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INTRODUÇÃO 

 

Grande parte das peças metálicas utilizadas em montagens de peças de automóveis e demais 

aplicações é obtido por meio da deformação de ligas metálicas através de esforços mecânicos 

externos, as conformações consistem em transformar um corpo metálico em um corpo com forma 

predefinida por uma matriz. [1] 

Esse processo usa a técnica de deformar os metais plasticamente utilizando o esforço necessário para 

deformar o material sem chegar ao seu ponto de ruptura, a estampagem pode ser dividida em duas 

condições mecânicas que são a de estampagem profunda e a dobra, ou se formos analisar a 

estampagem convencional podemos dividir em três áreas corte, dobra e repuxo. 

Nesses processos os estudos sobre os materiais envolvidos para a fabricação da peça quanto para a 

ferramenta devem ser bem apurados visando a melhor performance e durabilidade da ferramenta 

envolvida, verificando qual é a especificação da peça com dureza, rugosidade entre outras 

características que devem ser avaliadas na especificação da peça a ser produzida, as obtidas por esse 

processo hoje em dia são utilizadas nos mais diversos ramos com indústria automotiva, linha branca, 

aeronáutica por esse motivo a variação de materiais e especificação acaba tornando cada processo 

praticamente único. [2] 

 

OBJETIVOS 

 

 

O objetivo desse artigo é o pesquisar e analisar dos métodos de estampagem por meio da 

conformação mecânica, com foco nos métodos, visando mostrar os prós e contras de cada processo, 

ferramenta e materiais envolvidos na fabricação de peças obtidas por meio de corte, e as peças que 

podem ser obtidas por meio desse processo. 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA  

 

O procedimento em estudo foi realizado com base na pesquisa descritas analisando o estudo de Bathe 

[4], o método pode ser utilizado não somente em estampagem de chapas, mas também em outros 

processos de conformação de chapas como, por exemplo, estiramento. Processo esquematizado 

conforme Figura [1] 

Figura 1 

 

Figura [1] Referência S. H. Evangelista e J. Lirani, "Estudo de casos de estampagem de chapas metálicas 

através de método dos elementos finitos e diagramas de limite de conformação." CONEM 2002. 

Dado o inicio do processo é necessário avaliar separadamente o problema de conformação como um 

todo, estabelecendo os interesses e a estratégia de solução. Reúne-se então as informações da 

geometria, que serão empregadas posteriormente na etapa de modelamento. 

As informações colhidas até então são somadas a reunião de dados sobre as propriedades dos 

materiais dos componentes e aspectos sobre força, velocidade e atrito relacionados as condições 

físicas do problema. Durante a etapa de aplicação de elementos finitos executa-se as variáveis do 

problema a avaliação destes pontos contribuirá para a conclusão do modelamento matemático. 

 

 

 

 



 

DESENVOLVIMENTO  

O processo tem como objetivo obter formas geométricas determinadas a partir de chapas, submetidas 

a ação da ferramenta (Punção de corte), aplicada por intermédio de uma prensa que exerce a pressão 

sobre a peça a chapa apoiada da matriz de corte. O processo ocorre da seguinte forma: no instante 

em que o punção penetra na matriz, o esforço de compressão converte-se em esforço de 

cisalhamento e ocorre o desprendimento brusco de um pedaço de chapa. [4] 

As formas de estampagem por conformação são: 

Mecânico a quente: A temperatura de trabalho da conformação a quente causa a eliminação do 

encrua mento através da recristalização. [5] 

Ainda pode-se dividir os processos de conformação em dois grupos, classificados de acordo com o tipo 

de deformação. [5] 

Deformação volumétrica (Bulk deformation processo) onde a espessura é alterada substancialmente. 

Deformação de chapas (Sheet-metalworking processo) onde a mudança de espessura não é relevante 

(dobramento, embutimento, etc.) [5] 

Deformações plásticas (irreversíveis) que modificam a estrutura do material; são as deformações 

elásticas em metais e são desprezíveis para o processo de conformação. [5] 

Alterações nas propriedades mecânicas do material (encruamento-aparecimento de tensões auto-

equilibradas ou residuais) [5] 

Um ponto qualquer em repouso, quando submetido a um carregamento externo tem sua forma 

modificada, a deformação depende do carregamento, podendo ser apenas elástica ou elástica 

permanente. 

Um corpo sendo submetido a um carregamento de forças independentemente da quantidade de 

forças que estão atuando, sempre é possível decompô-las num sistema de eixos cartesianos. 

A força pode estar distribuída ao longo de toda uma superfície e assim tem se para cada elemento de 

área uma força atuante. [3] 

Em um corpo genérico, a tensão no ponto P será dada por a tensão com a seção em que é medida e 

pode ser decomposta em tensão normal e tangencial (ou cisalhante). 

Tensor de tensões torna um elemento cúbico em torno de um ponto P: 



T=  

 

 

Tensão média é a média dos elementos da diagonal do tensor de tensões. 

=  ( + + ) 

Sabendo que, por definição, o traço de um tensor é escrito por: 

Tensor desviador é definida por: 

S= = 

As tensões principais são as componentes normais do tensor cujas tensões de cisalhamento são nulas. 

Por convenção chama-se de a maior tensão e: 

=  

Círculo de Mohr uma placa estado de tensões cujos lados coincidam com as direções principais. Qual 

a tensão em uma direção qualquer deste plano? 

Chamando de r a expressão 

Círculo de Mohr em 3D 

 

A deformação plástica iniciará quando a máxima tensão de cisalhamento atingir um valor crítico. 

=  

A deformação plástica iniciará quando a máxima tensão de cisalhamento atingir um valor crítico. 

Para uma barra sob tensão no instante em que o material passa do regime elástico para o plástico é 

chamada tensão de escoamento.(Yield Stress) [4] 
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