
Resumo  

Os processos tecnológicos de conformação plástica dos metais, têm constituído um domínio de 

investigação extremamente activo nas duas últimas décadas. Este trabalho desenvolveu-se numa das 

técnicas de conformação plástica dos metais, a Embutidura, que consiste na obtenção de peças 

mecânicas, de superfície não gerada ou não planificável, a partir de chapas metálicas finas 

previamente cortadas. A Embutidura é um processo largamente difundido em particular na indústria 

automóvel, na indústria aerospacial e no sector alimentar. O sucesso de uma operação de 

Embutidura depende fundamentalmente das condições operatórias do processo e das características 

mecânicas, reológicas e metalúrgicas da chapa.  

Esta dissertação pretende ser um contributo para um melhor conhecimento e uma maior 

compreensão de aspectos relacionados com cada uma das duas áreas de investigação associadas à 

filosofia da Concepção Assistida por Computador (Computer Aided Control of Sheet Metal Forming 

Processes): simulação numérica pelo Método dos Elementos Finitos e caracterização do 

comportamento mecânico.  

Na área da simulação numérica pelo método dos Elementos Finitos desenvolveu-se e aperfeiçoou-se 

a metodologia de representação das ferramentas através de superfícies paramétricas. Com a 

implementação de uma estratégia de busca global conseguiu mostrar-se que esta forma de 

representação constitui um método alternativo de representação. Simularam-se várias peças 

industriais com resultados satisfatórios ao nível da geometria e da distribuição de deformações. Os 

resultados obtidos na simulação do "Benchmark S-Rail" estão em perfeita harmonia com os 

resultados obtidos por outros autores, quer a nível teórico quer a nível experimental. Realizaram-se 

trabalhos de índole experimental ("Benchmarks" experimentais), com o objectivo de validar os 

resultados obtidos por simulação numérica dos mesmos "Benchmark".  

Na área da caracterização do comportamento mecânico dos materiais em chapa os trabalhos 

desenvolveram-se na caracterização à tracção e "formabilidade" das ligas de alumínio. Esta opção 

deveu-se ao crescente interesse manifestado pela indústria automóvel na utilização destes materiais. 

Foram ainda utilizados materiais que, embora não sejam passíveis de ser utilizados na indústria 

automóvel, permitem aprofundar o conhecimento do comportamento mecânico das ligas de alumínio. 

Neste trabalho demonstrou-se, através das curvas ( )γτ  obtidas em tracção, que o fenómeno do 

"cruzamento das curvas de tracção" (“curve crossing phenomenon") observado no alumínio A1 1050 

(alumínio puro comercial 99,5%) é devido, fundamentalmente, a diferentes texturas induzidas no 

alumínio. Neste trabalho demonstrou-se que o efeito Portevin-Le Chatelier observado nas ligas de 

Alumínio-Magnésio está directamente associado à deformação heterogénea da liga, correspondente 

a uma localização da deformação resultante da conjugação de um efeito mecânico com um efeito 

metalúrgico. O estudo da anisotropia mecânica das ligas de alumínio permitiu evidenciar os baixos 

coeficientes de anisotropia que estas ligas apresentam e que condicionam a "formabilidade" das 

mesmas. A caracterização do encruamento das ligas de alumínio permitiu evidenciar a necessidade 



da determinação de dois coeficientes de encruamento. Na caracterização da "formabilidade" das ligas 

de alumínio identificou-se que esta característica é influenciada em trajectórias lineares pelo tamanho 

de grão/textura do alumínio. Em trajectórias complexas, a "formabilidade" depende do tipo das 

trajectórias (primeira e segunda trajectória) impostas à chapa. Os resultados obtidos para a liga 

Alumínio-Magnésio estão de acordo com alguns resultados teóricos apresentados na bibliografia, 

podendo considerar-se que a expansão biaxial-simétrica é, como primeira trajectória, uma trajectória 

limitadora da "formabilidade".  

Abstract 

The sheet metal forming processes have been highly investigated in the last twenty years. This work 

has been developed on a sheet metal forming method, Drawing Technology, which consists in 

obtaining parts with non generated or non planned surfaces, from thin metal sheet blanks. The 

drawing technology is a widely used method, particularly in automotive industry, in aerospace industry 

or in the kitchenware industry. The success of a drawing procedure depends mainly on the operatory 

parameters of the process and on the mechanic and metallurgical characteristics of the sheet.  

The present work intends to make a contribution to the better knowledge and deeper understanding of 

some of the aspects related to each of the two areas of research related with Computer Aided Control 

of Sheet Metal Forming Processes: Numerical Simulation by Finite Element Method and Mechanical 

Behaviour Characterization.  

In the field of Numerical Simulation by Finite Element Method there has been an improvement of the 

methodology of tools description by means of parametric surfaces (parametric approach). Through the 

establishment of a strategy of global search it has been proved that this type of tool description can be 

an alternative approach of tool representation when used directly in the contact analysis. Several 

industrial parts have been simulated with positive results in terms of geometrical shape and strain 

distribution. The results obtained in the Benchmark S-Rail simulation are in perfect consonance with 

the results obtained by other authors, either in theory or in terms of experimental level. Some 

experimental work (Experimental Benchmarks) has been performed with the purpose of validating the 

results obtained by numerical simulation of the same Benchmarks.  

In the field of the characterization of the mechanical behaviour of sheet materials, developments have 

been achieved in uniaxial tension and formability characterization of aluminum alloys. This choice is 

due to the increasing interest revealed by the automotive industry in the use of these materials. We 

have also employed materials which, in spite of not being suitable for the automotive industry, allow a 

deeper knowledge of the mechanical behaviour of aluminum alloys. In this work we have 

demonstrated through the ( )γτ  curves obtained in uniaxial tension that the curve crossing 

phenomenon observed in the aluminum A1 1050 (99,5% ) is mainly due to different textures of the 

aluminum. It has been also demonstrated that the Portevin-Le Chatelier Phenomenon observed in the 



Aluminum-Magnesium alloys is directly related to the heterogenic deformation of the alloy, which 

corresponds to a strain localization due to the mechanical effect in conjunction with the metallurgical 

effect. The anisotropy characterization of the aluminum alloys has enabled the evidence of its low 

anisotropic coefficients which affects their formability. The hardening characterization of these alloys 

has shown the need of determination of at least two work hardening coefficients. In the formability 

characterization of the aluminum alloys it has been shown that the formability of the aluminum A1 

1050 is influenced by the relation grain size/texture of this material. In complex strain paths, the 

formability depends on the type of the strain paths (prestrain and reloading) imposed to the sheet 

material. The results obtained for the Aluminum-Magnesium alloys (A1 5754) are in perfect agreement 

with the theoretical results shown in the bibliography. We may consider that the equi-biaxial stretching, 

as prestrain, can reduce the formability.  


