXIMA NAS ÚNICAS ZONAS COM PROBABILIDADE DE APARECIMENTO DE RECHUPE 

SUPERIOR A 15 %, SEGUNDO –X, APÓS OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. ....................................................... F-23 

FIGURA 1 - PRIMEIRA VERSÃO DO ALIMENTADOR MODELADO EM SOLIDWORKS. ................................................................ G-1 

FIGURA 2 - PRIMEIRA VERSÃO DA GITAGEM MODELADA EM SOLIDWORKS, E PERSPETIVA AUXILIAR. ....................................... G-1 

FIGURA 3 - IMAGEM DA SIMULAÇÃO DA VELOCIDADE DE ENCHIMENTO, PARA A PRIMEIRA VERSÃO DA GITAGEM MODELADA, EM QUE SE 

OBSERVA UMA ELEVADA DISPARIDADE ENTRE OS VALORES OBTIDOS PARA OS PATAMARES SUPERIOR E INFERIOR. ................ G-2 

FIGURA 4 – IMAGEM DA SEGUNDA GITAGEM MODELADA EM SOLIDWORKS. ..................................................................... G-2 

FIGURA 5 – IMAGEM DE UM MOMENTO DO ENCHIMENTO PARA A SEGUNDA GITAGEM MODELADA. .......................................... G-3 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

xiv PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 

 

FIGURA 6 - ZONAS DE PROBABILIDADE DE RECHUPE SUPERIOR A 15 %, ASSIM COMO ZONA DE POROSIDADE MÁXIMA, PARA A SEGUNDA 

GITAGEM. ...................................................................................................................................................... G-3 

FIGURA 7 – SEGUNDA VERSÃO DO ALIMENTADOR MODELADO EM SOLIDWORKS. ............................................................... G-4 

FIGURA 8 - ZONAS DE PROBABILIDADE DE RECHUPE SUPERIOR A 15% PARA A TERCEIRA GITAGEM. ............................................ G-5 

FIGURA 9 – IMAGEM DA TERCEIRA GITAGEM MODELADA EM SOLIDWORKS. ...................................................................... G-5 

FIGURA 10 - FOTOGRAFIA DA PLACA MOLDE PROTÓTIPO (DO LADO DO CANHÃO) DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460, 

CORRESPONDENTE À DATA DE FUNDIÇÃO U161, COM A GITAGEM OTIMIZADA E A IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES CAVIDADES.

 .................................................................................................................................................................... G-6 

FIGURA 11 - IMAGENS DE RAIOS-X DE QUATRO AMOSTRAS DIFERENTES, DO ENSAIO COM DATA DE FUNDIÇÃO U161, EVIDENCIANDO 

DEFEITOS COM GRAVIDADE 3. ............................................................................................................................ G-7 

FIGURA 12 – RECHUPE DETETADO EM SECÇÃO DA PEÇA REJEITADA. .................................................................................... G-8 

FIGURA 13 – IMAGENS DE SECÇÕES DE PEÇAS APÓS INSPEÇÃO POR LÍQUIDOS PENETRANTES, REALIZADA EM AMOSTRAS ALEATÓRIAS DE 

CADA CAVIDADE. ............................................................................................................................................. G-9 

FIGURA 1 – GRÁFICO DE DISPERSÃO REPRESENTATIVO DA EVOLUÇÃO DA GRAVIDADE DETETADA EM CADA CAVIDADE, NOS CACHOS DE 

CONTROLO, EM FUNÇÃO DOS DIFERENTES ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS. ........................................................... H-1 

FIGURA 2 - TAXA DE REFUGO, POR CAVIDADE, NOS DIFERENTES ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS. ........................................ H-2 

FIGURA 3 - TAXA DE REFUGO OBTIDA NOS DIFERENTES ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS..................................................... H-2 

FIGURA 1 - MODELAÇÃO DA FUNÇÃO DE VARIAÇÃO DO FATOR DE MELHORIA DO TEMPO DE SIMULAÇÃO DE SOLIDIFICAÇÃO, EM 

FUNÇÃO DO NÚMERO DE NÚCLEOS DISPONÍVEIS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO, E RESPETIVA TENDÊNCIA. ........................ I-1 

FIGURA 2 - MODELAÇÃO DA FUNÇÃO DE VARIAÇÃO DO FATOR DE MELHORIA DO TEMPO DE SIMULAÇÃO DE ENCHIMENTO, EM FUNÇÃO 

DO NÚMERO DE NÚCLEOS DISPONÍVEIS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO, E RESPETIVA TENDÊNCIA..................................... I-2 

 

file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20vFinal.docx%23_Toc460331030
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/Otimização%20de%20soluções%20de%20alimentação%20para%20componentes%20em%20ferro%20fundido%20nodular%20para%20a%20indústria%20automóvel%20-%20vFinal.docx%23_Toc460331030


OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE xv 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 - ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS DIFERENTES OTIMIZAÇÕES, INDICANDO OS RESPETIVOS PARÂMETROS A OTIMIZAR, NÚMERO DE 

ITERAÇÕES E DURAÇÃO DE CADA OTIMIZAÇÃO......................................................................................................... 36 

TABELA 1 - RELAÇÃO ENTRE OS VALORES DE POROSIDADE CALCULADOS PELO MAGMA5 E A POROSIDADE REAL EXPECTÁVEL APÓS A 

SUA PRODUÇÃO. ............................................................................................................................................ A-37 

TABELA 1 – LISTAGEM DOS VÁRIOS ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS PREVIAMENTE À OTIMIZAÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL 

REFERÊNCIA 3460, E RESPETIVOS PARÂMETROS. .................................................................................................... B-2 

TABELA 1 - "DATA TABLE" OBTIDA APÓS O CÁLCULO DA OTIMIZAÇÃO DO VOLUME DO ALIMENTADOR. ....................................... F-1 

TABELA 2 - DEMONSTRAÇÃO DA "DATA TABLE" OBTIDA APÓS O CÁLCULO DA OTIMIZAÇÃO DAS DIMENSÕES DA ENTRADA E DA 

PROXIMIDADE AO ALIMENTADOR. ....................................................................................................................... F-2 

TABELA 3 - "DATA TABLE" OBTIDA APÓS OTIMIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA MASSA DO ALIMENTADOR EM CADA MEIA MOLDAÇÃO.

 ............................................................................................................................................................. ……F-17 

TABELA 4 - "DATA TABLE" OBTIDA APÓS OTIMIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA. ............................................................... F-18 

TABELA 1 - TABELA DOS CONTROLOS DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA EFETUADOS PARA A REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE PRODUÇÃO COM DATA 

DE FUNDIÇÃO U118. ....................................................................................................................................... G-4 

TABELA 2 - LISTAGEM DOS VÁRIOS ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS POSTERIORMENTE À OTIMIZAÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL, E 

RESPETIVOS PARÂMETROS DE CONTROLO. ............................................................................................................. G-4 

TABELA 1 - LISTAGEM DOS VÁRIOS ENSAIOS DE PRODUÇÃO REALIZADOS ANTES E APÓS OTIMIZAÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 

3460, E RESPETIVOS PARÂMETROS DE CONTROLO. ................................................................................................. H-1 

TABELA 1 - REDUÇÃO DO TEMPO DE SIMULAÇÃO DE SOLIDIFICAÇÃO, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NÚCLEOS DISPONÍVEIS PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO, ASSUMINDO UM TEMPO BASE DE 30 MINUTOS [11]. ................................................................... I-1 

TABELA 2 - REDUÇÃO DO TEMPO DE SIMULAÇÃO DE SOLIDIFICAÇÃO, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NÚCLEOS DISPONÍVEIS PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO, ASSUMINDO UM TEMPO BASE DE 100 MINUTOS [11]. ................................................................. I-2 

TABELA 3 - REDUÇÃO DO TEMPO DE SIMULAÇÃO DE ENCHIMENTO, EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE NÚCLEOS DISPONÍVEIS PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO, ASSUMINDO UM TEMPO BASE DE 13 HORAS E 20 MINUTOS [12]. .................................................. I-2 

   





OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1.  A EMPRESA 

A SAKTHI Portugal, S.A. é uma empresa portuguesa, de capital indiano, situada 

na Maia, distrito do Porto, pertencente ao grupo SAKTHI desde 2007, mas operacional 

desde 1972 sob o nome de EUROFER e mais tarde PORTCAST [1-3]. 

A SAKTHI Portugal, S.A. dedica-se ao fabrico de componentes de segurança 

crítica em ferro fundido nodular para a indústria automóvel, atendendo às 

necessidades de empresas como a Mercedes-Benz, Volvo, grupo PSA, AMG e Ford. 

Alguns dos seus produtos envolvem caixas de diferenciais, componentes de sistemas 

de travagem, braços de controlo de suspensão, entre outros. A capacidade de 

produção da fábrica é de cerca 75.000 ton/ano, equipando anualmente com os seus 

fundidos cerca de 2,5 milhões de automóveis ligeiros [1-3]. 

1.2.  O MAGMASOFT 

Para fins de otimização do processo produtivo, a empresa tem ao seu dispor 

ferramentas de simulação de enchimento e solidificação como o MAGMASOFT, com o 

objetivo de estudar o processo metalúrgico que envolve o vazamento dos 

componentes que produz. A utilização de tais ferramentas permite-lhes prever com 

elevada precisão os resultados do vazamento e da solidificação de cada tipo de peças 

produzidas. Este processo viabiliza o desenvolvimento de soluções ainda na fase de 

projeto e reduz a necessidade de realização de ensaios, permitindo encurtar o tempo 

até colocar em produção uma dada peça, otimizando assim o processo de fabrico. A 

utilização de softwares de simulação deste calibre é atualmente, e cada vez mais, 

um requisito e uma prática corrente na indústria de fundição em todo o mundo. 

Recentemente a MAGMA (empresa que desenvolveu o MAGMASOFT) lançou 

juntamente com o MAGMA5 (versão mais recente do MAGMASOFT) um novo módulo 

designado Autonomous Optimization. Este módulo, com o auxílio de princípios de 

planeamento de experiências DOE (Design of Experiment) e algoritmos genéticos, 

permite definir uma variável do processo de vazamento e solidificação e simular o 

mesmo, alterando sucessivamente, com um incremento selecionado, esta variável 

entre dois limites previamente definidos pelo utilizador. No final da simulação, o 
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software deverá revelar, no intervalo definido, qual o melhor valor a atribuir à 

variável de forma a obter os melhores resultados do processo produtivo [4, 5]. 

1.3.  A PEÇA 

De forma a estudar as capacidades do módulo Autonomous Optimization será 

necessário realizar algumas simulações de solidificação no software como meio de 

aplicação e validação de alguns conceitos abordados ao longo deste trabalho, entre 

os quais será preponderante avaliar a aplicabilidade desta ferramenta à realidade 

fabril da SAKTHI. Para tal, a SAKTHI selecionou a peça referência 3460, uma caixa 

diferencial, produzida segundo o processo de moldação em areia verde com 

apartação vertical, DISAMATIC®, em ferro fundido GJS-500, com a qual a empresa 

pretende iniciar a implementação do módulo Autonomous Optimization. 

A caixa diferencial é um componente de mecânica automóvel, imprescindível 

ao funcionamento de qualquer veículo. Este componente, juntamente com outros, 

compõe o diferencial. A principal função do diferencial consiste na distribuição não 

uniforme da força do veio principal, neste caso proveniente do motor, entre dois 

semieixos, neste caso as rodas de lados opostos do veículo. O diferencial permite a 

transferência de força para o caminho de menor resistência, permitindo assim 

compensar a rotação desigual das rodas em lados opostos do automóvel no momento 

da viragem, tornando-a mais estável [6].  

Na figura 1 é apresentada a caixa diferencial referência 3460, sobre a qual 

incidiram as simulações desenvolvidas neste trabalho.  

 

Figura 1 - Visualização 3D da caixa diferencial referência 3460. Imagem obtida a partir do software de 
modelação CAD, SOLIDWORKS. 
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Para futuras referências no 

decorrer do trabalho, é apresentada na 

figura 2 a nomenclatura específica de 

uma caixa diferencial. Na figura 

apresentada podemos verificar uma 

divisão da caixa diferencial em três 

secções: o canhão, o corpo e a flange. 

 

1.4.  O OBJETIVO DO TRABALHO 

O trabalho proposto tem como objetivo a otimização do sistema de 

alimentação do componente referência 3460, através da utilização do software 

MAGMA5 e do seu módulo Autonomous Optimization, para a implementação de 

metodologias de otimização na simulação do componente. Através das mesmas 

pretende-se melhorar as condições iniciais dos ensaios de produção, visando a 

diminuição da necessidade dos mesmos no desenvolvimento e na análise das 

propriedades metalúrgicas do fundido. Desta forma viabiliza-se a obtenção de 

resultados melhores e mais fidedignos, num espaço de tempo reduzido, e 

consequentemente aumentado o rendimento do processo.  

Figura 2 - Nomenclatura específica de uma caixa 
diferencial. 
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2. SIMULAÇÃO EM FUNDIÇÃO 

2.1. IMPORTÂNCIA DE SOFTWARES CAE NA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO E NA 

SIMULAÇÃO DE COMPONENTES DE SEGURANÇA CRÍTICA PARA A INDÚSTRIA 

AUTOMÓVEL 

As peças produzidas pela SAKTHI Portugal, S.A. são maioritariamente 

componentes de segurança crítica para a indústria automóvel. Estas peças 

desempenham variadas funções na mecânica do automóvel, sendo todas elas 

fundamentais para o funcionamento seguro e adequado do veículo. Tendo em conta 

a importância e o papel que este tipo de componentes desempenham, a segurança 

do utilizador do automóvel está diretamente dependente da integridade dos 

componentes de segurança, bem como da sua capacidade de não falhar em serviço. 

Atualmente as ferramentas CAE são cada vez mais utilizadas na indústria de 

fundição, não só pela sua capacidade de redução do custo de produção e do tempo 

de projeto, mas também pela possibilidade de previsão de todo o processo de fabrico 

e das propriedades mecânicas da peça. Tais funções conferem ao utilizador um nível 

de confiança superior nas peças fabricadas, permitindo atingir melhores resultados. 

Apenas como exemplo, é de relevar que atualmente cerca de 90% das fundições 

alemãs e 75% das fundições americanas recorrem à utilização de softwares CAE [7]. 

2.1.1. ENSAIOS NA FÁBRICA vs. SIMULAÇÃO 

A utilização de softwares CAE de simulação constitui por si só uma otimização 

do processo de fabrico face ao método de ensaio tradicional à base de ensaios na 

fábrica. No método de ensaio na fábrica é comum ver-se um procedimento de ensaio 

que envolve toda a fase de projeto da peça, o fabrico de vários protótipos e sua 

posterior inspeção e validação, momento a partir do qual a peça ou é validada e 

submetida à produção ou será necessário voltar à fase de projeto, inutilizando os 

fundidos produzidos até ao momento. É fácil compreender as razões pelas quais este 

método é tão dispendioso e tende a ser evitado nos dias de hoje.  

Comparativamente, através da implementação de softwares CAE, assistimos 

ao fabrico de componentes que apenas deixam a fase de planeamento e projeto uma 

vez validados em simulação. Para este método é realizada a modelação 3D do 

componente e subsequente simulação em software CAE. Após a simulação, a peça 
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ou é validada e é passível de passar para a produção ou, caso seja necessário 

introduzir alterações, a simulação é rejeitada e apenas é necessário retornar à fase 

de modelação para realizar as modificações necessárias. Pela análise da figura 3 

podemos compreender com maior facilidade as diferentes etapas envolvidas na 

metodologia à base de ensaios na fábrica, e o método virtual, baseado em simulação 

[7].  

 

Figura 3 - Fluxograma representativo das diferentes etapas envolvidas no método de ensaios na fábrica (a) vs. 
método virtual (b) [7]. 

 

Naturalmente, a utilização de ferramentas CAE não elimina na totalidade a 

obrigatoriedade de realização de ensaios na fábrica uma vez que o conhecimento 

heurístico ainda desempenha um forte papel na fase de projeto de alimentação e 

gitagem de uma peça. Permite, no entanto, reduzir drasticamente a quantidade de 

ensaios de produção necessários para validar o componente [7]. 

Em forma de conclusão, podemos denotar que os principais benefícios da 

utilização de soluções CAE são [7]: 

(a) (b) 
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 Redução do custo – quanto menos ensaios de produção forem realizados, 

mais baixo será o custo do projeto; 

 Menor taxa de refugo de peças – maior precisão nos resultados; 

 Maior rendimento do processo – por aumento do rendimento da placa e 

diminuição da taxa de refugo; 

 Encurtamento da fase de projeto; 

 Maior satisfação do cliente. 

Em contrapartida, as maiores limitações associadas ao uso das mesmas são [7]: 

 Investimento inicial relativamente elevado – custo correspondente à 

aquisição de recursos informáticos adequados, do software e da licença; 

 Obrigatoriedade de contrato de manutenção e apoio técnico – representam 

habitualmente custos elevados; 

 Necessidade de recursos humanos qualificados – formação de operadores. 

2.2.  O MAGMASOFT 

O MAGMASOFT é um software CAE criado pela MAGMA Gießereitechnologie 

GmbH. Este software oferece às empresas do sector de fundição soluções de 

otimização do processo de vazamento, permitindo às mesmas rentabilizar tanto 

quanto possível o seu processo produtivo. A versão mais recente do MAGMASOFT é o 

MAGMA5 (release 5.3) a qual traz algumas novidades como a funcionalidade 

Autonomous Optimization [4]. 

Este software utiliza o método de diferenças finitas para a formulação de uma 

previsão da qualidade das peças fundidas, assim como de todo o processo de 

fundição, o que permite ao utilizador uma melhor compreensão do enchimento da 

cavidade moldante, da solidificação e do arrefecimento do metal no interior da 

moldação. A utilização desta ferramenta possibilita ainda uma melhor compreensão 

dos gradientes térmicos no fundido durante a solidificação, uma previsão da 

contração e de eventuais distorções dos fundidos daí resultantes e uma previsão das 

propriedades mecânicas do componente [4, 7]. 

A previsão adequada da qualidade e da integridade de uma peça fundida 

previamente ao arranque da produção tem enormes vantagens para o utilizador já 

que permite adequar os parâmetros de produção aos requisitos e necessidades desse 
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mesmo componente. A previsão eficaz das propriedades do fundido permite reduzir 

a experimentação e o número de ensaios de produção, o que consequentemente 

conduz a um menor consumo de recursos laborais, energéticos, materiais, etc. [7]. 

O MAGMA5 compreende um módulo base com um conjunto de módulos 

adicionais, capazes de cobrir na totalidade o processo de produção. O âmbito de 

aplicação do MAGMA5 fornece soluções para uma grande variedade de parâmetros, 

de processos e de materiais associados ao processo de fundição, desde ferro fundido 

a alumínio, passando por fundição em areia verde, fundição injetada, etc. [4]. 

Uma grande vantagem do MAGMA5, face a outros softwares de simulação, 

consiste na facilidade de modelação paramétrica de novos componentes na própria 

interface do MAGMASOFT, ao contrário de outras aplicações onde apenas é possível 

simular o modelo pré concebido, ou onde apenas é possível a criação de sólidos 

elementares cuja geometria poderá não corresponder às características necessárias 

da gitagem a simular. A utilização de tais softwares de simulação impõe, para além 

de todos os aspetos anteriormente abordados, a necessidade de aquisição de 

software de modelação CAD 3D adicionalmente ao software de simulação, o que para 

uma empresa poderá representar um maior investimento financeiro [4]. 

2.3. MÓDULO AUTONOMOUS OPTIMIZATION - MÉTODO DE SIMULAÇÃO CLÁSSICO vs. 

MÉTODO OTIMIZADO 

2.3.1. INTRODUÇÃO E OUTROS SOFTWARES 

No seu release mais recente, o MAGMA5 lança um novo módulo designado 

Autonomous Optimization que promete revolucionar o processo de projeto de 

alimentação e gitagem tal como hoje o conhecemos. No entanto, já existiam 

soluções de otimização de simulação semelhantes a este módulo do MAGMASOFT, 

lançadas por outras empresas, como é o caso do módulo OPTICAST do software 

SOLIDCAST da empresa FINITE SOLUTIONS [8]. 

Anteriormente foi descrita a diferença entre o método de ensaios na fábrica, 

e o método virtual, com base em simulação. Nesta secção será realizada uma 

comparação entre o método de simulação clássico e o mais avançado, método 

otimizado. Na figura 4 pode-se observar um esquema que pretende explicar a relação 
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entre o método de ensaios na fábrica e o método virtual; e os métodos de simulação 

clássico e otimizado. 

 

Figura 4 – Esquema representativo das diferentes metodologias de desenvolvimento. 

 

2.3.2. MÉTODO DE SIMULAÇÃO CLÁSSICO 

O principal objetivo do módulo Autonomous Optimization, segundo a MAGMA, 

será otimizar o processo de simulação de modo a potencialmente eliminar a 

necessidade de recorrer ao método clássico de simulação manual. Segundo o método 

clássico, para cada alteração de geometria a implementar no projeto, impõe-se o 

regresso ao modelo 3D, a realização das alterações necessárias, e só depois a 

importação do novo modelo para o software de simulação. Todo este processo pode 

tornar-se bastante moroso se considerarmos que, em algumas situações, são 

necessárias dezenas de simulações e de alterações ao componente, até serem 

atingidas as condições ótimas. Outra limitação deste processo manifesta-se quando 

não se chega a atingir uma simulação 100% ótima mas sim uma otimização 

aproximada e auxiliada por métodos heurísticos baseados na própria intuição e 

experiência do utilizador com o software, para evitar a necessidade de correr 

simulações demoradas adicionais. Tal prática de aceitação de resultados 

suficientemente bons e não 100% otimizados poderá sujeitar a produção a uma maior 

probabilidade de aparecimento de defeitos nas peças produzidas. A figura 5 pretende 

ilustrar esquematicamente o método de simulações clássico com maior detalhe [5]. 
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Figura 5 - Fluxograma representativo do método de simulações clássico. 

 

2.3.3. MÉTODO OTIMIZADO 

Ao contrário do método clássico, o procedimento do método otimizado poderá 

parecer um pouco mais complexo e menos expedito. No entanto, embora careça de 

um tempo de preparação maior, uma vez definido, correrá autonomamente e de 
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forma mais rápida do que o método clássico, libertando o utilizador para outras 

tarefas durante o decorrer das simulações. Uma das grandes vantagens do método 

otimizado assenta na possibilidade de compilação dos resultados sob a forma de 

dados estatísticos, facilitando a compreensão e minimizando o tempo de análise dos 

resultados obtidos. Seguidamente apresenta-se um esquema exemplificativo das 

diferentes etapas do processo de simulação otimizado [5, 9].  

Na figura 6, identificam-se a vermelho duas etapas opcionais do processo 

otimizado, quando aplicado ao MAGMA5. 

 

Figura 6 – Fluxograma exemplificativo do método de simulação otimizado, adaptado do MAGMASOFT [10]. 

No início da parametrização da simulação, o utilizador pode, se assim 

pretender, criar ou importar um template com os parâmetros da simulação já 

definidos. Esta funcionalidade pode ser particularmente útil para a simulação de 

peças diferentes mas do mesmo tipo. O utilizador pode ainda definir a sequência de 

simulações a executar segundo um algoritmo DOE à sua escolha, de entre os 

implementados no MAGMA5, permitindo reduzir drasticamente o número de 

simulações a executar logo à partida. Caso pretenda, o utilizador pode ainda alterar 

a ordem segundo a qual as diferentes simulações serão executadas, algo que poderá 

ser útil caso tenha indicações para crer que há simulações que poderão originar 
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melhores resultados que outras e, como tal, deverão ser executadas em primeiro 

lugar. 

2.3.4. MÓDULO AUTONOMOUS OPTIMIZATION 

O módulo Autonomous Optimization baseia-se na seguinte estrutura de 

trabalho [5]: 

 Variáveis de design – Parâmetros do processo e geometria variável; 

 Valores de output – Critérios de qualidade e resultados obtidos; 

 Objetivos – o que se pretende analisar ou o que se pretende atingir 

(p/ex: minimizar porosidade da peça); 

 Restrições – condições que limitam o espaço de soluções. 

Variáveis de design: Estas variáveis contemplam possivelmente uma das 

partes mais morosas da parametrização da simulação. Nesta fase deverão ficar 

definidos quais os parâmetros do processo, como por exemplo a liga a vazar, a 

temperatura de vazamento, o tratamento de inoculação, etc., bem como as 

geometrias variáveis. A geometria variável indica a geometria do modelo 3D que 

pretendemos fazer variar nas diferentes simulações, i.e., numa situação em que se 

pretenda estudar a altura do alimentador, definimos como geometria variável essa 

mesma cota. Será posteriormente atribuída pelo utilizador, no MAGMA5, uma 

variável à cota correspondente à altura do alimentador, variável essa que o utilizador 

terá que configurar de forma a indicar ao software qual a gama de valores em que 

pretende testar a geometria pretendida, e qual o incremento entre simulações. 

Ao contrário do método clássico, o módulo Autonomous Optimization apenas 

requer que o utilizador parametrize a sua simulação uma única vez, sendo então 

originadas automaticamente várias simulações. Para parametrizar corretamente uma 

simulação, o utilizador deve definir as variáveis de design, os valores de output, os 

objetivos e as restrições. Uma vez parametrizada a simulação, o software 

encarregar-se-á de indexar os diferentes designs segundo um algoritmo DOE à escolha 

do utilizador, e analisá-los autonomamente, compilando os resultados sob a forma 

de dados estatísticos. De entre os vários designs simulados, o software irá assinalar 

aquele que se destacar como o melhor design face aos objetivos estipulados [5]. 
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Figura 7 – Representação esquemática da implementação do processo de otimização no MAGMA5 [5]. 

No MAGMA5 o processo de simulação clássico é substituído por um DOE 

semiautónomo onde a geometria variável e os parâmetros do processo são definidos 

antecipadamente (indicado a azul – ver figura 7). Este planeamento gera uma lista 

das diferentes combinações de designs possíveis que serão posteriormente corridas 

como simulações individuais. Integrando neste processo os objetivos, obtém-se uma 

otimização completamente autónoma (indicada a vermelho – ver figura 7), onde os 

designs simulados são automaticamente avaliados relativamente à forma como 

influenciam os critérios de qualidade e os objetivos definidos [5].  
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3. PROCESSO DE ENGENHARIA E DE PRODUÇÃO DA SAKTHI  

3.1.  VISÃO GLOBAL DO PROCESSO 

Na SAKTHI Portugal, S.A. o processo de desenvolvimento e engenharia de 

produto é estruturado segundo diferentes etapas, cada uma com a sua função 

específica. A existência de uma estrutura bem definida para cada etapa de produção 

tem inúmeras vantagens que atuam diretamente na eficácia e rentabilidade de todo 

o processo. Algumas destas vantagens constituem uma perceção mais fácil e rápida 

do processo, melhor distribuição de tarefas, e uma deteção de falhas do processo 

mais imediata. Na figura 8 é possível observar um esquema representativo do 

processo produtivo completo. 

 

A primeira etapa do processo de engenharia, a simulação em vazio, consiste 

numa simulação de solidificação relativamente simples, onde é simulado o 

componente no MAGMA5 sem qualquer sistema de alimentação ou gitagem acoplado, 

e apenas com um “bolo” de areia que envolve toda a peça. Esta etapa tem como 

critérios apenas a orientação espacial da peça que, independentemente da sua 

posição e layout na placa molde a desenvolver, deverá ser idêntica à orientação 

futura da peça na placa molde, e a composição química da liga metálica, que deverá 

Figura 8 - Representação esquemática do processo produtivo da SAKTHI. 
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também ser idêntica à composição da liga a ser utilizada para produzir o 

componente. A simulação em vazio tem como principal função a determinação das 

zonas críticas da peça e respetivo módulo, informações que servirão de base para o 

cálculo, desenho e posicionamento do sistema de alimentação. 

Uma vez realizada a simulação em vazio, é necessário definir o número de 

peças que a placa molde comportará e a sua posição relativa. Tal planificação é 

realizada durante a etapa de layout. Para a criação do layout da placa molde é 

considerada a geometria da peça, que irá definir a apartação da placa molde, bem 

como a quantidade de peças que a placa molde poderá suportar. As medidas das 

placas molde utilizadas pela SAKTHI são 650 mm x 525 mm. 

A etapa que se segue, não menosprezando as restantes, é talvez a mais 

preponderante de todo o processo de engenharia do produto. É na etapa de projeto 

de alimentação e gitagem que é calculado e desenhado todo o sistema de gitagem 

das diversas cavidades da placa molde. A criação de um sistema de gitagem envolve 

uma grande variedade de conceitos e conhecimentos físico-químicos e metalúrgicos, 

acerca dos quais se poderia escrever várias dissertações. Alguns destes conceitos 

serão abordados e discutidos na secção de discussão de resultados. No entanto, 

resumidamente, a SAKTHI dispõe de uma folha de cálculo que reúne vários anos de 

experiência no ramo da fundição, que permite calcular os diversos parâmetros do 

sistema de alimentação e gitagem, na qual a empresa se baseia para a criação das 

suas gitagens. Esta folha de cálculo tem como inputs parâmetros como o módulo da 

peça ou a altura metaloestática, a partir dos quais calcula o sistema de gitagem. 

Para terminar esta etapa, são modelados em software de modelação 3D, como o 

SOLIDWORKS, os diversos alimentadores, canais de gitagem, bacia, e demais 

componentes que constituem o sistema de alimentação e gitagem. 

 

De certa forma, parte do foco deste trabalho incidirá sobre as etapas de projeto de 

alimentação e gitagem e de simulação. A otimização do sistema de alimentação e gitagem 

constitui uma ligação entre as etapas de projeto e de simulação, interagindo simultaneamente 

com ambas, visando a obtenção de uma solução de alimentação próxima do ótimo, que não 

necessite de alterações posteriores, minimizando os sucessivos avanços e recuos (loops de 

engenharia) entre as várias etapas do processo produtivo. 
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Tendo elaborado um modelo 3D do sistema de alimentação e gitagem, este é 

importado para o MAGMA5, onde é simulado, com o objetivo de avaliar propriedades 

como a porosidade, permitindo validar o sistema de gitagem desenhado, ou 

indicando que deverão ser implementadas alterações antes do arranque da 

produção. 

Obtendo uma simulação que cumpra os critérios do cliente a nível de 

propriedades e de sanidade, procede-se então à maquinagem da placa molde, que 

por si só, constitui um equipamento extremamente dispendioso. Apesar de todo o 

planeamento já realizado, tanto na etapa de projeto como na de simulação, é 

relativamente normal haver alguma disparidade de resultados entre a simulação e a 

peça produzida, devido a flutuações normais do processo. Estes fenómenos já são 

conhecidos e expectáveis, sendo provavelmente necessária a implementação de 

alterações no sistema de alimentação durante a etapa de ensaios de produção. Por 

estes mesmos motivos o sistema de alimentação e gitagem não é maquinado na placa 

molde, mas sim elaborado manualmente pelo departamento de serralharia da 

SAKTHI, não danificando a geometria da placa maquinada. Para auxiliar neste 

processo, o departamento de serralharia dispõe de certos materiais, como resinas 

epóxi, que são particularmente úteis e versáteis na criação e modificação de placas. 

Tendo a placa molde maquinada e o sistema de alimentação e gitagem 

modelado na placa, procede-se à fase de ensaios de produção, em que são produzidas 

séries curtas da peça em questão de forma a validar a gitagem calculada 

previamente. Embora os ensaios de produção permitam uma perceção mais fácil e 

imediata de possíveis falhas no processo, constituindo assim uma etapa 

imprescindível ao processo de engenharia, são uma etapa que representa uma 

elevada complexidade logística para a fábrica, bem como um custo laboral 

relativamente elevado. Por estes motivos, a tendência atual na indústria de fundição 

constitui uma redução do desenvolvimento do produto através de ensaios de 

produção e experimentação, e uma forte aposta na simulação e previsão das 

qualidades metalúrgicas do mesmo na fase de projeto. 

No final de cada ensaio, as peças produzidas são inspecionadas, 

nomeadamente através de inspeção visual, raios-x e por ensaios de líquidos 

penetrantes, a fim de detetar a presença de qualquer defeito indesejado no fundido, 
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como macroporosidade, microporosidade, inclusões de areia, etc. Uma vez realizada 

a inspeção, o lote de peças correspondente poderá ser aprovado caso não seja 

encontrado nenhum defeito crítico e se cumpram todos os requisitos impostos pelo 

cliente. Caso sejam detetadas irregularidades não aceitáveis nos fundidos, será 

necessário retornar à etapa de projeto do sistema de alimentação e gitagem, visando 

a eliminação dos defeitos encontrados e a validação da peça para produção em série. 

Mediante a aprovação de um projeto, são removidos da placa quaisquer componentes 

provisórios em resina e substituídos pelo seu correspondente em metal, o que 

aumentará a durabilidade dos componentes da placa molde.  
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4. PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 

4.1.  VISÃO GLOBAL E ANÁLISE DA COMPLEXIDADE 

Numa perspetiva generalista, um problema de otimização representa um tipo 

de problema onde se pretende encontrar a melhor solução possível para o mesmo, 

de entre um grupo de soluções admissíveis, atendendo a um determinado conjunto 

de critérios. Esses critérios são constituídos, normalmente, por um ou mais objetivos, 

habitualmente na forma de funções que dirigem a otimização no sentido desejado, 

e por uma série de restrições que delimitam o leque de soluções admissíveis. 

A metodologia utilizada na resolução de problemas de otimização consiste no 

cálculo iterativo das várias experiências, ou no contexto deste trabalho designs que 

constituem o espaço de experiências. O objetivo deste cálculo visa reduzir o universo 

de soluções possíveis a um grupo restrito de soluções admissíveis que satisfaçam as 

condições impostas, de entre as quais poderá ser encontrada uma solução próxima à 

solução ótima, caso exista. 

Em problemas de otimização, uma solução admissível não representa 

necessariamente a solução ideal para o problema; apenas significa que satisfaz todas 

as restrições/condições do problema. 

A determinação do custo mínimo, do lucro máximo, do erro mínimo, ou do 

melhor design possível constituem alguns exemplos de aplicações comuns de 

processos de otimização na indústria. É comum a utilização de metodologias de 

otimização para situações em que a intuição não é suficiente para a resolução do 

problema. 

Os problemas de otimização são, normalmente, extremamente complexos. A 

complexidade deste tipo de problemas está diretamente relacionada com o número 

de variáveis e de objetivos do problema, já que um maior número de variáveis 

significará uma maior quantidade de iterações, e, a partir de um certo número de 

objetivos, aumentará a probabilidade da existência de soluções conflituosas. Alguns 

tipos de problemas de otimização, como é o caso deste trabalho, resultam em etapas 

de cálculo extremamente morosas, o que aumenta o tempo de cada iteração e, por 

consequência, a duração total da otimização. Este tipo de problemas apresentam 

muitas vezes soluções pouco óbvias e difíceis de determinar, caso contrário não 
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haveria necessidade de recorrer a uma otimização e bastaria a intuição para obter 

uma solução considerada admissível. 

Na figura 9 podemos observar como exemplo as variáveis de otimização 

envolvidas neste trabalho. Na figura encontram-se presentes as variáveis de design 

a considerar, bem como os respetivos objetivos, para a otimização da alimentação 

da caixa diferencial referência 3460. 

 

Para a otimização do sistema de alimentação desta caixa diferencial poderão 

ser consideradas, entre outras, as catorze variáveis e os dois objetivos mencionados 

na figura 1 do Anexo B. Se considerarmos que cada variável poderá assumir, segundo 

uma perspetiva conservadora, três valores distintos (um máximo, um médio e um 

mínimo), obtemos a seguinte expressão (equação 1) para o número de iterações que 

compõem esta otimização; para uma otimização completa será necessário testar 

todas as combinações possíveis entre variáveis: 

𝑛𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑙
𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 =  𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 ⇔  314 = 4.782.969 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠  Equação 1 

Assumindo um tempo de computação de cerca de 20 a 40 minutos por iteração, 

facilmente se obtém uma duração total de otimização incomportável, mesmo 

Figura 9 - Esquema identificativo das diferentes variáveis intervenientes na otimização do sistema de 
alimentação de uma caixa diferencial. 
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utilizando um computador com especificações acima da média. Por este motivo, uma 

otimização não deverá ser executada sem planeamento ou sem qualquer tipo de 

abordagem estratégica.  

Um dos passos mais importantes a tomar no planeamento adequado de uma 

otimização deverá ser a ponderação cuidada de todas as variáveis e de todos os seus 

intervalos de variação. A incorporação de apenas uma variável no sistema poderá 

tornar uma otimização simples e rápida numa otimização completamente 

impraticável. Analisando a influência de cada variável no sistema, é possível eliminar 

variáveis consideradas desnecessárias, mantendo apenas as mais influentes. 

Mesmo adotando uma abordagem cuidada e planificada, por vezes, a 

otimização poderá ainda não possuir uma dimensão razoável. Como tal, é necessário 

recorrer a métodos de design de experiências (DOE) e a métodos estatísticos que 

permitam simultaneamente reduzir o espaço de experiências e obter resultados tão 

significativos quanto possível em prazos relativamente reduzidos.  
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1. ENQUADRAMENTO 

A presente secção do trabalho procura demonstrar uma abordagem prática à 

utilização do software MAGMA5 no desenvolvimento de soluções de otimização de 

sistemas de alimentação. Para o efeito, serão aplicadas as capacidades do módulo 

Autonomous Optimization no desenvolvimento de tais soluções para a caixa 

diferencial 3460, onde serão posteriormente avaliados os resultados obtidos através 

de ensaios de produção, que avaliarão a fiabilidade do módulo à realidade fabril da 

SAKTHI. Analisados os resultados obtidos, será possível estabelecer uma comparação 

direta entre os mesmos e o estado de desenvolvimento da peça previamente à 

realização da otimização, demonstrando assim as potencialidades da implementação 

de metodologias de otimização na indústria da fundição. O presente processo de 

otimização visou a determinação autónoma das melhores condições possíveis, para 

as diferentes variáveis que influenciam a porosidade da peça. 

5.2. DIAGONÓSTICO E ANÁLISE DE DEFEITOS 

Como qualquer outra peça produzida na SAKTHI, a caixa diferencial 3460 

possui um conjunto de requisitos impostos pelo cliente, relativamente às suas 

propriedades, de forma a assegurar a integridade e a qualidade do fundido. Dados os 

objetivos do trabalho, apenas será considerado o critério de porosidade do fundido, 

sendo este o principal indicador da eficiência do trabalho desenvolvido. 

Uma vez definidos os requisitos por parte do cliente, a SAKTHI faz a sua 

correspondência com os do seu sistema de indicadores interno. Analisando a ficha 

pedagógica de sanidade interna da referência 3460, podemos concluir que é 

admissível porosidade até um máximo de gravidade 5 na região A e porosidade até 

um máximo de gravidade 3 na região B (ver figura 10). 
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Analisando a figura 11, pode ser feita uma correspondência entre o nível de 

gravidade e o tamanho máximo admissível do rechupe, onde se verifica que uma 

porosidade de gravidade 3 corresponde a um rechupe de 1 mm e uma porosidade de 

gravidade 5 corresponde a uma porosidade de 3 mm. 

Figura 10 - Ficha pedagógica relativa à sanidade interna da caixa diferencial referência 3460. 

Figura 11 - Legenda relativa ao grau de gravidade e 
respetiva correspondência de tamanho máximo 
admissível de rechupe. 
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Para a realização do diagnóstico das peças produzidas, e de acordo com a 

prática corrente da SAKTHI, foram inspecionadas visualmente várias peças, por raios-

x e por líquidos penetrantes, segundo uma seleção por amostragem. 

5.3. HISTORIAL DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460 

Previamente ao início deste trabalho, a caixa diferencial referência 3460 já 

se encontrava em desenvolvimento por parte da SAKTHI. No momento do início deste 

trabalho, a peça já teria sido alvo de cinco ensaios de produção distintos, os quais 

permitiram um desenvolvimento heurístico do sistema de alimentação e de gitagem 

da placa.  

Na tabela 1 do Anexo B encontram-se listados os diversos ensaios realizados 

para a referência 3460 previamente ao trabalho de otimização, bem como os vários 

parâmetros de controlo e de avaliação dos mesmos. A análise dos dados presentes 

na tabela permitiram uma melhor compreensão do historial da peça e dos ensaios 

realizados. 

O indicador de gravidade relata, entre as diferentes cavidades da gitagem, qual foi o 

valor de gravidade encontrado em cada uma, para um cacho aleatório retirado no arranque 

da produção. Este indicador permite conhecer, aquele que será provavelmente o pior caso 

possível, relativamente à gravidade da porosidade para as diferentes cavidades. Segundo a 

SAKTHI, conhecendo o pior caso possível e apostando na sua melhoria, será também 

expectável uma melhoria de todos os resultados, independentemente da sua gravidade, 

permitindo assim uma focalização mais rápida e eficaz na resolução de problemas.  

A primeira gitagem sujeita a ensaio de produção foi concebida com base numa 

já desenvolvida para outra referência em produção corrente, e posteriormente 

redimensionada para a referência 3460. Nas figuras 1 e 2 do Anexo B pode ser 

observada a primeira gitagem desenvolvida para a referência 3460. Nesta versão da 

gitagem, os alimentadores das cavidades SP 1 e SP 2 possuíam um volume aproximado 

de 200 cm3, enquanto os alimentadores das cavidades SP 3 e SP 4 possuíam um 

volume de aproximadamente 180 cm3. 

Após a realização do primeiro ensaio, cuja data de fundição foi T246, e 

subsequente inspeção a raios-x do lote produzido, verificou-se a presença de 

porosidade de gravidade 7 em pelo menos uma peça da cavidade SP 3, resultando 

numa taxa de refugo de 14,9%, circunstância que não é admissível segundo os 

parâmetros de qualidade definidos. 
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Desta forma procedeu-se à alteração dos canais de entrada dos alimentadores 

das cavidades SP 1 e SP 2, aumentando ligeiramente a sua dimensão. Foi também 

ligeiramente aumentado o volume dos alimentadores das cavidades SP 3 e SP 4. Nas 

figuras 3 e 4 do Anexo B podem ser observadas as alterações introduzidas, 

evidenciadas pela coloração branca do material da gitagem, denominado Sintofer. 

Após a realização do segundo ensaio, de data de fundição T250, e respetiva 

inspeção a raios-x do lote produzido, a presença de porosidade com gravidade 7 

manteve-se, estendendo-se desta vez às cavidades 1 e 2, e resultando numa taxa de 

refugo de 38,8%. 

Face a estes resultados insatisfatórios, foi tomada a decisão de alterar na 

totalidade a gitagem da referência 3460. Dada a urgência da obtenção de resultados 

satisfatórios, as alterações consistiram na cópia integral da gitagem da caixa 

diferencial referência 3320, aprovada para produção. Infelizmente, no DataPro, 

software de controlo de operações utilizado pela SAKTHI, não existe registo de 

imagem da referida gitagem. 

Após estas alterações, foram realizados três ensaios de produção com a nova 

gitagem, cujas datas de fundição foram T260, T322 e T327. Uma posterior análise a 

raios-x do lote de peças produzidas revelou uma melhoria significativa da sanidade 

das peças, tendo a gravidade mais elevada sido correspondente a grau 5. No entanto, 

foram ainda registadas gravidades superiores a 3 na zona B, fenómeno que levou à 

rejeição de 62 peças em 452 analisadas, correspondendo a um refugo de 13,7%. 

As figuras 5, 6 e 7 do Anexo B permitem analisar o tipo de gravidade presente 

em algumas amostras das peças produzidas. Nas datas de fundição T246 e T250 

verifica-se a presença de porosidade de gravidade superior a 5, valor máximo 

admitido nesta zona da peça, na zona da flange, existindo claramente um aumento 

da gravidade da data de fundição T246 para a data T250. Nas datas T260, T322 e 

T327 verifica-se a presença de porosidade de gravidade aproximadamente 5, mas na 

zona de transição da flange para o corpo, revelando grande proximidade à zona 

lateral de menor espessura, na qual não é admitida qualquer porosidade. 

 A metodologia aqui utilizada para a otimização da gitagem da caixa diferencial 

3460 ilustra um ótimo exemplo do método de fabrico à base de ensaios de produção. 

Embora revele bons resultados, estes não correspondem aos melhores resultados 
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possíveis e o processo de otimização é lento e dispendioso já que implica interrupção 

da produção regular da fábrica para a realização dos ensaios.  

5.4. OTIMIZAÇÃO DA CAIXA DIFERENCIAL REFERÊNCIA 3460 

Nesta secção serão apresentadas as etapas da otimização da caixa diferencial 

referência 3460, desde a fase de projeto, passando pela sua simulação, até à 

realização de ensaios de produção na fábrica. 

5.4.1. INÍCIO DO PROJETO DE ALIMENTAÇÃO E SIMULAÇÃO EM VAZIO 

Um primeiro estudo de qualquer projeto de alimentação e gitagem deve 

incluir na sua génese as etapas de seleção do plano de apartação, uma simulação em 

vazio com a peça numa orientação espacial idêntica à que se pretende implementar 

na placa molde, e posterior planeamento de layout, onde serão definidas as posições 

das diferentes peças/cavidades na placa. Tendo em conta que, no início deste 

trabalho, a caixa diferencial 3460 já se encontrava em fase de protótipo, todos estes 

parâmetros já se encontravam definidos à partida, não sendo possível a sua 

alteração, dado o custo do equipamento. 

Nas figuras 1 e 2 do Anexo C podemos observar o layout definido para a placa 

molde protótipo da peça referência 3460. Sendo esta uma placa molde protótipo, 

apenas possui quatro cavidades em vez das seis que é capaz de suportar. Desta 

forma, é possível um menor desperdiço de material, sem comprometer as 

propriedades que se pretendem estudar na fase de protótipo. O estudo de 

prototipagem é um estudo que apenas alguns clientes exigem à SAKTHI. 

Normalmente, este é apenas requerido à empresa em situações em que o cliente 

lança a concurso o seu projeto e avalia propostas de várias empresas. 

Não descurando as etapas essenciais ao projeto de alimentação e gitagem, e 

de forma a proporcionar um estudo mais completo, a primeira abordagem ao projeto 

de alimentação da referência 3460 consistiu numa simulação em vazio, com o 

objetivo de avaliar as zonas críticas da peça e o respetivo módulo, informações 

imprescindíveis às etapas subsequentes. Na figura 3 do Anexo C pode ser observada 

a posição da peça na simulação em vazio e respetivo “bolo” de areia verde 

envolvente. 
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A partir da simulação em vazio foi possível determinar, com o auxílio da 

ferramenta xray, os pontos críticos (ver figura 4 do Anexo C). Estes representam as 

zonas de maior massividade da peça, com uma solidificação mais lenta face a outras 

zonas da peça, motivo pelo qual será maior a probabilidade de aparecimento de 

rechupe nessas zonas. Desta forma, a alimentação da peça deverá ser feita tão 

diretamente quanto possível na zona de módulo mais elevado do componente, 

resultando numa alimentação pela zona da flange, como é habitual em caixas 

diferenciais. O módulo encontrado para a zona de maior espessura da peça foi 

0,8449 cm (ver figura 5 do Anexo C). 

Uma vez determinado o módulo do componente, procedeu-se ao cálculo do 

volume do alimentador utilizando a folha de cálculo da SAKTHI, a partir da qual, para 

um módulo igual a 0,84 cm, se deduziu um volume de alimentador de 

aproximadamente 105 cm3. Tendo em conta que os dois alimentadores previamente 

calculados pela SAKTHI, segundo metodologias heurísticas, possuíam um volume 

médio de aproximadamente 190 cm3, o valor determinado a partir da folha de 

cálculo encontra-se, provavelmente, subdimensionado. No entanto, nesta fase do 

trabalho, tal afirmação não seria mais que uma conclusão precipitada, sendo 

necessário realizar a otimização do volume do alimentador a fim de verificar a 

validade do cálculo efetuado a partir da folha de cálculo da SAKTHI. 

Nas figuras 6 e 7 do Anexo C são apresentados, respetivamente, dois 

momentos dos resultados de fração crítica de sólido e de porosidade indicando as 

zonas de probabilidade de aparecimento de porosidade. Analisando em conjunto o 

modo de solidificação do componente e as zonas onde será mais provável o 

aparecimento de porosidade, é possível apurar com maior detalhe, em conjunto com 

o módulo do componente, o local de alimentação. Através das imagens conclui-se 

que a zona de alimentação definida até então pela SAKTHI é adequada, tendo-se 

mantido a mesma para as otimizações a realizar. 

5.4.2. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E VARIÁVEIS 

A primeira etapa na conceção de um problema de otimização consiste na 

definição dos objetivos da otimização. Como é habitual em problemas de 

alimentação em fundição, o que se pretende de um alimentador é que este minimize 

a presença de porosidade no fundido e simultaneamente maximize o rendimento 
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da placa. A presença de porosidade no fundido é influenciada por um conjunto 

variado de fatores, entre eles o volume e a geometria do alimentador, o grau de 

saturação da areia na zona da entrada, etc. Por sua vez, o rendimento traduz, sob a 

forma de taxa, a proporção de metal correspondente às diferentes peças, face ao 

peso total do cacho.  

De acordo com o MAGMA5, a porosidade pode ser estudada segundo dois 

parâmetros: a porosidade ponderada, referenciada pelo software como “Porosity”, 

e a porosidade máxima, indicada pelo software como “Max Porosity”. O conceito de 

porosidade ponderada tem em consideração toda a distribuição de valores, algo que 

não é possível interpretar recorrendo apenas à média ou a um valor máximo. Por 

exemplo, o que será mais prejudicial para uma peça: uma porosidade de grande 

dimensão, com 30% de probabilidade de aparecimento, ou uma porosidade de 

dimensão reduzida, com 40% de probabilidade de aparecimento? Dada a ambiguidade 

desta situação, é necessário recorrer ao parâmetro de porosidade ponderada, que 

será capaz de realizar esta análise perante a porosidade de toda a peça e de lhe 

atribuir um valor no final da simulação. Em contrapartida, o conceito de porosidade 

máxima permite analisar individualmente cada zona de porosidade na peça, 

registando o valor máximo de probabilidade de aparecimento de rechupe em toda a 

peça [10]. 

Minimizando simultaneamente os parâmetros de porosidade ponderada e de 

porosidade máxima, consegue-se encontrar o design que registe a porosidade global 

menos significativa para o fundido, e valores de porosidade localizada menos 

acentuados. 

Desta forma, os objetivos que nortearão a otimização a executar serão: 

 Minimização da porosidade ponderada; 

 Minimização da porosidade máxima; 

 Maximização do rendimento. 

Uma vez definidos os objetivos, será necessário considerar quais as variáveis 

que influenciam o processo e os resultados no sentido dos objetivos delineados. De 

entre os objetivos impostos, o rendimento apenas é influenciado pelo volume ou pela 

massa de metal do alimentador, sendo que, quanto maior for a massa do 
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alimentador, menor será o rendimento do processo. O rendimento de placa é 

calculado segundo a seguinte fórmula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑒ç𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑐ℎ𝑜
× 100        Equação 2       

Em oposição ao rendimento de placa, que é apenas influenciado por uma 

variável, a porosidade é influenciada por um extenso conjunto de fatores (ver figura 

11), entre eles: proximidade à peça, comprimento e altura da entrada junto à peça, 

comprimento e altura da entrada junto ao alimentador, volume e geometria do 

alimentador, volume do alimentador em cada meia moldação, número de 

alimentadores, posição relativa da peça e alimentador, teor de carbono, silício, 

magnésio, e temperatura de vazamento do banho metálico. 

Na verdade existem outros fatores para além dos mencionados que 

influenciam a porosidade final no fundido. No entanto, há dois motivos pelos quais 

não é possível otimizar todos os fatores intervenientes no processo. O primeiro 

motivo, pelas razões apresentadas na secção 4.1, está associado ao cálculo de 

otimizações muito extensas, que levaria a tempos de simulação impraticáveis. O 

segundo motivo prende-se com a dificuldade, ou até impossibilidade, em certos 

casos, de parametrização de determinada variável. Por exemplo, seria 

extremamente complexa, ou até mesmo impossível, a parametrização de uma 

variável que fosse capaz de otimizar autonomamente a geometria do alimentador. 

Tal variável seria, hipoteticamente, capaz de determinar se a melhor geometria seria 

esférica, cilíndrica, prismática, ou até mesmo disforme. 

Por estes motivos, é necessário reduzir o espaço de experiências apenas às 

variáveis mais representativas para o processo, sendo essas: 

 Volume do alimentador; 

 Proximidade do alimentador à peça; 

 Volume do alimentador em cada meia moldação; 

 Dimensão da altura da entrada, junto à peça; 

 Dimensão da altura da entrada, junto ao alimentador; 

 Composição química do banho metálico: teor de C, Si e Mg. 

Apesar de se ter conseguido uma redução de catorze variáveis para apenas 

oito, o que representa uma melhoria significativa no processo de otimização, o 
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número de variáveis permanece elevado para os recursos informáticos disponíveis; 

como tal não será possível a realização de apenas uma otimização envolvendo todas 

as variáveis. A solução para este problema envolveu uma repartição ordenada da 

otimização em várias otimizações sequenciais de menor complexidade. 

5.4.3. PARAMETRIZAÇÃO DA GEOMETRIA E VARIÁVEIS 

Segue-se a abordagem à parametrização da 

geometria e das variáveis envolventes que permitiu a 

realização da otimização proposta. 

Na figura 12 pode ser observada a “geometry 

tree” para a parametrização de toda a geometria que 

constitui o alimentador e sua entrada. A “geometry 

tree” no MAGMA5, analogamente à “feature tree” no 

SOLIDWORKS, lista os diferentes constituintes que 

compõem o modelo 3D, com a adição de uma referência 

ao material que cada atributo representa (alimentador, 

gito, bacia...). A figura servirá de referência ao longo 

da presente secção para identificação de cada atributo 

à medida que é explicada a abordagem para a sua 

criação. 

Numa fase inicial, a parametrização da 

geometria que constituirá a otimização serve como uma 

aproximação, tão exata quanto possível, da geometria 

do alimentador final. De forma a simplificar o trabalho 

de modelação, a geometria que define o alimentador 

ainda se encontra num estado bruto e pouco suavizado. Mais concretamente, nesta 

fase a geometria ainda não terá fillets ou saídas. Tal geometria serve o mesmo 

propósito, para efeitos de simulação, que uma geometria suavizada, com as 

respetivas saídas e sem arestas vivas. 

O primeiro passo na parametrização da geometria envolveu a escolha de uma 

geometria para o alimentador, possível de parametrizar. Analisados os alimentadores 

previamente desenvolvidos pela empresa, o espaço disponível na placa molde 

protótipo e o local de alimentação da peça, optou-se por uma geometria prismática 

Figura 12 - Representação da 
geometry tree da otimização, 

listando as geometrias e atributos. 
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triangular, cuja secção longitudinal é representada por um triângulo retângulo 

isósceles. A modelação do prisma é realizada através da criação da superfície com a 

referida geometria, designada “surf_003”, no plano XZ e posterior extrusão da 

mesma segundo –Z e +Z, atribuindo a devida espessura ao novo sólido 

(“Alimentador”). Na figura 1 do Anexo D pode ser observada a “surf_003”, 

identificada a magenta, a dar origem ao sólido “Alimentador”, delimitado pelas 

arestas em ciano. 

A modelação desta geometria iniciou-se com a criação de um novo plano de 

trabalho, designado por “Alimentador (Apartação)”, no ponto que virá a ser o centro 

da base do prisma e coincidente com o plano de apartação. Uma rotação do plano 

de trabalho de 45º em torno de Y permitirá alinhar o eixo dos XX com a base do 

triângulo e o eixo dos ZZ com a bissetriz do triângulo isósceles retângulo (ver figura 

2 do Anexo D). 

Para a criação da “surf_003” é necessário indicar ao software as coordenadas 

dos seus vértices. Uma vez que se pretende fazer variar o volume do alimentador, a 

forma mais simples de o fazer é através da criação de uma variável e atribui-la às 

diferentes coordenadas dos vértices da superfície. O posicionamento do plano de 

trabalho “Alimentador (Apartação)” no centro da base do alimentador e subsequente 

rotação de 45º em torno de Y é uma abordagem estratégica intencional, que 

permitirá que os três vértices que compõem a “surf_003” assentem sobre os eixos 

do plano de trabalho. A definição das coordenadas da superfície em relação ao 

mencionado plano de trabalho permitirá uma variação do valor das coordenadas 

lineares, simplificando a implementação da variável. 

Tendo em conta que o cálculo efetuado com recurso à folha de cálculo da 

SAKTHI apontou para um volume de alimentador de cerca de 105 cm3, e que os 

alimentadores previamente elaborados pela SAKTHI apresentavam um volume médio 

de 190 cm3, definiu-se que os limites mínimo e máximo para a otimização do volume 

do alimentador seriam, respetivamente, 100 cm3 e 300 cm3. 
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Atendendo a que a secção longitudinal do 

prisma definido é representada por um triângulo 

retângulo isósceles, então a proporção das suas 

medidas assume a disposição indicada na figura 13, 

onde b=h. Por uma questão de proporcionalidade e 

concordância do volume com as restantes dimensões 

do sólido, estabeleceu-se que b=h=E. 

Desta forma, é então possível definir o volume 

em função de b, h ou E e vice-versa, e parametrizar 

a variável “Volume”. 

Para tal, foi criada uma nova variável e definido o seu intervalo de variação, 

incremento e valor atual (ver figura 3 do Anexo D). O intervalo de variação desta 

variável consistiu num valor máximo de 300000 mm3 e num valor mínimo de 100000 

mm3, com um incremento de 50000 mm3. De forma a simplificar a manipulação e 

modificação da variável durante o processo de otimização, reportou-se a variável em 

milímetros cúbicos. Assim, apenas é necessário dar como input ao software o volume 

de alimentador desejado, fazendo o software automaticamente o cálculo das 

coordenadas que deverão assumir os vértices do triângulo correspondente à 

superfície “surf_003”, para o volume definido. 

Para este fim, é necessária a criação de duas expressões geométricas, 

“Progressao_Volume_Positiva” e “Progressao_Volume_Negativa”, que permitem 

efetuar o cálculo desejado. Tal como o próprio nome indica, a variável 

“Progressao_Volume_Positiva” efetua o cálculo das coordenadas positivas e a 

variável “Progressao_Volume_Negativa” o cálculo das coordenadas negativas. Nas 

figuras 4 e 5 do Anexo D é apresentada a parametrização das variáveis 

“Progressao_Volume_Positiva” e “Progressao_Volume_Negativa”, respetivamente. 

Através da expressão “pow($Volume,0.3333333333333)”, a expressão geométrica 

toma como input o valor do volume do alimentador e devolve o valor das coordenadas 

positivas dos vértices do triângulo retângulo isósceles. O mesmo sucede com a 

variável “Progressao_Volume_Negativa”, mas com a adição de um operador “-“ no 

início da expressão, fazendo com que a variável tome como input o valor do volume 

do alimentador, devolvendo o valor das coordenadas negativas. 

Figura 13 - Definição das proporções 
entre dimensões do sólido. 
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Nas figuras 6 e 7 do Anexo D podemos observar uma representação 

esquemática da influência das variáveis “Progressao_Volume_Positiva” e 

“Progressao_Volume_Negativa” nas coordenadas da superfície “surf_003”, para um 

caso genérico e para o caso concreto de um volume de alimentador igual a 100 cm3 

e a 300 cm3. 

Uma vez parametrizadas as variáveis intervenientes na variação da dimensão 

da superfície “surf_003”, basta atribuir as variáveis “Progressao_Volume_Positiva” e 

“Progressao_Volume_Negativa” aos respetivos campos das coordenadas da superfície 

“surf_003”, tal como apresentado na figura 8 do Anexo D. 

Neste momento, alterando o valor da variável “Volume”, é gerada 

automaticamente a superfície com dimensões exatas que darão origem ao 

alimentador com o volume pretendido. 

Terminada a parametrização do volume do alimentador, resta apenas criar a 

extrusão da superfície “surf_003”, originando o sólido “Alimentador”. Na figura 9 do 

Anexo D é possível observar a janela de parametrização da extrusão, onde é 

selecionada a superfície “surf_003”, que dará origem ao contorno da extrusão, e 

onde é atribuída a variável ”Progressao_Volume_Positiva” à altura da extrusão já 

que foi definido que a dimensão da extrusão seria igual a “b” e a “h”. É também de 

salientar que é selecionada a opção de extrusão para ambos os lados da superfície, 

repartindo assim metade da extrusão para cada um dos lados do plano de apartação, 

XZ. 

Neste momento, é dada por concluída a parametrização do alimentador. Na 

figura 10 do Anexo D é possível visualizar o alimentador com volume máximo (300 

cm3) e o alimentador com volume mínimo (100 cm3), segundo a vista de –Y e segundo 

a perspetiva isométrica. 

Na SAKTHI é prática comum a referência ao colo do alimentador como a entrada do 

mesmo. Analisando a geometria habitual dos alimentadores utilizados pela SAKTHI, não se 

verifica a existência de uma geometria distinta do alimentador que se assemelhe à habitual 

geometria do colo. De certa forma, transversalmente à maioria dos alimentadores, verifica-se 

uma estricção da massa do alimentador para uma zona concentrada, designada de entrada. 

O facto da entrada do alimentador ser reduzida e diretamente ligada à zona de grande 

massividade do alimentador potencia a auto rotura. Ao longo deste trabalho, é repartida a 

entrada por duas zonas: a entrada junto à peça e a entrada junto ao alimentador. 
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A parametrização da proximidade à peça é conseguida através da translação 

do plano e trabalho “Alimentador (Apartação)” em relação ao seu próprio eixo dos 

ZZ. Para criar esta translação, o plano de trabalho em questão é colocado, 

tangencialmente à peça, no ponto que corresponderá ao ponto central da entrada, 

sendo então atribuída uma nova variável, “Proximidade_a_peca”, ao campo “Z 

offset” (ver figura 11 do Anexo D). 

Na figura 12 do Anexo D podemos observar a configuração da variável 

“Proximidade_a_peca”, cujo intervalo de variação se situa entre 14 mm e 10 mm, 

com um incremento de 1 mm. O valor mínimo assenta na dificuldade de calcamento 

da areia em zonas muito estreitas da placa molde uma vez que um espaçamento 

entre entidades inferior a 10 mm resulta, habitualmente, em destacamento de areia 

no momento do vazamento e posterior aparecimento de inclusões de areia nos 

fundidos. O valor máximo tem por base os valores habituais de espaçamento 

utilizados pela SAKTHI já que um espaçamento superior a 14 mm resulta numa 

elevada perda de eficiência do alimentador e num baixo grau de saturação térmica 

da areia na zona junto à sua entrada, fator essencial para a auto rotura dos 

alimentadores. A figura 13 do Anexo D apresenta o posicionamento do alimentador 

relativamente à peça para os valores mínimo e máximo do intervalo estabelecido. 

À semelhança do adotado para as outras variáveis, o incremento de 1 mm foi definido 

com base num espaçamento do intervalo de experiências adequado face aos limites propostos, 

e de forma a simplificar a posterior maquinagem de tais geometrias pelo departamento de 

serralharia. 

Terminada a parametrização das variáveis correspondentes ao volume do 

alimentador e de proximidade do alimentador à peça, resta parametrizar a entrada 

do alimentador. A parametrização da entrada foi iniciada com a criação da geometria 

da entrada junto à peça. Para tal foi criado um novo plano de trabalho, denominado 

“Entrada (Apartação)”, tangente à peça na posição onde será o centro da entrada, 

com o eixo dos ZZ normal à peça, e coincidente com o plano de apartação (ver figura 

14 do Anexo D). 

Uma vez criado o plano de trabalho na posição desejada, foi criado o trapézio 

correspondente à superfície “rs_003”, geometria utilizada pela SAKTHI para modelar 

canais de gitagem e entradas de alimentadores, cuja base é centrada no plano de 

trabalho e coincidente com o plano de apartação (ver figura 14 do Anexo D).  
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Para a parametrização dessa superfície foi criada a variável 

“Dimensao_Entrada1”, apresentada na figura 15 do Anexo D. Os limites foram um 

máximo de 11 mm e um mínimo de 8 mm, para um incremento de 1 mm. A dimensão 

máxima corresponde à altura da flange. Naturalmente, a dimensão da entrada não 

poderá exceder a da flange. Os 8 mm correspondem à dimensão mínima que seria 

razoável atribuir à entrada para uma caixa diferencial já que a sanidade da peça 

nada beneficia com dimensões inferiores. Uma vez configurada a variável, esta foi 

atribuída ao campo “Altura” da superfície “rs_003” (ver figura 16 do Anexo D). 

As proporções entre a altura e a largura da base do trapézio, bem como do 

seu pendor, são medidas padronizadas pela SAKTHI para todos as entradas de 

alimentadores. A proporção entre a altura e a largura da base assume uma relação: 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎𝑠𝑒 × 0,5; em relação ao seu pendor, utiliza-se tradicionalmente 

um ângulo de 13º com a vertical (ver figura 17 do Anexo D). 

Seguidamente foi criado o trapézio “rs_005” correspondente à entrada junto 

ao alimentador (ver figura 18 do Anexo D). Para a parametrização desta geometria 

foi criada a variável “Dimensao_Colo” (ver figura 19 do Anexo D), cujos limites 

correspondem a um máximo de 18 mm, um mínimo de 12 mm e um incremento de 

1 mm. Os limites para esta variável foram dimensionados de acordo com os critérios 

de modelação de entradas da SAKTHI de forma a não exceder a dimensão do 

alimentador. Uma vez definida a variável, esta foi atribuída ao campo “Altura” da 

superfície “rs_005” (ver figura 20 do Anexo D). 

Uma vez configuradas ambas as superfícies que definem o “caminho” da 

entrada, foi criada a “connecting_skin_002”, geometria que une as duas superfícies, 

transformando o “caminho” modelado num sólido (ver figura 21 do Anexo D). Na 

figura 22 do Anexo D pode ser visualizada a geometria resultante. 

Neste momento está terminada a modelação da entrada correspondente à 

meia moldação do lado do canhão da peça, restando apenas modelar a entrada 

incluída na meia moldação do lado da flange. Foi então criada a superfície “rs_006” 

(ver figura 23 do Anexo D), correspondente à entrada junto ao alimentador, segundo 

os mesmos parâmetros que a superfície “rs_005” (ver figura 24 do Anexo D). A 

variável implementada nesta superfície foi a “Dimensao_Colo”, tal como assumido 

relativamente à superfície “rs_005”, o que confere à entrada junto ao alimentador 
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uma simetria em relação ao plano de apartação. Na figura 25 do Anexo D são 

apresentadas as dimensões máximas e mínimas da entrada junto ao alimentador. 

Seguidamente, foi criada a superfície “rs_004” (ver figura 14 do Anexo D), que 

corresponde à entrada do lado da peça para a meia moldação do lado da flange. 

Idealmente esta geometria não existiria; no entanto, sem esta superfície, não seria 

possível estabelecer a ligação entre a entrada do lado da peça e a entrada do lado 

do alimentador para a meia moldação do lado da flange. A sua dimensão deverá ser 

tão reduzida quanto possível, apenas de forma a permitir a criação da geometria 

pretendida, algo que não terá impactos negativos sobre a simulação. De forma a 

permitir a variação das dimensões da superfície, foi criada a expressão geométrica 

“Dimensao_Entrada2_fix” (ver figura 26 do Anexo D), que toma como input o valor 

da variável “Dimesao_Entrada1” e calcula a altura da superfície “rs_004”, mantendo 

a proporcionalidade da mesma em relação à superfície “rs_003”. Na figura 27 do 

Anexo D são apresentadas as dimensões máximas e mínimas da entrada junto à peça. 

Por fim, foi criada a “connecting_skin_001” (ver figura 28 do Anexo D), 

geometria que une as superfícies “rs_006” e “rs_004”, transformando o “caminho” 

modelado num sólido (ver figura 29 do Anexo D). 

Uma vez terminada a modelação da geometria, foi realizada a extrusão, no 

valor de 1 mm, das superfícies que constituem as extremidades da entrada de forma 

a garantir o contacto entre a entrada, a peça e o alimentador. Tal procedimento é 

uma prática comum em simulação. 

De forma a permitir a variação da massa de alimentador em cada meia 

moldação, foi criada a variável “Posicao_Alimentador” (ver figura 30 do Anexo D), 

cujos limites variam entre -12,24 mm e 12,24 mm, com um incremento de 6,12 

mm (ver figura 31 do Anexo D). Os limites do intervalo foram definidos de forma a 

fazer coincidir as extremidades do alimentador com as da entrada. O incremento 

definido permitiu gerar uma otimização com 5 designs possíveis. Atribuindo esta 

variável ao campo “Y offset” do plano de trabalho “Alimentador (Apartação)”, é 

possível a variação da posição do alimentador em Y. Tendo em atenção que, nesta 

fase, o alimentador ainda não possui saídas, para efeitos de simulação, tal 

parametrização serve o propósito em estudo.  
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Por último, é necessário adicionar o “bolo” de areia que envolverá todo o 

conjunto peça + alimentador, o qual poderá ser observado na figura 32 do Anexo D, 

assim como a representação final da geometria modelada e parametrizada, pronta a 

simular. A distância ente o fundido e a extremidade do “bolo” foi estabelecida em 

40 mm, valor tradicionalmente utilizado nas moldações da SAKTHI. 

Para a configuração de variáveis não geométricas, como a variação da 

composição química, é necessário selecionar, de entre os diversos elementos que 

compõem a liga GJS-500, a ser utilizada no fabrico da referência 3460, os que se 

pretende variar, atribuindo-lhes o respetivo intervalos de variação e incremento.  

Os elementos selecionados foram o carbono, o magnésio e o silício uma vez 

que são os três elementos mais influentes na sanidade interna do fundido. Os limites 

definidos para a variação do teor destes elementos correspondem aos limites 

máximos e mínimos estabelecidos pela SAKTHI. Tais limites correspondem a 3,3 % a 

3,9 % de carbono, 0,032 % a 0,046 % de magnésio e 2,2 % a 2,6 % de silício. Os 

respetivos incrementos foram de 0,3 % para o carbono, 0,007 % para o magnésio e 

0,2 % para o silício, cujos valores correspondem a uma distribuição intencional de 

três valores por variável: um máximo, um médio e um mínimo. 

5.4.4. MALHAMENTO E DEFINIÇÃO DO PROCESSO 

Perante a geometria totalmente modelada e corretamente parametrizada, foi 

então realizado o seu malhamento. O malhamento definido foi de 1.500.000 células 

(ver figura 1 do Anexo E); na figura 2 do Anexo E pode ser observada a malha 

correspondente à geometria do conjunto peça + alimentador. A fim de garantir a 

integridade da malha, procedeu-se à sua avaliação quanto à possível presença de 

incoerências, com o auxílio da ferramenta “mesh quality”. Apesar do software 

anotar algumas falhas menores (ver figura 3 do Anexo E), a sua presença não 

influencia os resultados da simulação. Na figura 4 do Anexo E pode ser analisada a 

zona da entrada quanto ao critério de espessura mínima de três nós, para os limites 

inferiores das variáveis correspondentes. Para tal foram efetuados dois cortes de 

secção, um segundo XZ e outro segundo YZ, de forma a analisar corretamente a zona 

pretendida. Ambos os cortes confirmam que a espessura da entrada, segundo o plano 

analisado, é superior a 3 nós. A zona de entrada foi a única a ser considerada por 

representar para toda a peça a zona mais crítica a nível de espessura. 
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Transversalmente a todas as simulações efetuadas neste trabalho, o material 

base selecionado foi o ferro fundido GJS-500, liga utilizada no fabrico da caixa 

diferencial 3460. A figura 5 do Anexo E apresenta um esquema que resume o processo 

de fundição a simular e as suas etapas. Para as simulações envolvendo apenas o 

sistema de alimentação, sem gitagem, foi considerada nula a etapa de enchimento, 

prática assaz comum em simulação. Na figura 6 do Anexo E é apresentada a liga 

selecionada para a otimização da caixa diferencial, a sua composição, bem como a 

sua temperatura no início da solidificação. O método de inoculação foi definido de 

acordo com os parâmetros enunciados na figura 7 do Anexo E, que indica um método 

de inoculação muito bom, um rendimento de tratamento de 100% e uma 

precipitação de grafite de grau 8. Os parâmetros do método do tratamento de 

inoculação foram definidos em consonância com os tradicionalmente utilizados pela 

SAKTHI, com base na realidade fabril da empresa. 

5.4.5. DEFINIÇÃO DA OTIMIZAÇÃO 

Tal como referido na secção 5.4.2. deste trabalho, os objetivos definidos para 

esta otimização foram a maximização do rendimento, a minimização da 

porosidade ponderada e a minimização da porosidade máxima. 

Tendo em conta as variáveis definidas e o seu intervalo de variação, não foi 

possível a realização de uma só otimização que envolvesse todas as variáveis em 

simultâneo. Tal otimização seria composta por 94.500 iterações, comprovando a 

inviabilidade do estudo, considerando um tempo de simulação de 30 minutos por 

iteração. A solução encontrada para o problema descrito consistiu na repartição da 

otimização em quatro otimizações distintas, como enunciado na tabela seguinte: 

Tabela 1 - Ordem de realização das diferentes otimizações, indicando os respetivos parâmetros a otimizar, 
número de iterações e duração de cada otimização. 

ORDEM DE 

OTIMIZAÇÃO 
PARÂMETRO A OTIMIZAR Nº ITERAÇÕES 

DURAÇÃO 

(HORAS) 

1º Volume do alimentador 5 2,5 

2º Entrada e proximidade à peça 140 70 

3º 
Massa de alimentador em cada meia 

moldação 
5 2,5 

4º Composição química 27 13,5 
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A abordagem definida permitiu reduzir acentuadamente o número de 

iterações a simular, resultando numa duração de otimização bastante mais curta que 

o inicialmente previsto. Esta redução permitiu a criação de “start sequences” do tipo 

fatorial completo para todas as otimizações, analisando assim todos os designs 

possíveis. 

Apesar de o algoritmo de fatorial completo permitir uma análise mais profunda 

e exata dos parâmetros a simular, uma outra abordagem ao problema poderia passar 

pela realização de uma única otimização que envolvesse todas as variáveis em 

simultâneo, permitindo a interação das diferentes variáveis entre si. A criação de 

uma “start sequence” com o algoritmo Sobol, com 36 designs iniciais e posterior 

otimização por algoritmo genético, poderia ser benéfico já que permitiria, com cerca 

de 20 gerações, obter resultados tão significativos como os da simulação individual 

de cada uma das 98.500 iterações. No entanto, apesar do interesse deste método, a 

otimização de uma “start sequence”, composta por 36 designs com 20 gerações, 

seria equivalente à simulação de 720 designs, levando a otimização cerca de 15 dias 

a executar, inviabilizando assim este método para o estudo proposto. 

Para cada otimização, apesar de serem otimizados somente os parâmetros 

intervenientes nessa otimização, será também necessário atribuir valores 

temporários às demais variáveis que apenas serão otimizadas nas otimizações 

subsequentes. Desta forma, até à respetiva otimização, foram consideradas apenas 

as dimensões máximas da entrada do alimentador, a distância máxima do 

alimentador à peça, uma distribuição uniforme da massa do alimentador entre as 

meias moldações, e a composição química base da liga GJS-500. No final de cada 

otimização, os valores determinados para cada variável como os melhores resultados 

foram os utilizados nas otimizações subsequentes.  

Atendendo a que apenas o volume do alimentador influencia o rendimento do 

processo, na otimização do seu volume foi utilizado apenas o objetivo de 

maximização do rendimento do processo em conjunto com os restantes objetivos. 

Na segunda, terceira e quarta otimizações, apenas foram utilizados os objetivos 

minimização da porosidade ponderada e da porosidade máxima. 
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5.4.6. ANÁLISE DE RESULTADOS DA OTIMIZAÇÃO 

Apresenta-se de seguida uma revisão e análise crítica dos resultados obtidos 

em cada otimização: 

1. A partir da primeira otimização, onde foi otimizado o volume do 

alimentador, obteve-se a classificação para os 5 designs simulados (ver tabela 1 do 

Anexo F). A presença do indicador quadrado verde na primeira coluna da tabela 

denota que as soluções indicadas, representam um conjunto de Pareto, i.e., 

dependendo da prioridade de cada objetivo, todas as soluções desse conjunto podem 

ser consideradas admissíveis. 

Dado que nesta otimização a única variável interveniente é o volume do 

alimentador, é de fácil compreensão que o volume que maximiza o rendimento é o 

menor volume do intervalo (100 cm3), e o volume que minimiza a porosidade é o 

maior volume do intervalo (300 cm3). Fazendo uma afinação da importância relativa 

de cada variável, obtém-se o ranking patente na tabela 1 do Anexo F. Para esta 

otimização, a importância relativa entre variáveis correspondeu, por ordem 

decrescente de relevância, a: maximizar o rendimento, minimizar a porosidade 

ponderada, e  minimizar a porosidade máxima. 

A influência do volume do alimentador nos diferentes objetivos é apresentada 

na figura 1 do Anexo F. De uma forma geral, a progressão das curvas segue a variação 

esperada, à exceção da correspondente ao objetivo de redução da porosidade 

máxima, na qual se verifica uma inflexão inesperada para um volume de 200 cm3. 

Da análise da tabela 1 do Anexo F verifica-se que o MAGAM5 atribui rank 1 ao 

volume correspondente a 100 cm3, o que, de certa forma, corrobora os resultados 

obtidos com a folha de cálculo da SAKTHI. Apesar do ranking evidenciado, o volume 

de alimentador selecionado para as otimizações seguintes foi de 200 cm3, muito 

embora o volume médio dos alimentadores determinados heuristicamente pela 

SAKTHI fosse de 190 cm3. No entanto, e tendo em atenção que os alimentadores 

então usados não resolviam satisfatoriamente os problemas de porosidade nas peças 

produzidas, considerou-se uma abordagem mais conservadora ao problema, o que 

levou à seleção de um alimentador provavelmente sobredimensionado, mas 

permitindo maior margem de manobra nas otimizações seguintes. 
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Sendo esta a primeira otimização, e incidindo apenas sobre uma variável, 

permanecem ainda muitas outras em aberto que influenciarão os resultados de 

sanidade da peça, o que de certa forma não garante uma elevada confiança nos 

resultados obtidos. De qualquer forma, a otimização do volume do alimentador, 

sendo a primeira a realizar, tem como principal função a definição de um ponto de 

partida para o cálculo das restantes otimizações, o que não significa que o volume 

de alimentador determinado na presente otimização não possa ainda ser alvo de 

modificações, tanto por otimizações futuras, como por afinação heurística durante 

a realização de ensaios de produção. 

2. Na segunda otimização procurou-se a melhor solução relativamente às 

dimensões da entrada e proximidade do alimentador à peça. Nesta otimização, e 

para as que se seguiram, foi então excluído o objetivo de maximização do 

rendimento que, tal como já anteriormente referido, se afiguraria quase irrelevante 

para as otimizações subsequentes. 

Após a segunda otimização, obteve-se o ranking indicado na tabela 2 do Anexo 

F, que representa a “data table” daí resultante. Tendo em conta que esta otimização 

envolveu a simulação de 140 designs, a tabela apresenta apenas um excerto dos 

resultados, fazendo alusão apenas aos 40 melhores. Da análise da tabela podemos 

concluir que a otimização classificou com rank 1 o design 101, que corresponde a 

uma entrada com 8 mm de altura do lado da peça, 17 mm de altura do lado do 

alimentador e uma proximidade do alimentador à peça de 10 mm, dimensões que 

foram admitidas para as otimizações remanescentes. Este design conduziu à 

obtenção de uma porosidade máxima de 62,16% e de uma porosidade ponderada de 

0,06. 

A figura 2 do Anexo F apresenta um gráfico de dispersão dos resultados de 

porosidade ponderada vs. porosidade máxima. A análise do gráfico permite uma 

perceção visual imediata do espaço de soluções, facilitando a interpretação dos 

dados e evidenciando os melhores resultados. No gráfico destacam-se a verde os 4 

designs marcados como conjunto de Pareto, onde cada um representa uma melhoria 

em relação aos demais, relativamente a um dos objetivos. 

Na figura 3 do Anexo F pode ser observada a influência de cada variável na 

porosidade ponderada, e na figura 4 do Anexo F, a sua influência na porosidade 
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máxima. Verifica-se que as curvas obtidas são algo irregulares, como é o caso das 

curvas obtidas para a variável da dimensão da entrada junto ao alimentador 

(“Dimensao_Colo”). Por este motivo, não basta apenas a simulação dos valores 

extremos das variáveis, sendo benéfica, do ponto de vista da análise dos resultados, 

a adição do maior número de valores ao intervalo, já que permitem uma avaliação 

mais completa do “espaço” de experiências, aumentando a confiança nos resultados. 

De uma outra perspetiva, verifica-se também que, para uma grande parte das 

variáveis, a progressão da curva é oposta nos diferentes objetivos, i.e., verifica-se 

que, enquanto uma variável apresenta uma influência crescente para um objetivo, 

a mesma variável, apresenta uma influência oposta para o outro objetivo, 

minimizando um destes e maximizando o outro, sem concordância de progressão, tal 

como o observado relativamente à variável de proximidade à peça. Desta forma, a 

análise da melhor solução é difícil, sendo útil recorrer a outros métodos de análise, 

como a “data table”, onde o software indica um ranking ordenado das diferentes 

soluções. 

As figuras 5 e 6 do Anexo F apresentam os gráficos “history chart”, nos quais 

pode ser analisada a progressão dos resultados em função dos diferentes designs, 

para ambos os objetivos. 

As figuras 7 e 8 do Anexo F apresentam a manipulação dos gráficos de 

coordenadas paralelas correspondentes ao objetivo de minimização da porosidade 

máxima. Por sua vez, as figuras 9 e 10 do Anexo F apresentam a manipulação dos 

gráficos de coordenadas paralelas correspondentes ao objetivo de minimização da 

porosidade ponderada. Manipulando e interagindo com estes gráficos, é possível 

delimitar o intervalo de resultados admissível, evidenciando claramente a 

combinação que compõe a solução ótima. Para a otimização em estudo, significa 

apenas mais uma forma de interpretar os resultados obtidos na medida em que 

permite a seleção de apenas alguns valores, eliminando da análise designs não 

desejados. 

Posteriormente à análise geral dos resultados, foi realizada uma análise dos 

resultados das propriedades metalúrgicas correspondentes ao melhor design indicado 

pelo MAGMA5. 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE 41 

 

Em primeiro lugar, uma análise da porosidade do componente revelou uma 

probabilidade de aparecimento de rechupe nos quatro pontos da peça evidenciados 

nas figuras 11 e 12 do Anexo F. Uma análise mais pormenorizada destes resultados 

evidenciou uma porosidade máxima para cada região (ver figura 13 do Anexo F). 

Apesar da simulação ainda revelar uma probabilidade de aparecimento de rechupe 

relativamente elevada, é provável que, com o refinamento da geometria do 

alimentador e com a adição da gitagem, se registe um decréscimo do seu valor. 

Uma análise da progressão da fração crítica de sólido permitiu confirmar que 

a solidificação das diferentes zonas do componente ocorre segundo a ordem relativa 

pretendida, correspondendo à solidificação da entrada em último lugar, permitindo 

a constante alimentação do componente durante toda a solidificação. Tais resultados 

podem ser observados nas figuras 14 e 15 do Anexo F, onde são evidenciados dois 

momentos antes da solidificação da entrada, a 90% e 95% da solidificação. 

Por fim, as análises dos resultados de feedmod (ver figura 16 do Anexo F) e 

de hotspot (ver figura 17 do Anexo F) permitiram verificar a presença do módulo 

mais elevado no alimentador, e numa zona próximo da entrada. Tais resultados 

indicam que a zona de maior massividade se encontra no alimentador, “puxando” a 

zona de maior módulo da peça para o interior do alimentador, e que o volume do 

alimentador não é muito exagerado dada a proximidade da zona de maior módulo  à 

entrada do alimentador. 

3. Passando agora à terceira otimização, verificou-se que, para as condições 

simuladas, o melhor resultado corresponderia a distribuir igualmente a massa do 

alimentador por ambas as meias moldações. Na tabela 3 do Anexo F é apresentada 

a “data table” relativa a essa otimização, que contempla o ranking dos 5 designs 

simulados; o design 3 aparece em primeiro lugar, com uma deslocação do 

alimentador de 0 mm. 

Na figura 18 do Anexo F são apresentados os gráficos “main effect” para a 

variável “Posicao_Alimentador”, evidenciando a sua influência nos resultados dos 

dois objetivos. A análise da figura revela que a influência desta variável na 

porosidade não é linear, evidenciando a importância da sua otimização . 

Face aos resultados obtidos, a geometria do alimentador não sofre qualquer 

alteração em relação à otimização anterior, tendo no entanto proporcionado uma 
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maior confiança nos resultados obtidos. Por este motivo, não é necessária a análise 

das propriedades metalúrgicas do componente no final da terceira otimização uma 

vez que se revelariam rigorosamente iguais aos resultados da segunda otimização. 

4. Na tabela 4 do Anexo F é apresentada a “data table” referente à última 

otimização, correspondente à otimização da composição química, com o ranking dos 

27 designs simulados. Pela análise da figura, podemos verificar que o software indica 

o design 10 como o melhor da sua série, correspondente aos teores seguintes: 3,3% 

C, 0,032% Mg e 2,4% Si. 

Nas figuras 19 e 20 do Anexo F podem ser observados os gráficos “main effect” 

que refletem a influência do teor dos diferentes elementos sobre os objetivos 

definidos. Da análise das figuras verifica-se que a progressão da influência do teor 

de magnésio é inversa para os dois objetivos. Verifica-se ainda que a influência do 

teor de carbono nos objetivos segue uma progressão inversa ao que seria expectável. 

Por estes dois motivos, denota-se a importância da otimização da composição 

química da liga. 

Uma vez concluída a análise de resultados desta otimização, resta analisar os 

resultados de sanidade interna para o design 10. Da análise das figuras 21 e 22 do 

Anexo F, e por comparação com os resultados previamente apresentados para as 

otimizações anteriores, verifica-se uma melhoria significativa da sanidade interna 

do componente, pela diminuição drástica da probabilidade de aparecimento de 

rechupe, evidenciada pela redução do número de campos onde esta se verificava 

anteriormente. Em concordância com os resultados apresentados na figura 23 do 

Anexo F, verifica-se uma redução da porosidade máxima para 26,72%, para o único 

campo de porosidade presente no componente. 

5.4.7. SIMULAÇÃO DO SISTEMA DE GITAGEM E ENSAIOS DE PRODUÇÃO 

Tendo os parâmetros do alimentador totalmente definidos e otimizados, foi 

então possível modelar uma versão mais realista do alimentador em SOLIDWORKS, 

em que foram consideradas as saídas do alimentador e a não existência de arestas 

vivas. O alimentador modelado pode ser observado na figura 1 do Anexo G. 

Após a modelação do alimentador procedeu-se à modelação do sistema de 

gitagem, igualmente em SOLIDWORKS. Embora tivesse sido extremamente 
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interessante e proveitosa a otimização do sistema de gitagem, não foi possível 

concretizá-la devido às limitações do software a nível de tempo de simulação. 

Considerando já excessivo um tempo de simulação, para cada design do conjunto 

peça + alimentador, de cerca de 30 minutos, tornar-se-ia inviável a otimização do 

sistema de gitagem pois rondaria as 15 horas por design. Desta forma, optou-se por 

calcular o sistema de gitagem a partir da folha de cálculo da SAKTHI, que compila 

anos de experiência e muito know-how nessa área. 

A referida folha de cálculo toma como inputs: o peso da peça, peso do 

alimentador, número de alimentadores por canal de distribuição, tempo de 

vazamento, fator de atrito, número de peças por canal, número de patamares e 

respetivas alturas metalostáticas. Com base em toda esta informação, obtêm-se as 

dimensões dos canais de distribuição segundo as medidas standard utilizadas pela 

SAKTHI. De forma a permitir a posterior modelação dos canais de gitagem em 

SOLIDWORKS, a SAKTHI disponibilizou uma compilação dos diversos canais de gitagem 

standard e respetivas cotas. 

O cálculo preliminar dum primeiro sistema de gitagem, para uma peça de 4,84 

Kg, um alimentador de 1,5 Kg, assumindo 1 alimentador por canal, um tempo de 

vazamento de 7 segundos, um fator de atrito de 0,4, e considerando 1 peça por 

canal e uma gitagem com 2 patamares, com alturas metaloestáticas de 170 mm e 

390 mm, conduziu à obtenção de uma dimensão GF 17(1) para os canais de 

distribuição superiores e GF 14(1) para os inferiores. Do somatório destes canais 

resulta a dimensão de um duplo GF 22(1) para o gito principal superior, e um GF 18(1) 

para o gito principal inferior. Na figura 2 do Anexo J é apresentada uma 

representação esquemática da gitagem modelada, indicando as dimensões standard 

de cada canal, assim como uma perspetiva da tipologia de canal duplo utilizado. 

Para a sua simulação, bem como das restantes gitagens, foi definido um caudal 

de metal a vazar máximo de 521,57 cm3/s, conduzindo a um tempo de vazamento, 

de acordo com o estipulado, de aproximadamente 8,5 segundos. A definição de um 

caudal de vazamento, em detrimento de um tempo fixo de vazamento, permite uma 

simulação mais realista do enchimento da cavidade moldante, tornando a simulação 

menos suscetível a erros. 

(1) Nomenclatura para referência interna da SAKTHI, relativamente à dimensão dos canais de gitagem. O valor indicado aponta a dimensão, 

em milímetros, da base da secção transversal trapezoidal do canal. 
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A simulação deste sistema de gitagem revelou a ocorrência de um enchimento 

desigual das cavidades dos dois patamares, com enchimento mais rápido das 

cavidades do patamar inferior relativamente às do patamar superior. Este fenómeno 

é indesejável em fundição com apartação vertical uma vez que o enchimento 

desigual das cavidades dos dois patamares conduz à criação de gradientes térmicos 

nos fundidos, levando ao seu arrefecimento descontrolado e desigual, aumentando 

a disparidade de resultados. Embora na realidade tal raramente se verifique, 

idealmente o enchimento de ambos os patamares deveria ocorrer em simultâneo, 

conduzindo a um arrefecimento uniforme de todas as cavidades. A figura 3 do Anexo 

G, respeitante a um dado momento do enchimento, evidencia a disparidade de 

velocidade de enchimento em cada patamar. 

De forma a minimizar o efeito observado na primeira modelação, foi modelada 

uma segunda gitagem, reduzindo a área da secção dos canais de distribuição 

inferiores para a medida GF 13(1), correspondendo a um tempo de enchimento de 

8,5 segundos. Na figura 4 do Anexo G é apresentada uma representação esquemática 

da segunda gitagem modelada, com indicação das dimensões standard de cada canal. 

A simulação da segunda gitagem revelou um enchimento mais uniforme que o 

da primeira. Apesar da disparidade ainda verificada, o resultado obtido é 

considerado adequado para a realidade deste tipo de processo de fundição. A figura 

5 do Anexo J regista a redução da disparidade do volume de metal em cada patamar, 

característico de um enchimento mais controlado. 

Por sua vez, a figura 6 do Anexo G permite identificar as zonas com uma 

probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 15 %. Tal como seria de 

esperar, as zonas de potencial ocorrência de porosidade são de menor dimensão 

relativamente às obtidas na simulação da alimentação; pode ainda observar-se a 

porosidade máxima mais severa determinada para esta gitagem (61,279%). 

Tendo por base os resultados obtidos, considerou-se que a gitagem simulada 

proporcionaria bons resultados em produção. Como tal, foi realizado um primeiro 

ensaio com a presente gitagem, cuja data de fundição foi U118. Uma não 

conformidade em ambos os controlos da composição química da liga vazada 

realizados para este ensaio - teores de Mg fora dos limites admissíveis (ver tabela 1 

do Anexo G) – conduziu à repetição do ensaio numa data posterior. 
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No segundo ensaio, de data de fundição U125, obtiveram-se os resultados 

apresentados na tabela 2 do Anexo G. Da sua análise, constata-se uma diminuição 

acentuada dos níveis máximos de gravidade de rechupe em todas as cavidades, não 

se tendo verificado nenhuma ocorrência de gravidade superior a 3. 

A taxa de refugo de 17%, calculada para este ensaio, demonstra que ainda há 

espaço para melhoria no processo. 

Como tal, retornou-se à fase de projeto, onde foram admitidas alterações 

heurísticas ao alimentador. Foram então aumentados os raios de concordância das 

arestas do alimentador, bem como a dimensão da entrada do lado do alimentador 

de forma a fazer coincidir os seus limites com as extremidades do alimentador. Estas 

alterações permitiram aumentar a eficiência do alimentador, eliminando do 

alimentador as zonas de menor módulo e de arrefecimento rápido, i.e., 

extremidades e arestas. As alterações introduzidas podem ser observadas na figura 

7 do Anexo G. Relativamente ao sistema de gitagem, não foram introduzidas 

quaisquer alterações. 

A simulação do novo sistema de gitagem revelou algumas melhorias 

relativamente à anterior, embora pouco percetíveis. Duas destas melhorias 

consistiram na diminuição (pouco significativa) da porosidade máxima, e na 

diminuição das zonas de porosidade (ver Figura 8 do Anexo G). Nas figuras 9 e 10 do 

Anexo G pode ser observado o sistema de gitagem simulado, com o alimentador 

modificado, bem como a respetiva placa molde, utilizada no ensaio de data U161. 

Para melhor apuramento de conclusões sobre estas melhorias foi realizado um 

terceiro ensaio, na data U161, cujos resultados são apresentados na tabela 2 do 

Anexo G. A análise desses resultados permitiu verificar uma diminuição da gravidade 

máxima na cavidade 3, transformando o que era previamente uma gravidade 3 em 

gravidade 2. Na figura 11 do Anexo G podem ser analisadas algumas imagens 

relativas à sanidade interna da peça, para os resultados de gravidade 3 obtidos neste 

ensaio. 

Relativamente à taxa de refugo, apesar do número de peças analisadas ser 

relativamente baixo quanto comparado com ensaios anteriores, verifica-se a sua 

diminuição de 17 % para 2,8 %. Para melhor análise do defeito que levou à rejeição 

desta peça, procedeu-se ao seu seccionamento de forma a expor a porosidade (ver 
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figura 12 do Anexo G). Embora o rechupe seja de dimensão considerável, verifica-se 

que a sua posição é bem centrada na peça, não sendo revelada pela sua futura 

maquinagem, que representará um desbaste de 2 mm em toda a superfície do 

componente. 

Apesar do número relativamente baixo de peças analisadas, referentes ao 

ensaio efetuado na data U161, a SAKTHI considera, com base na sua experiência, que 

uma análise de 5 peças por cavidade já permitirá obter resultados estatisticamente 

válidos. 

De forma a validar os resultados obtidos da análise por raios-x, foram 

seccionadas 4 peças, aleatoriamente escolhidas, embora uma de cada cavidade, e 

analisadas relativamente à presença de microporosidade. Da análise da figura 13 do 

Anexo G verifica-se que, apesar da presença já expectável de alguma 

microporosidade, não é crítica em termos de integridade da peça, e situa-se a uma 

distância segura da sua periferia, não permitindo a sua exposição por posterior 

maquinagem. 

Apesar dos resultados obtidos, e tendo em conta a melhoria registada, não há 

forma de garantir que os canais de distribuição do sistema de gitagem modelado 

representam de facto a melhor solução possível para a entrega de metal às cavidades 

moldantes. Os resultados da otimização da alimentação indiciam o inegável interesse 

duma eventual otimização do sistema de gitagem para a caixa diferencial referência 

3460. No entanto, devido às limitações do software, a nível do tempo de simulação, 

não foi possível desenvolver esse estudo. 

Devido a condicionalismos para a realização de ensaios para a caixa diferencial 

referência 3460, com a composição química otimizada, não foi possível comprovar a 

fiabilidade dos resultados obtidos com a simulação de otimização dessa variável. No 

entanto, tendo em conta que se comprovou a fiabilidade dos resultados das outras 

otimizações, é de admitir que o resultado desses ensaios poderia ter representado 

melhorias significativas em termos de sanidade interna do componente, em 

consonância com os resultados da otimização. 
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5.5. MELHORIAS FACE AO PROJETO INICIAL 

A tabela 1 do Anexo H apresenta um resumo de todos os ensaios realizados 

para a caixa diferencial referência 3460, antes e após o desenvolvimento das diversas 

otimizações. Tendo por base a análise já realizada na secção anterior, é possível 

traçar, a partir dos dados dessa tabela, alguns gráficos que constituem um precioso 

auxiliar na análise estatística dos resultados para a referência em questão. 

Da análise da figura 1 do Anexo H, há a registar um decréscimo, ou a 

manutenção, da gravidade máxima detetada em todas as cavidades, 

comparativamente ao início do estudo. É também de notar que a oscilação dos 

valores de gravidade, antes da otimização, é bastante mais abrupta que após a sua 

implementação. Após otimização, verifica-se que a gravidade assume uma 

progressão mais controlada de ensaio para ensaio. 

Por sua vez, na figura 2 do Anexo H, e ignorando os valores do ensaio U161, 

que saem fora do contexto desta análise por assumirem valores extremos, observa-

se uma diminuição da taxa de rejeição das peças referentes às cavidades SP 1 e SP 

3, e o seu aumento relativamente às das cavidades SP 2 e SP 4.  

Por último, mas não menos relevante que os anteriores, pela análise do gráfico 

presente na figura 3 do Anexo L é possível denotar um decréscimo da taxa de refugo 

de 14,9 % para apenas 2,8 %, servindo este como um dos principais indicadores do 

aumento de rendimento do processo. 

Será de relevar que, anteriormente ao desenvolvimento deste trabalho, já 

tinham sido realizados 5 ensaios de produção, sem se ter atingido resultados 

considerados satisfatórios para aprovação da placa molde em estudo. A aplicação das 

metodologias de otimização desenvolvidas permitiu, após aproximadamente 130 

horas de simulação (88,5 horas de otimização + 15 horas por cada sistema de 

gitagem), atingir, ao fim de 2 ensaios, os melhores resultados até ao momento, 

provando mais uma vez a eficácia dos métodos estudados.  

Após a realização da otimização para a caixa diferencial referência 3460, 

verificou-se um decréscimo do rendimento de placa de 63,14%, correspondente a 

um peso de cacho de 31,2 Kg e um peso de peças de 19,7 Kg, para 61,18%, 

correspondente a um peso de cacho de 32,2 Kg para um peso de peças idêntico. 
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Considera-se que esse decréscimo não é muito significativo face às melhorias 

conseguidas com este trabalho. Apesar de se ter conseguido uma ligeira redução de 

peso do sistema de gitagem, registou-se o aumento da dimensão dos alimentadores, 

de uma média de 190 cm3 para 200 cm3, e daí o decréscimo do rendimento. 

A parametrização da geometria efetuada para o estudo da otimização da caixa 

diferencial 3460 permaneceu armazenada no computador de simulação da SAKTHI, 

podendo ser utilizada futuramente para a otimização de outras caixas diferenciais, 

mediante ajustes menores de alguns parâmetros, sendo que a parte mais complexa 

e morosa do trabalho de otimização já se encontra efetuada. 
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6. ANÁLISE CRÍTICA DO MAGMA5  

O MAGMASOFT, em particular o MAGAM5, é um software de simulação de 

referência na indústria de fundição a nível mundial. A elevada precisão com que é 

capaz de desenvolver simulações de enchimento e solidificação torna-o mesmo 

extremamente competitivo num mercado em constante crescimento. 

A sua interface extremamente “user friendly” e intuitiva faz com que este 

software seja muitas vezes preferido em relação a alguns dos seus concorrentes, 

cujas interfaces e método de trabalho obrigam a um maior nível de conhecimento 

por parte do utilizador. 

Apesar das inúmeras vantagens do MAGMA5 em relação a outros softwares, o 

seu custo poderá representar muitas vezes uma despesa incomportável para 

empresas com menor volume de produção. No mercado existem outros softwares de 

simulação, como é o caso do SOLIDCast, da FINITE SOLUTIONS, ou do ProCAST, do 

grupo ESI, cujo custo anual da licença é inferior ao do MAGMA5, sendo por isso muitas 

vezes preferidos pelas empresas. 

A licença do MAGMA5 da SAKTHI permite a utilização de apenas um núcleo de 

um processador (com seis núcleos disponíveis). Esta limitação fez-se sentir durante 

a realização deste trabalho pois não permitiu a realização de otimizações mais 

completas face ao elevado tempo de cálculo das simulações, tendo dessa forma 

limitado o estudo proposto. 

Embora a licença atual seja suficiente para a realização de simulações 

pontuais e relativamente simples, não é suficiente caso se pretenda a 

implementação de metodologias de otimização como prática comum no processo de 

engenharia da empresa. Será de relevar que uma licença que viabilize o acesso aos 

6 núcleos do processador apresenta um custo cerca de 3 vezes superior ao da atual 

licença. 

De forma a analisar os benefícios de uma licença mais completa para um 

melhor aproveitamento dos recursos informáticos, foram pedidas à MAGMA GmbH as 

cotações do MAGMA5, o que permitiu a realização de um estudo de melhoria do 

tempo de simulação, face ao número de núcleos disponíveis para simulação. 
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Na tabela 1 e na figura 1 do Anexo I é apresentada a progressão da melhoria 

ocorrida em termos de tempo de simulação de solidificação, em função do número 

de núcleos disponíveis. O valor base considerado para os cálculos efetuados foi de 

30 minutos, valor que representa o tempo de simulação aproximado de uma 

solidificação para uma malha de 1.500.000 nós, como a utilizada nas otimizações 

de alimentação deste trabalho. Face a este valor, verifica-se que a redução mais 

acentuada no tempo de simulação corresponde à passagem de 2 para 4 núcleos.  

As cotações obtidas da MAGMA GmbH indicam apenas a melhoria do processo para 2, 

4, 8 e 16 núcleos. De forma a estimar a melhoria para 6 núcleos, foi modelada sobre um 

referencial cartesiano a função de progressão da melhoria do processo, em função do número 

de núcleos disponíveis, e posterior cálculo da tendência da função. 

A figura 1 do Anexo I representa a tendência da função entre  2 e 8 núcleos, 

que assume uma progressão logarítmica. Ajustando o ponto correspondente a 6 

núcleos à curva de tendência da função, obtém se uma redução do tempo de 

simulação de enchimento de cerca de 3,5 vezes, correspondendo a uma melhoria do 

processo de 350 %, resultando num tempo de simulação de apenas 8,57 minutos, 

face aos 30 minutos iniciais. 

Para a simulação de enchimento e solidificação, foi considerada uma malha 

de 5.000.000 nós, de acordo com as simulações do sistema de gitagem desenvolvidas 

neste trabalho. Numa simulação de uma gitagem com 5.000.000 nós, com uma 

duração de 15 horas, pode-se dividi-la em cerca de 13 horas e 20 minutos para 

simulação do enchimento e 1 hora e 40 minutos para simulação da solidificação. 

Desta forma, foram criadas as tabelas 2 e 3, presentes no Anexo I, cujos valores base 

de cálculo correspondem aos anteriormente referidos. 

Pela análise dessas tabelas conclui-se que, para uma licença de 6 núcleos, 

seria possível uma redução no tempo de simulação de enchimento de 5,4 vezes, e 

uma redução no tempo de simulação de solidificação de 3,5 vezes. Tal melhoria 

conduziria a uma redução do tempo total de simulação de 15 horas para 2 horas e 

57 minutos (aproximadamente 2 horas e 28 minutos para simulação do enchimento 

+ 29 minutos para simulação da solidificação), correspondendo a uma economia de 

tempo de aproximadamente 508 %. 
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Na figura 2 do Anexo I é apresentada a modelação da progressão da melhoria 

do tempo de simulação de enchimento em função do número de núcleos disponíveis. 

Da análise do gráfico regista-se uma progressão aproximadamente contante da 

função, dada a proximidade da mesma à sua curva de tendência, a qual assume uma 

progressão polinomial de grau 2. Ajustando o ponto correspondente a 6 núcleos à 

curva de tendência da função, obtém se uma redução do tempo de simulação de 

enchimento de cerca de 5,4 vezes, correspondendo a uma melhoria de 540 %. 

Apesar do elevado investimento que representa a aquisição de uma licença 

para 6 núcleos, considera-se que a melhoria do processo poderia justificar tal 

investimento, caso se pretendesse a implementação de metodologias de otimização 

como prática corrente na SAKTHI. O investimento numa nova licença poderia ser 

rapidamente amortizado já que a otimização da alimentação e do sistema de gitagem 

de novos componentes permite a redução do número de ensaios de produção, com 

custos elevados, bem como a obtenção de uma solução mais adequada para uma 

produção mais expedita.  
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7. CONCLUSÕES 

Tomando por base o trabalho desenvolvido, é possível concluir que de facto a 

otimização de soluções de alimentação com módulo Autonomous Optimization do 

MAGMA5 representa um grande avanço da metodologia de simulação otimizada face 

à metodologia clássica. Este módulo, uma vez devidamente implementado, 

representa de facto uma grande mais-valia tanto para a SAKTHI Portugal, como para 

qualquer empresa do setor de fundição que pretenda otimizar o seu processo 

produtivo. 

O módulo Autonomous Optimization do MAGMA5, de acordo com as 

características do método otimizado, é um software com grande potencial e 

capacidade em termos de redução do custo do processo, aumento do rendimento do 

processo, diminuição da taxa de refugo, redução do tempo da fase de projeto e, 

finalmente e como consequência dos demais benefícios, aumento do grau de 

satisfação do cliente.  

Apesar das suas vantagens, a utilização de metodologias e de softwares de 

otimização tem também algumas limitações que deverão ser ponderadas 

previamente à aquisição do software, como por exemplo a necessidade de um 

investimento inicial elevado na aquisição da licença do software ou a 

obrigatoriedade de contrato de manutenção. 

A implementação de metodologias de otimização revela inúmeras vantagens 

para o processo de fundição; no entanto, a complexidade inerente ao planeamento, 

parametrização e resolução de problemas de otimização poderá representar uma 

limitação à aplicabilidade de tais metodologias a alguns tipos de peças. 

Devido à dificuldade inerente à parametrização de modelos CAD complexos, 

poderá ser vantajoso recorrer ao método de simulação clássico em vez do otimizado. 

Parametrizar uma geometria complexa poderá ser impossível, ou implicar a 

introdução de demasiadas modificações para a sua parametrização, afastando-a da 

geometria que se pretendia testar inicialmente. 

A partir das simulações efetuadas e dos subsequentes ensaios de produção, foi 

possível prever a ocorrência de defeitos de sanidade, neste caso porosidades, que 

permitiram comprovar a coerência entre os resultados da simulação e os resultados 
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após produção, confirmando que a implementação de metodologias de otimização é 

aplicável à realidade fabril da SAKTHI, conduzindo a várias melhorias do processo e 

das qualidades metalúrgicas da peça. 

A otimização realizada sobre a alimentação da caixa diferencial referência 

3460 conduziu a uma melhoria em termos de sanidade interna da peça, resultando 

em gravidades inferiores a 3 e uma taxa de refugo de 2,8%, comprovando a 

relevância desta metodologia face às utilizadas previamente ao desenvolvimento da 

otimização. 

A otimização permitiu ainda a redução do número de ensaios de produção 

necessários até atingir resultados dentro dos limites de conformidade, o que permitiu 

uma diminuição de custos e uma diminuição de loops no processo de engenharia, 

tornando assim o processo mais eficiente. 

A melhor solução encontrada para a alimentação da caixa diferencial 3460 

assenta num volume de alimentador de 200 cm3, uma proximidade do alimentador 

à peça de 10 mm, uma altura do canal de entrada de 8 mm junto à peça e de 17 

mm junto ao alimentador, uma massa de alimentador distribuída igualmente por 

ambas as meias moldações, e finalmente, a utilização de um banho metálico com 

um teor de carbono de 3,3%, um teor de magnésio de 0,032% e um teor de silício 

de 2,4%. 

Por fim, concluiu-se que, caso se pretenda implementar a otimização de 

soluções de alimentação como prática corrente no projeto de alimentação e gitagem 

de novos componentes, deverá ser feito um upgrade da licença do MAGMA5 de forma 

a permitir o cálculo de simulações com mais do que um núcleo. Este upgrade 

permitiria tirar melhor proveito dos recursos informáticos disponíveis e reduzir o 

tempo de simulação da alimentação em cerca de 21 minutos, conduzindo a uma 

melhoria de aproximadamente 350%, e o de simulações de gitagem em cerca de 12 

horas, conduzindo a uma melhoria de aproximadamente 508%. 
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8. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Para o desenvolvimento de trabalhos futuros, sugerem-se os seguintes tópicos 

para complemento e aprofundamento do estudo realizado: 

 O desenvolvimento de métodos de otimização utilizando outros softwares, 

como por exemplo o OPTICast da empresa FINITE SOLUTIONS, ou o ProCAST 

do grupo ESI. Tal estudo permitiria comparar as capacidades de otimização 

de outros softwares face às do MAGMA5, bem como analisar a 

aplicabilidade dos mesmos à realidade fabril da SAKTHI. 

 O desenvolvimento de metodologias de otimização para referências 

diferentes que englobem outros tipos de peças, como por exemplo corpos 

ou pontes dos sistemas de travagem. 

 A aplicação de metodologias de otimização para o cálculo de sistemas de 

gitagem. Tal estudo permitiria a otimização do sistema de gitagem visando 

o aumento do rendimento de placa, através da melhoria de certos 

parâmetros como a dimensão ou a geometria dos canais de gitagem. Desta 

forma, otimizando o sistema de gitagem, seria possível determinar qual o 

caminho mais eficaz para a entrega e distribuição de metal pelas 

diferentes cavidades, aumentando a confiança nos resultados. 

 A realização de ensaios de produção com a composição química otimizada, 

de forma a avaliar a fiabilidade dos resultados obtidos por simulação à 

realidade fabril da SAKTHI, e, caso a mesma se verifique, viabilizar a 

produção de componentes com um grau de sanidade interna superior aos 

produzidos com a composição química base, não otimizada, permitindo 

uma maior confiança nos resultados; 

 Um upgrade da licença do MAGAM5, que permitisse tirar maior partido do 

elevado poder de processamento dos recursos informáticos disponíveis, 

seria vantajoso pois permitiria igualmente a otimização de sistemas de 

gitagem, aplicando metodologias DOE e otimização por algoritmos 

genéticos. Para além disso, permitiria considerar um maior número de 

variáveis na otimização de sistemas de alimentação e de gitagem. 
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ANEXO A 

Interface do MAGMA5 

INTERFACE DO MAGMA5 

Nesta etapa do trabalho será feita uma breve explicação da interface do 

MAGMA5, bem como das principais funcionalidades do software que possibilitaram a 

realização do estudo proposto. Embora o MAGAM5 apresente capacidades 

extremamente abrangentes na simulação do 

processo de fundição, apenas serão referidas 

as principais funcionalidades do software 

utilizadas no decorrer do trabalho. O presente 

capítulo serve como referência para os aspetos 

técnicos e terminologias próprias do MAGMA5 

e da simulação de fundição que auxiliarão na 

compreensão dos procedimentos utilizados 

neste estudo. 

A interface do MAGMA5 encontra-se 

organizada segundo várias perspetivas, algo 

que torna este software mais fácil de 

compreender e de navegar, traduzindo-se 

numa interface mais “user friendly”. Na figura 

1 encontram-se identificadas as diferentes 

perspetivas. 

Figura 1 - Barra de navegação do MAGMA5, listando as diferentes perspetivas da interface. 

As perspetivas acima mencionadas correspondem a um conjunto de janelas do 

software onde é realizada determinada operação da simulação, tendo cada janela 

uma função específica no curso de uma simulação, como por exemplo, abrir o projeto 

ou gerar o malhamento. As diferentes perspetivas seguem uma sequência lógica, 

conduzindo o utilizador a um rumo de trabalho devidamente orientado. 
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“PROJECT” 

Esta perspetiva tem como função a gestão dos diferentes projetos de 

simulação. Aqui é possível criar novos projetos, criar novas versões de um 

determinado projeto, eliminar ou renomear projetos, etc. Cada projeto principal 

pode ser subdividido em versões do mesmo projeto; desta forma, no momento de 

introduzir alterações ao projeto, é possível criar uma nova versão a partir da sua 

versão anterior e introduzir as alterações necessárias sem ser necessário começar o 

projeto de raiz. Por sua vez, cada versão pode originar vários designs. Ao contrário 

das versões, que o utilizador pode criar conforme desejar, cada design é gerado 

autonomamente e diz respeito a uma variação de geometria originada por uma 

simulação de otimização. A figura 2 ilustra um exemplo de navegação por entre os 

vários designs e versões de um projeto. O esquema gerado pelo MAGMA5 oferece um 

organigrama bem estruturado de todas as versões do projeto, indicando as versões 

que deram origem a outras. 
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Figura 2 - Exemplo da janela de perspetiva de projeto, identificando os diferentes projetos, versões e designs. 

 

“GEOMETRY” 

Nesta perspetiva são realizadas todas as operações de modelação que 

irão definir a geometria a simular (peça, alimentador, gitagem, moldação, 

macho, etc.). Ao contrário de outros softwares de simulação, o MAGMA5 oferece uma 

interface de modelação bastante completa, o que permite criar geometrias 

Projetos 

Versões 

Designs 
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relativamente complexas e não apenas sólidos primitivos (na figura 3 pode ser 

observada a lista completa de geometrias elementares disponíveis). Apesar desta 

funcionalidade, é habitual uma simulação ter origem num componente STL que é 

previamente modelado noutro software mais dedicado à modelação, como o 

SOLIDWORKS, e posteriormente importado para a interface do MAGMA5. Dependendo 

do projeto e dos objetivos do utilizador, o alimentador e a gitagem poderão ser 

modelados no MAGMA5, se forem de geometria relativamente simples ou caso se 

pretenda atribuir variáveis de otimização à geometria, ou poderão ser importados a 

partir de ficheiros STL previamente modelados. 

Como mencionado anteriormente, o MAGMA5 permite a realização de 

simulações de otimização, onde é atribuída uma variável a uma dada cota da 

geometria; posteriormente, o software encargar-se-á de simular todos os designs 

possíveis. É na perspetiva de geometria que são introduzidas tais variáveis no modelo 

3D e definido o seu intervalo de variação. Na figura 4 é apresentado o exemplo de 

configuração de uma nova variável. 

(a) 

(b) 

Figura 3 - Lista completa de geometrias elementares possíveis de criar: (a) Geometrias 2D; 
(b) Geometrias 3D. 
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Figura 4 - Janela de configuração de um novo parâmetro geométrico para a implementação de uma variável de 
design no modelo 3D. 

Nesta janela o utilizador deverá indicar ao software o valor inicial da 

dimensão, os limites inferior e superior que definem o intervalo de variação, e ainda 

o incremento. É possível também a implementação de variáveis, através da criação 

de uma nova expressão geométrica, como se pode ver na figura 5. 

 

Figura 5 - Janela de configuração de uma nova expressão geométrica para a implementação de uma variável 
de design no modelo 3D. 
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Com esta ferramenta o utilizador poderá criar uma expressão matemática, 

tendo como input uma variável criada previamente, que devolverá um valor a partir 

da resolução matemática da expressão indicada. Tanto o valor obtido a partir de uma 

expressão matemática como o valor obtido através de um parâmetro geométrico 

poderão posteriormente ser atribuídos a uma determinada cota do modelo 3D, 

conduzindo à variação geométrica pretendida (ver figura 6). 

 

Figura 6 - Janela de configuração de uma nova entidade geométrica, com a implementação de uma variável no 
parâmetro de altura. 
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Para a implementação de variáveis de design, é preponderante que o 

componente no qual se pretende implementar as variáveis seja modelado na 

interface do MAGMA5. Embora fosse extremamente proveitosa a introdução de 

variáveis em componentes importados a partir de ficheiros STL, seria extramente 

árduo, ou até mesmo impossível, parametrizar geometrias muito complexas, como 

as que costumam apresentar os componentes a simular. Um modelo CAD é composto 

por diversos atributos ou “features” (ver figura 7) que apenas o software 

proprietário, i.e., no qual foi modelado o componente, reconhece. Este fenómeno 

deve-se a inúmeros fatores comerciais originados pela concorrência entre diferentes 

empresas que desenvolvem softwares de modelação. O ficheiro STL é um tipo de 

ficheiro universal, que pode ser lido por diferentes softwares de modelação e de 

simulação. 

 

Figura 7 - Excerto de alguns “features” que compõem o modelo 3D da caixa diferencial 3460. 

Este tipo de ficheiros converte todo o modelo 3D, assim como os seus 

“features”, numa “casca” composta por triângulos (ver figura 8), inviabilizando 

assim o MAGMA5 de reconhecer qualquer um dos atributos de um dado modelo 3D, e 

tornando desta forma impossível a implementação e parametrização de variáveis de 

geometria em componentes importados a partir de ficheiros STL [11]. 

Features 
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Figura 8 - Casca do modelo STL obtido a partir do modelo 3D da caixa diferencial 3460. 

É ainda na perspetiva de geometria que são adicionados o inlet e o molde 

automático (“automatic mold”) ao modelo 3D. O inlet pretende simular a bica de 

vazamento do metal, por onde será vazado o metal líquido do forno de manutenção 

para o interior da moldação. Este apenas se adiciona ao modelo 3D para simulações 

de enchimento. O molde automático representa o “bolo” de areia que irá envolver 

a cavidade moldante, i.e., a moldação. Este é gerado automaticamente a partir de 

um assistente no MAGMA5, onde apenas se requer ao utilizador que indique os 

parâmetros de espessura, que na SAKTHI Portugal é normalmente de 40 mm. 

“MESH” 

Na perspetiva de malhamento, é definida a malha que irá ser simulada 

posteriormente. Dado que o MAGMA5 é um software de simulação por 

diferenças finitas, a malha é constituída por um conjunto de células ou cubos 

unitários de iguais dimensões, em que cada cubo é capaz guardar informação sobre 

si próprio, bem como de transmitir informação aos cubos vizinhos. A simulação 

consiste na iteração sucessiva de transferência de propriedades entre cubos vizinhos. 

A interação entre os diferentes cubos da malha permite calcular variadas 

propriedades físicas e termodinâmicas do componente [11]. 
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Para a execução de um malhamento eficaz há algumas regras que deverão ser 

respeitadas: 

1. A secção mais fina do componente a simular deverá possuir pelo menos três 

cubos. Idealmente, a malha adaptar-se-ia, tanto quanto possível, à geometria do 

componente a simular. No entanto, tal malhamento resultaria numa malha de 

elevada complexidade matemática, que necessitaria de recursos informáticos 

excessivos. 

Na janela de parametrização da malha a gerar é solicitado ao utilizador que indique, 

no campo “Number of elements”, o número de células que deverá conter a malha a 

gerar. Uma vez indicado este valor, o MAGMA5 gera a malha e indica dois valores: 

um no campo de “Number of cells” e outro no campo “Number of cavity cells”. De 

forma a obter uma malha coesa, a MAGMA GmbH especifica que o número de células 

de cavidade não deverá ser superior a aproximadamente 13% do número de 

elementos indicado pelo utilizador. Para a simulação de um conjunto peça + 

alimentador é comum utilizar-se uma malha com aproximadamente 1.500.000 

células. Para esta malha é de evitar um número de células de cavidade superior a 

200.000. Na figura 9 pode ser observado um exemplo da parametrização de uma 

malha com 1.500.000 elementos. 
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Figura 9 – Exemplo de parametrização de uma malha com 1.500.000 elementos. 

 

2. Para uma análise minuciosa do modelo, o próprio MAGMA5 possui uma 

ferramenta de análise da qualidade da malha, que faz uso de alguns indicadores que 

avaliam a malha gerada relativamente à sua integridade. A figura 10 apresenta um 

exemplo da aplicação desta ferramenta: 
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Figura 10 - Exemplo da aplicação da ferramenta de avaliação da qualidade da malha. 

 “Edge-edge": Elementos “Edge-edge”, ou aresta-aresta, apresentados a 

amarelo na figura 10, representam células de metal ligadas às células vizinhas 

apenas pela aresta, o que não é suficiente pois é necessário contacto direto 

entre as superfícies de células vizinhas para haver transferência de calor ou 

de fluido [10]. 

 “Blocked”: Elementos “Blocked”, ou bloqueados, são células de metal que 

não estão conectados ao inlet, algo que pode suceder quando a célula está 

completamente rodeada por um macho, uma camisa exotérmica, a moldação, 

entre outros. Desta forma não é possível a progressão do fluxo de metal 
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líquido entre essas células e o seu ponto de origem (inlet). Estes elementos 

são indicados a cor ciano na figura 10 [10]. 

 “Thin walls”: Elementos “Thin walls”, ou paredes finas, indicados a azul-

escuro na figura 10, representam volumes metálicos cujo malhamento apenas 

possui uma camada de elementos [10]. 

 “Solver5”: Elementos “Solver5” identificam regiões que serão 

artificialmente abertas para fluxo de metal líquido, algo característico de 

malhas muito grosseiras. Estes elementos são indicados a vermelho na figura 

10 [10]. 

 “Air contact”: Elementos “Air contact”, ou de contacto com o ar, são células 

que possuem na sua vizinhança cavidades de ar completamente vazias. Tal 

fenómeno indicia que, durante o malhamento, existiram regiões no interior 

da peça que não foram decompostas em células unitárias, pelo que é 

garantido, à partida da simulação, o aparecimento de porosidade nessa 

região. Tais elementos são normalmente originados não por problemas de 

malhamento mas sim por anomalias ou defeitos no modelo 3D. Estes 

elementos são representados a verde na figura 10 [10]. 

Ao contrário do método anterior, onde todos os cubos apresentam a mesma 

dimensão, é também possível gerar uma malha de parametrização múltipla onde se 

pode atribuir uma dimensão de malha distinta a um determinado componente. Esta 

metodologia permite ter duas malhas de dimensões distintas no mesmo componente, 

algo que poderá ser particularmente útil caso se pretenda simular, por exemplo, um 

componente muito detalhado com secções muito finas e com um alimentador de 

elevadas dimensões. Desta forma podemos atribuir ao componente uma malha mais 

fina, de acordo com os requisitos da sua simulação, e uma malha mais grosseira ao 

alimentador. A figura 11 ilustra a interface de configuração de uma malha de 

parametrização múltipla, onde se podem atribuir diferentes malhas aos diferentes 

componentes que compõem a moldação e o cacho. 
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Figura 11 - Janela de configuração de malha de parametrização múltipla. 

 

“DEFINITION” 

Na perspetiva de definição constam os principais parâmetros do 

processo de vazamento e solidificação. Nesta perspetiva, são definidos os 

materiais que irão constituir o fundido e a moldação, assim como os demais 

parâmetros que definem as diferentes etapas do processo de vazamento, como por 

exemplo, o tratamento de inoculação ou o tempo de vazamento. É também na 

perspetiva de definição que são estabelecidos os resultados a reter para a simulação. 

Na definição do material do fundido podem ser editados parâmetros como a 

composição química ou a temperatura inicial de vazamento. Já para o material de 

moldação, poderá ser definida a temperatura inicial da moldação. Para qualquer um 
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destes constituintes o MAGMA5 possui uma vasta biblioteca de materiais, na qual é 

possível escolher e afinar aquele que melhor se ajusta às necessidades da simulação.  

Para o estudo realizado, o processo de fundição simulado contém as etapas 

presentes na figura 12. Como já referido, as etapas integrantes do processo de 

fundição podem ser editadas visando um estudo mais abrangente.  

 

 

Figura 12 – Parâmetros dos processos envolvidos na simulação do vazamento e da solidificação. 

 

Para o estudo desenvolvido, as etapas integrantes do processo de fundição 

são: 

1. Preparação: Aqui são definidos os parâmetros correspondentes ao tratamento 

do banho metálico (“Melt Treatment”) (ver figura 13), podendo ser editados os 

parâmetros: 

 Método de inoculação (“Inoculation method”), variando entre “Fair”, 

“Good”, e “Very Good”; 

 Rendimento do tratamento (“Treatment Yield”), em pontos percentuais; 

 Precipitação da grafite (“Graphite precipitation”), com uma variação 

entre 1 e 10. 
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Figura 13 – Parâmetros editáveis relativamente ao tratamento do banho. 

2. Vazamento: Neste campo é permitido ao utilizador definir o tempo de 

vazamento, atribuindo à variável um determinado tempo em segundos, ou 

definindo o caudal de metal a vazar, atribuindo à variável uma determinada 

massa de metal por segundo. As figuras 14 e 15 ilustram um exemplo para cada 

uma dessas opções. 

 

 

Figura 14 - Janela de configuração do tempo de vazamento. 
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Figura 15 - Janela de configuração do fluxo de metal a vazar. 

 

3. Solidificação: Terminado o processo de fundição, o utilizador deverá escolher o 

momento em que o software irá cessar automaticamente a simulação. Para tal 

deverá indicar ao software as condições de paragem da simulação, como pode 

ser observado na figura 16. 
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Figura 16 - Janela de configuração das condições de paragem de simulação. 

 

Para qualquer simulação é importante definir, consoante as propriedades que 

se pretendem estudar, os resultados que a simulação deverá calcular já que, quantos 

mais resultados originar uma simulação, mais espaço no disco rígido irá ser ocupado. 

O MAGMA5 dispõe de uma grande variedade de propriedades de estudo segundo as 

quais poderá gerar resultados (ver figura 17). 
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Figura 17 - Lista de resultados pré definidos a reter de uma simulação. 

 

Apenas como exemplo, alguns dos resultados mais relevantes ao longo deste 

estudo foram a porosidade, a fração crítica de sólido, o feedmod, e o hotspot que 

serão explicados posteriormente na perspetiva de resultados. Caso o utilizador assim 

o pretenda, poderá ainda criar os seus próprios resultados através do editor de 

expressões de resultados (ver figura 18). 
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Figura 18 - Janela de edição de expressões de resultados definidos pelo utilizador. 

 

“OPTIMIZATION” 

A perspetiva de otimização é a que permite configurar e controlar todos 

os parâmetros envolvidos numa simulação de otimização. Por esse mesmo 

motivo, na realização de simulações sem otimização, este ponto é completamente 

ignorado. 

A figura 19 apresenta o menu de navegação entre os diversos parâmetros que 

compõem uma otimização. Fazendo uso da abordagem à referida figura, segue-se 

uma explicação detalhada de cada um dos parâmetros envolvidos. 
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Figura 19 - Janela de navegação entre os diversos parâmetros da otimização. 

 

“Template”: Esta opção permite ao utilizador guardar as configurações 

realizadas para uma dada otimização, sob a forma de um template, para sua 

posterior aplicação noutras otimizações. Esta funcionalidade é bastante interessante 

dado que permite economizar algum tempo na parametrização de simulações de 

otimização com características e objetivos de estudo semelhantes. 

“Design Variables”: Este separador permite gerir as variáveis de design 

impostas na simulação. Aqui é emitido um resumo das variáveis de design criadas na 

perspetiva de geometria, onde o utilizador pode editar o intervalo de variação e os 

limites das mesmas. Neste separador pode ainda ser feita a implementação de 

variáveis de design que não estejam relacionadas com a geometria do modelo 3D, 

como por exemplo a variação de temperatura de vazamento da liga metálica, ou a 

sua composição química. 

“Objetives”: No separador dos objetivos, como o próprio nome indica, o 

utilizador deve indicar ao software quais os objetivos da otimização em questão. 

Para tal, o utilizador poderá escolher de entre uma lista de objetivos pré definidos 

do MAGMA5 (ver figura 20), ou poderá construir os seus próprios objetivos utilizando 

a ferramenta de edição de expressões de objetivos (ver figura 21). Dada a 

complexidade inerente aos problemas de otimização, não devem ser definidos mais 

de 2 ou 3 objetivos em simultâneo para a mesma simulação de otimização, sob o 

risco da existência de objetivos conflituosos. 
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Figura 20 - Lista de objetivos pré definidos do MAGMA5. 
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Figura 21 - Janela de edição de expressões de objetivos definidos pelo utilizador. 

 

“Constraints”: O separador de restrições permite ao utilizador a 

implementação de restrições na otimização, o que permite descartar à partida 

resultados que não sejam considerados admissíveis, diminuindo a quantidade de 

resultados a analisar no final da simulação de otimização. Um exemplo que poderia 

ilustrar bem a aplicabilidade desta ferramenta seria uma otimização onde apenas se 

pretendesse avaliar resultados que demonstrassem menos de 50% de probabilidade 

de aparecimento de porosidade. Impondo tal condição, todos os resultados que 

apresentassem uma probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 50% 

seriam automaticamente descartados da lista de resultados finais, diminuindo a 

quantidade de resultados a analisar, otimizando assim o processo. A implementação 

de restrições, à semelhança dos objetivos, é também realizada através da 

ferramenta de edição de expressões de restrições, não existindo, no entanto, 

restrições pré definidas. 

“Start Sequence”: A definição da “start sequence” é talvez a operação de 

configuração da otimização mais crítica em todo o processo, requerendo uma 
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abordagem estrategicamente ponderada. A “start sequence” consiste exatamente 

na lista de designs que a simulação de otimização irá correr. Na figura 22 podemos 

ver um exemplo de uma “start sequence” com 25 designs. Nesta lista encontram-se 

o número do design, as diferentes variáveis intervenientes nesse design, o valor que 

cada variável irá tomar para o design em questão, e ainda uma ordem relativa 

segundo a qual os diferentes designs serão simulados. 

 

 

Figura 22 - Exemplo de uma "start sequence" com 25 designs.  
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O número de designs que uma “start sequence” deverá conter é calculado com 

base na seguinte expressão [10]: 

𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 =  𝑛𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  ×  𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠  × 2               Equação 12 

𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒, 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 ≤ 16         𝑒𝑛𝑡ã𝑜,          𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 = 16 

𝑠𝑒, 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 > 16         𝑒𝑛𝑡ã𝑜,          𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 = 𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 

Segundo os conteúdos de ajuda do MAGMA5, o número de designs aconselhado 

para a “start sequence” situa-se entre 16 e 32. O número de designs que compõem 

a “start sequence” será também o número de designs que compõem a primeira e as 

sucessivas gerações [10]. 

No momento de criação da “start sequence” ficará definido se uma otimização 

será eficaz e aborda o problema em estudo em poucas iterações, ou se será 

excessiva, necessitando de mais designs do que seria esperado para o mesmo efeito.  

De uma forma geral, o objetivo de uma simulação de otimização será o de 

atingir resultados relevantes com o menor número de designs possível. Para este fim, 

a melhor abordagem consiste em utilizar metodologias DOE para a criação de um 

conjunto limitado de experiências que sejam tão abrangentes e significativas quanto 

possível. Tal objetivo pode ser atingido segundo diversas estratégias que dependerão 

da forma como os dados obtidos serão analisados, e do tipo de conhecimento obtido 

a partir de experiências anteriores. 

O MAGMA5 contém quatro algoritmos DOE já implementados na sua interface, 

que permitirão ao utilizador gerar a “start sequence” pretendida: 

1. “User defined”: A metodologia estipulada pelo utilizador origina uma “start 

sequence” definida na totalidade pelo utilizador. Aqui o utilizador indica o número 

de designs a simular e edita manualmente cada uma das variáveis de cada design. 

Este método é particularmente útil para a criação esporádica de designs que o 

utilizador pretenda testar e que não tenham sido gerados automaticamente por 

outros algoritmos [10]. 

2. “Sobol”: Este método é habitualmente o método recomendado para a criação 

de uma “start sequence” que cubra uniformemente todo o “espaço” experimental. 

O algoritmo Sobol inicia a distribuição amostral no centro do intervalo de variação e 

progride para as extremidades, preenchendo o “espaço” segundo um padrão 
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uniforme. Por esse motivo, normalmente, os limites superiores e inferiores de um 

determinado intervalo de variação não são englobados numa “start sequence” 

gerada pelo algoritmo Sobol. Pela análise da figura 23 do podemos facilmente 

compreender a distinção entre uma distribuição amostral pseudoaleatória e uma 

distribuição amostral segundo o algoritmo de Sobol, na qual a segunda resulta numa 

distribuição mais uniforme da gama de experiências [10]. 

 

Figura 23 – Comparação entre uma distribuição espacial de uma nuvem de pontos pseudoaleatória (a), e uma 
distribuição espacial da mesma nuvem de pontos segundo o algoritmo Sobol (b) [12, 13]. 

3. “Full Factorial”: A metodologia fatorial completo gera todas as combinações 

de designs possíveis, cobrindo assim a totalidade do intervalo de variação das 

variáveis, não sendo necessário recorrer a simulações posteriores. No entanto, uma 

utilização não ponderada desta metodologia poderá gerar demasiados designs que 

não são representativos do estudo pretendido e que apenas irão consumir 

desnecessariamente tempo e recursos informáticos [10]. 

A cada variável corresponde um nível, definido pelo utilizador (ver figura 24). Estes 

níveis são valores inteiros não inferiores a 2 que são multiplicados entre si, daí 

obtendo-se o número de designs a calcular na otimização. Para cada valor de cada 

nível corresponde uma operação: 2 implica que apenas os limites superior e inferior 

dessa variável serão considerados; 3 implica que serão considerados para essa 

variável os limites superior e inferior e ainda o valor médio; 4 implica que serão 

considerados para essa variável os limites superior e inferior e ainda dois valores 

médios igualmente distribuídos por todo o espetro de experiências, etc. [10]. 

(a) (b) 
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Figura 24 - Exemplo de janela de configuração de uma "start sequence" segundo a metodologia fatorial 
completo. 

 

Obviamente, o número de combinações de variáveis aumenta drasticamente com o 

o número de variáveis. Tal facto deve ser cuidadosamente ponderado no momento 

de gerar uma “start sequence” do tipo fatorial completo [10]. 

4. “Reduced Factorial”: O método fatorial reduzido é baseado numa sequência 

fatorial completo de nível 2, ou seja, apenas utiliza dois valores a uma dada distância 

dos extremos para cada variável. Neste caso, o utilizador terá de selecionar o número 

de designs que pretende criar, sempre segundo potências de 2, e indicar ao software 

qual a distância dos valores a gerar às extremidades do intervalo de variação, sob a 

forma de percentagem. Na figura 25 é apresentado um exemplo de configuração de 

uma sequência segundo o método fatorial reduzido [10]. 
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Figura 25 - Exemplo de janela de configuração de uma "start sequence" segundo a metodologia fatorial 
reduzido. 

 

“Keep Options”: Concluído o processo de parametrização da simulação de 

otimização, será necessário indicar ao software os resultados a reter. À semelhança 

do processo de seleção de resultados na perspetiva de definição (4.”Definition”), na 

perspetiva de simulação, a metodologia de seleção de resultados será a mesma. No 

entanto, na perspetiva de definição é feita a seleção de resultados a reter para uma 

simulação normal, enquanto, na perspetiva de otimização, é feita a seleção de 

resultados a reter para uma simulação de otimização. Na figura 26 são apresentados 

todos os resultados que o MAGMA5 permite reter de uma simulação de otimização. 
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Figura 26 - Lista completa de resultados possíveis de reter de uma simulação de otimização. 

“SIMULATION” 

A perspetiva de simulação representa o painel de controlo das 

simulações. Aqui o utilizador pode definir as simulações a executar, o 

momento para a sua execução, ou até mesmo o seu abortamento. O 

MAGMA5 dispõe de um serviço de fila de espera, denominado “Batch Service”, onde 

podem ser colocados em fila de espera vários projetos em simultâneo para que estes 
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sejam simulados segundo uma ordem específica definida pelo utilizador (ver figura 

27).  

 

Figura 27 - Exemplo de uma fila de simulação com projetos em espera, utilizando o serviço "batch service" na 
perspetiva de simulação. 

Durante o decorrer de cada simulação é também apresentada uma janela do tipo 

log, onde são exibidas em tempo real as instruções da simulação a decorrer, através 

da qual o utilizador pode acompanhar a execução e o progresso da simulação. A 

figura 28 apresenta um exemplo da interface na perspetiva de simulação. 

 

Figura 28 - Exemplo da interface na perspetiva de simulação. 
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Para o desenvolvimento de uma simulação de otimização, o MAGMA5 dispõe 

de um método de cálculo iterativo, que recorre a um algoritmo genético, capaz de 

desenvolver gerações sucessivas de novas “start sequences” que se adaptem cada 

vez melhor aos objetivos pretendidos. No início de uma simulação de otimização, ao 

contrário de uma simulação normal, o utilizador deve indicar ao software o número 

de gerações a serem geradas ao longo da otimização (ver figura 29). Uma vez gerada 

a “start sequence” inicial, recorrendo aos algoritmos DOE explicados na secção da 

perspetiva de otimização (5. “Optimization”), e indicado ao software o número de 

gerações a calcular, este irá, autonomamente, gerar todas as gerações posteriores e 

respetivas simulações. 

 

Figura 29 - Configuração do número de gerações de uma simulação de otimização. 

O número recomendado de gerações que uma dada simulação de otimização 

deve conter depende de otimização para otimização, e de vários fatores intrínsecos 
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a cada otimização. No entanto, como regra geral, deverão ser geradas em número 

suficiente de modo a ser possível observar uma tendência na perspetiva de avaliação. 

Na figura 30 é apresentado um gráfico exemplificativo contendo a variação de um 

resultado em função do número do design. No gráfico é possível distinguir, após 

algumas gerações, uma clara tendência estável, significando que o algoritmo 

genético atingiu um estado de estagnação e não irá revelar uma solução melhor. 

 

Figura 30 - Exemplo de um "history chart" exemplificativo de uma otimização com várias gerações, e 
demonstração da respetiva tendência [14]. 

À medida que o algoritmo genético avança, de acordo com a sua natureza, os 

designs por si gerados serão cada vez mais próximos e adequados aos objetivos 

indicados na perspetiva de otimização. No final da otimização, o significado 

estatístico das gerações calculadas poderá ser analisado na perspetiva de avaliação 

(7.“Assessment”).  

Por razões óbvias, os conteúdos de ajuda do MAGMA5 não são demasiado 

explícitos relativamente ao tema de algoritmos genéticos. Como tal, algumas 

informações relativas ao funcionamento do mesmo poderão ser limitadas. No 

MAGMA5 a utilização e compreensão de fenómenos relacionados com algoritmos 
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genéticos têm como base uma metodologia e um conhecimento estatístico e não um 

conhecimento técnico-informático direcionado ao software. 

“ASSESSMENT” 

Na perspetiva de avaliação podemos analisar os designs simulados ou a 

“start sequence” definida na perspetiva de otimização. Esta perspetiva 

dispõe de uma série de ferramentas capazes de analisar estatisticamente os designs 

simulados a fim de encontrar a melhor solução para o problema. 

Segundo os conteúdos de ajuda do MAGMA5, recomenda-se que o utilizador 

procure dar resposta às seguintes questões [10]: 

 Qual é o melhor design? Há vários designs com propriedades semelhantes? 

 Qual a influência das variáveis no objetivo? Se a influência for reduzida, 

tais variáveis poderão ser omissas no próximo ciclo de otimização, o que 

permitirá reduzir o número de experiências e consequentemente o tempo 

de computação. 

 O objetivo foi corretamente definido? Se não for sensível a nenhuma 

variável, o utilizador deverá redefinir o objetivo. 

 O intervalo de variação entre os limites superior e inferior das variáveis 

está bem definido? Se as melhores soluções estiverem todas próximas de 

um dos limites, o limite deverá ser redefinido e poderá haver soluções 

ainda melhores para além desse limite. 

A resposta a estas questões poderá ajudar o utilizador a analisar os dados 

obtidos e a retirar as respetivas conclusões. 

De uma forma geral, na perspetiva de avaliação, os dados são ordenados e 

apresentados de duas formas: através de gráficos ou de uma tabela. Os gráficos 

poderão assumir várias formas e ajudarão a ordenar os resultados obtidos segundo 

várias perspetivas que poderão ser definidas pelo utilizador. A tabela mencionada 

refere-se à “data table”, onde são listados todos os resultados do ciclo de 

otimização. 

A análise dos resultados inicia-se, habitualmente, com o estudo da “data 

table”. Esta tabela ordena de forma rápida os resultados obtidos segundo um 

ranking, evidenciando rapidamente quais os melhores designs. Nesta tabela é 
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possível observar, para cada design, qual o valor resultante da simulação para cada 

objetivo, o valor assumido de cada variável, o respetivo ranking do design, o número 

do design e ainda os designs que constituem o conjunto de Pareto. A figura 31 

apresenta um exemplo de uma “data table”. De forma a facilitar a sua análise, o 

utilizador pode customizar a “data table” retirando os designs que não sejam 

relevantes para o ciclo de otimização, ou assinalando com marcadores 

personalizados os designs com características relevantes. 

 

Figura 31 - Exemplo de uma "data table" [10]. 

O MAGMA5 dispõe de vários tipos de gráficos segundo os quais podem ser 

compilados os resultados, evidenciando diferentes tendências: gráficos de barras, 

gráficos de dispersão, gráficos de bolhas, gráficos históricos, gráficos de gerações, 

gráficos de coordenadas paralelas e gráficos de análise de efeito. Todos estes 

gráficos são customizáveis e interativos, e capazes de aglomerar grandes 
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quantidades de informação estatística, constituindo uma poderosa ferramenta de 

análise estatística. Alguns destes gráficos podem até assumir três dimensões, 

aumentando em grande escala a quantidade de informação apresentada e 

aumentando a complexidade dos mesmos. Caberá ao utilizador fazer um bom uso 

desta ferramenta de forma a tirar o melhor partido da análise de resultados. 

A realização de uma análise detalhada acerca do funcionamento genérico 

destes gráficos, utilizando dados aleatórios, não faria sentido e não permitiria uma 

explicação esclarecedora das suas potencialidades. Como tal, nesta secção apenas é 

realizada uma breve introdução relativamente à existência destas ferramentas. Na 

secção de discussão de resultados serão apresentados casos práticos de aplicação 

destas ferramentas, que permitirão um esclarecimento mais abrangente do tema. 

“RESULTS” 

Uma vez concluída a simulação, a perspetiva de resultados permite 

contextualizar os resultados obtidos, representando-os sobre o modelo 3D 

do componente simulado. Com o auxílio de algumas ferramentas, como o xray e o 

clipping, explicadas seguidamente, o utilizador possui uma versatilidade de análise 

de resultados bastante abrangente. 

A ferramenta xray, como o próprio nome indica, atua como um foco de raios 

x na peça, permitindo analisar o seu interior e não apenas a sua superfície. Esta 

ferramenta é imprescindível na análise de resultados como a porosidade ou a fração 

crítica de sólido, já que estes resultados estão relacionados com fenómenos que 

ocorrem no interior do fundido. Sem uma visualização pormenorizada e adequada do 

interior da peça, a sua análise seria impossível e tais resultados não teriam qualquer 

significado. Na figura 32 poder-se-á ver um exemplo de aplicação desta ferramenta. 
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Figura 32 - Exemplo de aplicação da ferramenta xray: (a) antes e (b) depois, revelando zonas de probabilidade 
de aparecimento de porosidade no interior da peça. 

A ferramenta clipping permite efetuar seccionamentos da peça. Esta 

ferramenta revela-se particularmente importante na análise de resultados como a 

porosidade ou o feedmod dado que permite a análise pormenorizada de certas zonas 

do componente que seriam inatingíveis sem o seu seccionamento. Na figura 33 é 

apresentado um exemplo de aplicação desta ferramenta. 

 

Figura 33 - Exemplo de aplicação da ferramenta clipping: (a) antes e (b) depois, revelando zonas de módulo 
elevado no interior da peça. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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De entre a vasta seleção de resultados possíveis de analisar, os que se 

revelaram mais importantes no estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação são 

explicados nos parágrafos seguintes: 

Porosidade – este parâmetro permite ao utilizador prever quais serão as zonas 

da peça onde haverá maior probabilidade de aparecimento de porosidade. O 

parâmetro de porosidade é de grande relevância na fundição e na simulação, sendo 

um dos parâmetros mais analisados nesta indústria. É também, normalmente, 

através deste parâmetro que muitas peças são aceites ou rejeitadas, dado a 

porosidade ser considerada um dos defeitos mais comprometedores da integridade 

de um fundido. Na figura 34 pode ser visto um exemplo de resultados de porosidade, 

estando esta evidenciada pelos corpos de tonalidade ciano. 

 

Figura 34 - Exemplo de demonstração relativo ao potencial aparecimento de porosidade. 
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Na tabela 1 são apresentados os valores de porosidade para os quais, segundo 

a SAKTHI, são expectáveis diferentes tipos de porosidade no fundido após a sua 

produção, e a respetiva correspondência no MAGMA5 [10]. 

 

Tabela 1 - Relação entre os valores de porosidade calculados pelo MAGMA5 e a porosidade real expectável 
após a sua produção. 

POROSIDADE NO MAGMA5 (%) POROSIDADE EXPECTÁVEL APÓS PRODUÇÃO 

0,0 - 10,0 Sem porosidade 

10,1 - 15,0 Microporosidade1 

>15,0 Macroporosidade2 

1Porosidade detetável por ensaio de líquidos penetrantes. 2Porosidade detetável por inspeção visual. 

 

Fração crítica de sólido – o parâmetro de fração crítica de sólido permite ao 

utilizador obter, com o apoio das ferramentas xray e clipping, um mapa térmico 

tridimensional capaz de identificar, num dado momento da solidificação, as frações 

de fase sólida e de fase líquida, e a respetiva temperatura (ver figura 35). Este 

parâmetro permite ao utilizador estudar a ordem relativa de solidificação de 

diferentes zonas de uma peça, bem como de conjuntos peça + alimentador ou peça 

+ alimentador + sistema de gitagem. Analisando a fração crítica de sólido é possível 

determinar quais as zonas da peça ou que componentes do sistema de gitagem 

solidificam em primeiro lugar. A ordem relativa de solidificação é um excelente 

revelador do comportamento do metal durante o processo de solidificação, que serve 

como forte indicador acerca do local de aparecimento de porosidade. Tal estudo 

representa elevada importância numa simulação uma vez que uma melhor 

compreensão acerca do aparecimento de porosidade facilita a sua eliminação e 

auxilia na correção de problemas [10]. 
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Figura 35 - Exemplo de demonstração relativo à determinação da fração crítica de sólido. 

 

Feedmod – o parâmetro feedmod é um método de análise que permite 

identificar o módulo térmico da peça através de um mapa térmico. Utilizando a 

função clipping é possível cortar a peça em secções e analisar o módulo do 

componente nas zonas desejadas. A figura 36 apresenta um exemplo da análise do 

módulo de uma peça, com o auxílio de um corte de secção [10]. 
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Figura 36 - Exemplo de demonstração relativo ao feedmod. 

Hotspot – o parâmetro hotspot permite analisar o componente em relação à 

existência e localização de pontos quentes. Com o auxílio das ferramentas xray e 

clipping é possível obter uma representação tridimensional da localização das zonas 

consideradas como pontos quentes (ver figura 37) [10]. 

 

Figura 37 - Exemplo de demonstração relativo ao hotspot. 
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ANEXO B 

Historial da caixa diferencial 3460 

 

Figura 1 - Fotografia da placa molde protótipo (do lado do canhão) da caixa diferencial referência 3460, 
correspondente à data de fundição T246, com identificação das diferentes cavidades. 
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Figura 2 - Fotografia da placa molde protótipo (do lado da flange) da caixa diferencial referência 3460, 
correspondente à data de fundição T246, com identificação das diferentes cavidades. 

 

Tabela 1 – Listagem dos vários ensaios de produção realizados previamente à otimização da caixa diferencial 
referência 3460, e respetivos parâmetros. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sup. Inf.

T246 230P 3460 3 5 7 2 3 1 3 0 43 14 43 0 86 14 47 40 7 14,9%

T250 230P 3460 7 7 3 3 29 25 17 9 36 31 21 11 58 43 206 126 80 38,8%

T260 230P 3460 4 5 2 0 5 2 8 0 33 13 53 0 87 13 112 97 15 13,4%

T322 230P 3460 5 4 2 2 11 16 6 0 33 48 18 0 52 48 239 206 33 13,8%

T327 230P 3460 4 5 5 3 5 6 1 2 36 43 7 14 43 57 101 87 14 13,9%

705 556 149 21,1%

Peças 

Analisadas

Peças 

Aprovadas

Peças 

Rejeitadas

% 

Refugo

Peças 

Rejeitadas

Peças 

Rejeitadas %

Peças 

Rejeitadas %GravidadeData de 

Fundição
Máq. Ref.

Totais:

PRÉ 

OTIMIZAÇÃO
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Figura 3 - Fotografia da placa molde protótipo (do lado do canhão) da caixa diferencial referência 3460, 
correspondente à data de fundição T250, com identificação das diferentes cavidades. 
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Figura 4 - Fotografia da placa molde protótipo (do lado da flange) da caixa diferencial referência 3460, 
correspondente à data de fundição T250, com identificação das diferentes cavidades. 
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Figura 5 - Imagens de raios-x de amostras de peças produzidas no ensaio de data de fundição T246. 
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Figura 6 - Imagens de raios-x de amostras de peças produzidas no ensaio de data de fundição T250. 
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Figura 7 - Imagens de raios-x de amostras de peças produzidas no ensaio de data de fundição T260, T322 e 
T327. 
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ANEXO C 

Início do projeto de alimentação e simulação em vazio 

 

Figura 1 - Representação do layout da placa molde protótipo da caixa diferencial referência 3460, e respetivas 
cotas em milímetros. 
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Figura 2 - Representação do layout da placa molde protótipo da caixa diferencial referência 3460. 
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Figura 3 - Preparação geométrica da simulação em vazio da caixa diferencial referência 3460. 
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Figura 4 – Demonstração de resultados das zonas críticas da caixa diferencial referência 3460. 
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Figura 5 - Demonstração de resultados do módulo da caixa diferencial referência 3460. 

 

Figura 6 - Demonstração dos resultados da fração crítica de sólido para dois momentos distintos relativos a: 
(a) 88% da solidificação; (b) 98% da solidificação. 

0.8449 
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Figura 7 - Demonstração dos resultados de porosidade, indicando as zonas de probabilidade de aparecimento 
de rechupe no final da solidificação. 
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ANEXO D 

Parametrização da geometria 

 

Figura 1 - Representação da "surf_003" (identificada a magenta) a dar origem ao sólido "Alimentador" 
(delimitado pelas arestas a ciano). 
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Figura 2 - Representação da posição do plano de trabalho "Alimentador (Apartação)" no centro da base do 
alimentador. 
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Figura 3 - Parametrização da variável de design "Volume". 

 

Figura 4 - Parametrização da expressão geométrica "Progressao_Volume_Positiva". 
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Figura 5 - Parametrização da expressão geométrica "Progressao_Volume_Negativa". 
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Figura 6 - Representação esquemática da interação das variáveis "Progressao_Volume_Positiva" e 
"Progressao_Volume_Negativa" com as coordenadas da superfície "surf_003. 
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Figura 7 - Representação esquemática da interação das variáveis "Progressao_Volume_Positiva" e 
"Progressao_Volume_Negativa" com as coordenadas da superfície "surf_003, para os casos de um volume de 

alimentador igual a 100 cm3 e 300 cm3. Os valores das coordenadas são apresentados em milímetros. 
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Figura 8 - Janela de configuração da superfície "surf_003". 
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Figura 9 - Janela de parametrização da extrusão da superfície "rs_003" que dará origem ao sólido 
"Alimentador". 
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Figura 10 - Comparação entre os diferentes volumes do alimentador segundo a vista de –Y, +Z e em perspetiva 
isométrica: (a) Volume igual a 100 cm3, segundo –Y; (b) Volume igual a 300 cm3, segundo –Y; (c) Volume igual a 

100 cm3, segundo +Z; (d) Volume igual a 300 cm3, segundo +Z; (e) Volume igual a 100 cm3, em perspetiva 
isométrica; (f) Volume igual a 300 cm3, em perspetiva isométrica. 
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Figura 11 - Janela de parametrização do plano de trabalho "Alimentador (Apartação)". 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE D-11 

 

 

Figura 12 - Janela de parametrização da variável "Proximidade_a_peca". 

 

Figura 13 - Proximidade do alimentador à peça: (a) Valor mínimo – 10 mm. (b) Valor máximo – 14 mm. 
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Figura 14 - Demonstração da posição do plano de trabalho "Entrada (Apartação)", do trapézio que constitui a 
superfície “rs_003”(superfície a vermelho) e do trapézio que constitui a superfície “rs_004” (superfície a 

amarelo). 

 

Figura 15 – Janela de configuração da variável “Dimensao_Entrada1”. 
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Figura 16 - Janela de configuração da superfície "rs_003". 
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Figura 17 - Exemplo representativo das proporções padrão para a entrada de um alimentador, segundo a 
SAKTHI. 

 

Figura 18 - Representação da criação da superfície "rs_005". 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE D-15 

 

 

Figura 19 - Janela de parametrização da variável "Dimensao_Colo". 
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Figura 20 - Janela de configuração da superfície "rs_005". 
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Figura 21 - Janela de configuração da "connecting_skin_002". 

 

Figura 22 - Representação do caminho que dará origem à "connecting_skin_002". 
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Figura 23 - Representação da geometria correspondente à superfície "rs_006". 
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Figura 24 - Janela de configuração da superfície "rs_006". 
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Figura 25 - Demonstração das dimensões mínimas (a) e das dimensões máximas (b) da entrada junto ao 
alimentador. 
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Figura 26 - Janela de configuração da expressão geométrica "Dimensao_Entrada2_fix”. 

 

Figura 27 - Representação das dimensões mínimas (a), e das dimensões máximas (b) da entrada junto à peça. 
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Figura 28 - Janela de configuração da "connecting_skin_001". 

 

Figura 29 - Representação do caminho que dará origem à "connecting_skin_001". 
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Figura 30 - Janela de parametrização da variável "Posicao_Alimentador". 

 

Figura 31 - Representação dos limites mínimos (a), e máximos (b) da variação da massa de alimentador em 
cada meia moldação. 
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Figura 32 - Representação da geometria final do conjunto peça + alimentador e do "bolo" de areia envolvente. 
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ANEXO E 

Malhamento e definição do processo 

 

Figura 1 - Parametrização da malha para as otimizações a realizar. 
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Figura 2 - Representação da malha gerada para o conjunto peça + alimentador, para as otimizações a realizar. 
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Figura 3 - Inspeção da malha gerada com o auxílio da ferramenta "mesh quality". 
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Figura 4 - Realização de dois seccionamentos na zona da entrada no alimentador, (a) segundo XZ, e (b) 
segundo YZ, para verificação do cumprimento do critério de espessura mínima de 3 nós. 

 

 

Figura 5 - Representação esquemática do processo de fundição envolvido nas otimizações a executar. 
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Figura 6 - Informação sobre a composição química da liga GJS-500 utilizada nas otimizações a simular. 

 

 

Figura 7 - Janela de definição do método de inoculação para as otimizações a simular.
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ANEXO F 

Análise de resultados da otimização 

Tabela 1 - "Data table" obtida após o cálculo da otimização do volume do alimentador. 

 

 

 

Figura 1 - Efeito da variável "Volume" nos objetivos definidos. 
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Tabela 2 - Demonstração da "data table" obtida após o cálculo da otimização das dimensões da entrada e da 
proximidade ao alimentador. 
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Figura 2 - Gráfico de dispersão dos resultados da porosidade máxima vs. porosidade ponderada. 
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Figura 3 - Gráficos "main effect" obtidos após o cálculo da segunda otimização, evidenciando a influência de 
cada variável nos valores de porosidade ponderada. 
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Figura 4 - Gráficos "main effect" obtidos após o cálculo da segunda otimização, evidenciando a influência de 
cada variável nos valores de porosidade máxima. 
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Figura 5 - "History chart" obtido após o cálculo da segunda otimização, evidenciando a progressão dos valores 
da porosidade ponderada em função do design. 
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Figura 6 - "History chart" obtido após o cálculo da segunda otimização, evidenciando a progressão dos valores 
da porosidade máxima em função do design. 
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Figura 7 - Gráfico interativo de coordenadas paralelas, relativo ao objetivo de porosidade ponderada (sem 
manipulação). 
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Figura 8 - Gráfico interativo de coordenadas paralelas, relativo ao objetivo de porosidade ponderada, após 
manipulação, evidenciando os três melhores resultados. 
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Figura 9 - Gráfico interativo de coordenadas paralelas, relativo ao objetivo de porosidade máxima (sem 
manipulação). 
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Figura 10 - Gráfico interativo de coordenadas paralelas, relativo ao objetivo de porosidade máxima, após 
manipulação, evidenciando os três melhores resultados. 
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Figura 11 - Identificação das zonas com probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 15 %, segundo 
perspetiva isométrica. 
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Figura 12 - Identificação das zonas com probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 15 %, segundo 
-Y. 
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Figura 13 – Identificação dos resultados de porosidade máxima nas quatro zonas com probabilidade de 
aparecimento de rechupe superior a 15 %, segundo –X. 
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Figura 14 - Identificação da fração crítica de sólido antes da solidificação da entrada, para uma extensão da 
solidificação de 90 %. 

 

Figura 15 - Identificação da fração crítica de sólido antes da solidificação da entrada, para uma extensão da 
solidificação de 95 %. 
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Figura 16 - Resultados de feedmod para o conjunto peça + alimentador otimizado, segundo –Y. 

 

Figura 17 - Resultados de hot spot para o conjunto peça + alimentador otimizado, segundo perspetiva 
isométrica. 

 



OTIMIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPONENTES 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

 FEUP | MIEMM 
1 JULHO 2016 

 

  

PEDRO PINHEIRO ALBUQUERQUE F-17 

 

Tabela 3 - "Data table" obtida após otimização de distribuição da massa do alimentador em cada meia 
moldação. 

 

 

 

Figura 18 - Efeito da variável "Posicao_Alimentador" nos objetivos definidos. 
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Tabela 4 - "Data table" obtida após otimização da composição química. 
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Figura 19 - Efeito das variáveis definidas para a otimização da composição química no objetivo de porosidade 
ponderada. 
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Figura 20 - Efeito das variáveis definidas para a otimização da composição química no objetivo de porosidade 
máxima. 
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Figura 21 - Zonas com probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 15 %, segundo perspetiva 
isométrica, após otimização da composição química. 
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Figura 22 - Zonas com probabilidade de aparecimento de porosidade superior a 15 %, segundo –Y, após 
otimização da composição química. 
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Figura 23 - Resultados da porosidade máxima nas únicas zonas com probabilidade de aparecimento de rechupe 
superior a 15 %, segundo –X, após otimização da composição química. 
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ANEXO G 

Simulação do sistema de gitagem e ensaios de produção 

 

Figura 1 - Primeira versão do alimentador modelado em SOLIDWORKS. 

 

Figura 2 - Primeira versão da gitagem modelada em SOLIDWORKS, e perspetiva auxiliar. 
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Figura 3 - Imagem da simulação da velocidade de enchimento, para a primeira versão da gitagem modelada, 
em que se observa uma elevada disparidade entre os valores obtidos para os patamares superior e inferior. 

 

Figura 4 – Imagem da segunda gitagem modelada em SOLIDWORKS. 
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Figura 5 – Imagem de um momento do enchimento para a segunda gitagem modelada. 

 

Figura 6 - Zonas de probabilidade de rechupe superior a 15 %, assim como zona de porosidade máxima, para a 
segunda gitagem. 
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Tabela 1 - Tabela dos controlos de composição química efetuados para a realização do ensaio de produção com 
data de fundição U118. 

 

 

Tabela 2 - Listagem dos vários ensaios de produção realizados posteriormente à otimização da caixa 
diferencial, e respetivos parâmetros de controlo. 

 

 

 

Figura 7 – Segunda versão do alimentador modelado em SOLIDWORKS. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sup. Inf.

U118 230P 3460 3 2 2 2 8 18 0 2 29 64 0 7 29 71 202 174 28 13,9%

U125 230P 3460 3 2 3 2 11 36 12 17 14 47 16 22 30 70 447 371 76 17,0%

U161 230P 3460 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 100 0 100 36 35 1 2,8%

685 580 105 15,3%
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Figura 8 - Zonas de probabilidade de rechupe superior a 15% para a terceira gitagem. 

 

Figura 9 – Imagem da terceira gitagem modelada em SOLIDWORKS. 
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Figura 10 - Fotografia da placa molde protótipo (do lado do canhão) da caixa diferencial referência 
3460, correspondente à data de fundição U161, com a gitagem otimizada e a identificação das diferentes 

cavidades. 
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Figura 11 - Imagens de raios-x de quatro amostras diferentes, do ensaio com data de fundição U161, 
evidenciando defeitos com gravidade 3. 
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Figura 12 – Rechupe detetado em secção da peça rejeitada. 
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Figura 13 – Imagens de secções de 
peças após inspeção por líquidos 
penetrantes, realizada em amostras 
aleatórias de cada cavidade. 
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ANEXO H 

Melhorias face ao projeto inicial 

Tabela 1 - Listagem dos vários ensaios de produção realizados antes e após otimização da caixa diferencial 
referência 3460, e respetivos parâmetros de controlo. 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico de dispersão representativo da evolução da gravidade detetada em cada cavidade, nos 
cachos de controlo, em função dos diferentes ensaios de produção realizados. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sup. Inf.

T246 230P 3460 3 5 7 2 3 1 3 0 43 14 43 0 86 14 47 40 7 14,9%

T250 230P 3460 7 7 3 3 29 25 17 9 36 31 21 11 58 43 206 126 80 38,8%

T260 230P 3460 4 5 2 0 5 2 8 0 33 13 53 0 87 13 112 97 15 13,4%

T322 230P 3460 5 4 2 2 11 16 6 0 33 48 18 0 52 48 239 206 33 13,8%

T327 230P 3460 4 5 5 3 5 6 1 2 36 43 7 14 43 57 101 87 14 13,9%

705 556 149 21,1%

U118 230P 3460 3 2 2 2 8 18 0 2 29 64 0 7 29 71 202 174 28 13,9%

U125 230P 3460 3 2 3 2 11 36 12 17 14 47 16 22 30 70 447 371 76 17,0%

U161 230P 3460 3 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 100 0 100 36 35 1 2,8%

685 580 105 15,3%
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Figura 2 - Taxa de refugo, por cavidade, nos diferentes ensaios de produção realizados. 

 

 

 

Figura 3 - Taxa de refugo obtida nos diferentes ensaios de produção realizados.  
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ANEXO I 

Análise crítica do MAGMA5 

Tabela 1 - Redução do tempo de simulação de solidificação, em função do número de núcleos disponíveis para 
o seu desenvolvimento, assumindo um tempo base de 30 minutos [11]. 

 

 

 

Figura 1 - Modelação da função de variação do fator de melhoria do tempo de simulação de solidificação, em 
função do número de núcleos disponíveis para o seu desenvolvimento, e respetiva tendência. 

Nº Núcleos
Tempo de Simulação 

(min)
Fator de Melhoria

Fator de Melhoria 

(%)

1 30,00 1 100%

2 28,00 1,07 107%

4 10,23 2,93 293%

6 8,57 3,50 350%

8 7,23 4,15 415%
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Tabela 2 - Redução do tempo de simulação de solidificação, em função do número de núcleos disponíveis para 
o seu desenvolvimento, assumindo um tempo base de 100 minutos [11]. 

 

Tabela 3 - Redução do tempo de simulação de enchimento, em função do número de núcleos disponíveis para o 
seu desenvolvimento, assumindo um tempo base de 13 horas e 20 minutos [12]. 

 

 

 

Figura 2 - Modelação da função de variação do fator de melhoria do tempo de simulação de enchimento, em 
função do número de núcleos disponíveis para o seu desenvolvimento, e respetiva tendência. 

 

 

Nº Núcleos
Tempo de Simulação 

(min)
Fator de Melhoria

Fator de Melhoria 

(%)

1 100,00 1 100%

2 93,34 1,07 107%

4 34,10 2,93 293%

6 28,57 3,50 350%

8 24,08 4,15 415%

Nº Núcleos
Tempo de Simulação 

(horas)
Fator de Melhoria

Fator de Melhoria 

(%)

1 13,33 1 100%

2 6,48 2,06 206%

4 3,50 3,81 381%

6 2,47 5,40 540%

8 1,99 6,71 671%


