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Resumo 
Os processos tecnológicos de conformação plástica de chapa são hoje correntemente utilizados 
em diversas áreas de produção. A complexidade crescente dos produtos, a constante redução dos 
ciclos de desenvolvimento e as tendências actuais de utilização de materiais mais leves e mais 
resistentes colocaram novos desafios aos processos de conformação plástica de chapa. Para fazer 
face a estes desafios, existe uma sucessiva aproximação ao conceito de produção virtual, e em 
particular à simulação numérica por elementos finitos. Na última década, tem sido dedicado um 
extenso esforço no desenvolvimento destas ferramentas numéricas e no estabelecimento de 
modelos matemáticos que permitam modelar o comportamento da chapa quando sujeita ao 
processo de conformação plástica. A validação dos novos desenvolvimentos numéricos necessita 
de resultados experimentais com a maior fiabilidade possível. A presente dissertação pretende 
ser uma contribuição no campo da obtenção de dados experimentais de referência que permitam 
a validação dos resultados numéricos. Para tal, são apresentados resultados de ´benchmarks’ 
experimentais, os quais são representativos de defeitos ou comportamentos típicos obtidos no 
processo de embutidura, e estudadas as influências de diversas variáveis experimentais. Perante 
os resultados obtidos, são estabelecidas um conjunto de condições experimentais a considerar 
para atingir a fiabilidade necessária. São realizadas simulações numéricas desses ‘benchmarks’ e 
apresentado um método de compensação do fenómeno de retorno elástico, o qual é responsável 
pela grande variabilidade das formas obtidas pelo processo de embutidura. Realiza-se igualmente 
a análise à rotura de componentes embutidos. Para tal, um programa modular e amigável para a 
previsão de curvas limite de embutidura foi adaptado como uma ferramenta de pós-
processamento dos resultados numéricos obtidos pela simulação por elementos finitos. São 
usados componentes embutidos para se obterem resultados de simulação numérica, os quais são 
pós-processados para a determinação da estricção localizada com o programa desenvolvido. As 
previsões são comparadas com resultados experimentais para testar a validade dos modelos 
implementados. 
 
Palavras-chave: Simulação Numérica, Método dos Elementos Finitos, ´Benchmarks’ 
Experimentais, Embutidura, Compensação do Retorno Elástico, Estricção Localizada 
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Abstract 
Sheet metal forming processes are widely used in several production areas. The growing 
complexity of the products, the shortening of development cycles and the actual trends of using 
lighter and higher strength materials has placed new challenges to the sheet metal forming 
processes. To face these challenges, a new approach to virtual production concepts was arisen, 
namely to finite element numerical simulation. In last decade, an extensive effort has been 
dedicated in the development of these numerical tools and in the establishment of mathematical 
models that allow a better modelling of sheet metal behaviour under plastic deformation. The 
validation of these numerical developments needs experimental results as reliable as possible. 
The present dissertation intends to provide a contribution in the area of reference experimental 
data to be used in numerical results validation. For such purpose, experimental benchmarks 
results are presented, which are representative of typical defects or behaviours obtained in sheet 
metal forming components. Several experimental variables were investigated and it was 
established a group of experimental conditions to take into account in order to reach reliable 
results. Numerical simulations were performed and its results were compared with the 
experimental ones. It is also presented a numerical method to compensate springback, a 
phenomenon responsible for major discrepancies observed in final geometry of stamped parts. 
Concerning failure analysis, a modular and user-friendly program to predict forming limits was 
adapted as a post-processing tool for finite elements simulations results. Experimental 
components were used to obtain numerical results that were post-processed with the developed 
code in order to predict the onset of necking localization. A comparison between experimental 
and numerical results is carried out. 
 
 
 
 
 
Keywords: Numerical modelling, Finite Element Method, Sheet Metal Forming, Experimental 
Benchmarks, Springback Compensation, Necking Localization 
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1 Introdução 

1.1 Introdução geral 

Os processos tecnológicos de conformação plástica de chapa são hoje correntemente 

utilizados em diversas áreas de produção tais como a indústria automóvel, a indústria de 

electrodomésticos (máquinas de lavar, frigoríficos, grelhadores, fogões, etc.), a indústria de 

elementos domésticos e decorativos (banheiras, lava-louças, recipientes, candeeiros, botijas de 

gás, etc.), a indústria eléctrica e electrónica (elementos de interruptores, de computadores, 

casquilhos de lâmpadas, etc), a indústria de utensílios alimentares (panelas, caçarolas, tampas, 

tabuleiros, etc.), a indústria aeronáutica e aeroespacial, a indústria naval, a indústria relojoeira, 

etc.. 

As tendências actuais nestas indústrias podem ser caracterizadas pela flexibilidade e 

complexidade crescentes dos produtos devido às exigências impostas pelo mercado. A forte 

competição entre os diversos produtores aliada à crescente redução do tempo de vida útil dos 

produtos requer o desenvolvimento rápido e económico de produtos de elevada qualidade, 

exigindo-se uma elevada flexibilidade para alterações a nível do ‘design’ atendendo à inovação 

imposta a esses mesmos produtos [Yang 2002]. 

Esta redução de ciclo de desenvolvimento deixou tempos extremamente curtos para o 

projecto de novas ferramentas e respectiva correcção e afinação. Tipicamente, são necessários 

numerosos e onerosos ciclos de tentativa-erro nas fases de desenvolvimento com recurso a 

ferramentas-protótipo também por si extremamente onerosas. O consumo de tempo e a ocupação 

de equipamento necessário à produção aumentam esses custos de desenvolvimento 

comprometendo a necessária redução dos ciclos de projecto-fabrico. 

Entre as indústrias utilizadoras da tecnologia de conformação plástica de chapa, destaca-se 

a indústria automóvel, a qual é responsável por grandes volumes de produção, assim como a uma 

grande variedade de componentes embutidos. A importância económica deste sector nos países 

desenvolvidos [Flegel 2001] associado com a forte concorrência entre os inúmeros produtores 

torna esta indústria um dos principais motores de desenvolvimento de diversas áreas de 

conhecimento incluindo a dos processos de conformação plástica. 

As principais preocupações actuais na indústria automóvel centram-se na protecção 

ambiental, economia de combustível e especificações de segurança [Flegel 2001]. 
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Parte da estratégia global nesta indústria passa pela redução do peso total dos automóveis 

o que se traduz em melhores desempenhos, e consequente redução de consumo de combustível 

alcançando valores mais baixos de emissão de gases poluentes para o ambiente. Ao mesmo 

tempo, a segurança dos ocupantes deve ser continuamente melhorada fazendo face às 

especificações de segurança cada vez mais exigentes. Estas exigências obrigaram a conceitos de 

menor peso e a estruturas preparadas para o choque, fazendo uso de materiais mais leves e/ou 

mais resistentes. 

Actualmente são utilizados diversos materiais na construção da estrutura do automóvel, 

nomeadamente aços macios, aços de elevada resistência e ligas de alumínio. A introdução de 

novos materiais na industria automóvel colocou novos desafios aos processos de conformação 

plástica. O comportamento observado com os aços convencionais não é aplicado a estes aços de 

elevada resistência e às ligas de alumínio. 

Estes factores aliados à crescente complexidade da tecnologia da embutidura levaram a 

uma sucessiva aproximação ao conceito de produção virtual, nomeadamente, à simulação 

numérica dos processos de conformação plástica e à extensão do seu uso a todo o processo de 

produção de automóveis [Roll 2002]. 

A simulação numérica dos processos de conformação plástica tem actualmente assumido 

um papel fundamental no preenchimento desses requisitos, reduzindo os tempos de 

desenvolvimento e promovendo a rápida introdução de novos materiais. 

A crescente utilização da simulação numérica tem levantado novos desafios e exigências 

ao desenvolvimento dessas ferramentas numéricas. Um extenso esforço tem sido dedicado ao 

desenvolvimento de ferramentas analíticas fiáveis e modelos matemáticos capazes de simular os 

processos de conformação plástica. Contudo, a resposta não é fácil nem imediata. 

1.2 Fundamentos de Embutidura 

Os processos tecnológicos de conformação dos metais por deformação plástica 

caracterizam-se pela capacidade de obtenção de peças mecânicas com cadências de produção 

elevadas e pela utilização praticamente integral da matéria-prima posta em jogo, permitindo a 

obtenção da forma final ou quase final do produto (‘near-netshape technology’). É, aliás, a sua 

capacidade para altas cadências que faz com que este tipo de processos seja especialmente 

adequado para a produção de componentes em larga escala. 
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Dos processos de conformação plástica em chapa, a embutidura, que consiste na obtenção 

de peças mecânicas de superfície não gerada ou não planificável, ocupa um lugar de destaque. 

Tipicamente, uma operação de embutidura implica a presença de 3 componentes fundamentais: 

punção, matriz e cerra-chapas. O princípio do processo é descrito na figura 1.1. O deslocamento 

do punção deforma uma chapa inicialmente plana até atingirmos a forma pretendida. 

Cerra-Chapas

Matriz

Punção

Chapa
 

Figura 1.1 – Esquema básico de uma ferramenta de embutidura [Vreede 1992] 

O cerra-chapas transfere uma força externa à chapa, impedindo a formação de 

enrugamentos e permitindo o controlo o processo. Os dois modos principais de deformação em 

embutidura dependem directamente da acção do cerra-chapas e da pressão por ele exercida. 

No exemplo da figura 1.1 é apresentado uma ferramenta de um embutido axisimétrico. No 

entanto, o processo de embutidura é utilizado para conformar peças de geometria complexa, 

como, por exemplo, componentes de automóveis. Para alguns produtos é necessário efectuar a 

conformação em diversas etapas. Nestes casos, há lugar ao fabrico de um conjunto de 

ferramentas para conformar um único produto. 

1.3 Defeitos de Embutidura 

O sucesso e repetibilidade numa operação de embutidura depende de um vasto leque de 

variáveis tais como as condições operatórias do processo e as características mecânicas, 

reológicas e metalúrgicas da chapa, entre outras [Santos 2005]. Se bem que a influência de cada 

uma destas variáveis possa ser analisada separadamente, a sua síntese é particularmente difícil, 

devido à sua complexidade e interactividade. É apresentado na figura 1.2 um quadro-resumo 

com algumas das variáveis que podem influenciar a forma final do componente embutido. 
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Figura 1.2 – Variáveis que podem influenciar os produtos embutidos [Kazama 2001] 

Para entender de forma sistemática o processo de embutidura, é então necessário reunir 

informação respeitante a diferentes áreas: 

- Geometria das ferramentas 

- Comportamento mecânico do material 

- Condições tribológicas entre a ferramenta e a peça 

- Interacção da ferramenta / prensa 

A integração e interacção da informação recolhida nessas áreas (tarefa extremamente 

difícil) torna possível a previsão da rotura ou enrugamento no processo de embutidura em fases 

precoces de desenvolvimento, permitindo minimizar os custos globais e reduzir o tempo 

necessário à entrada em produção de um determinado componente embutido. Estudos efectuados 

por Doege [Doege 1985], em geometrias relativamente simples, estabelecem relações entre 

diversas variáveis (geometria da ferramenta, força de cerra-chapas, coeficiente de atrito, etc..), 

permitindo desenvolver algumas técnicas que possibilitam prever o fracasso em operações de 

embutidura. 

Contudo, a tendência actual de utilização de novos materiais (para os quais existe alguma 

falta de conhecimento tecnológico) associada à necessidade de estabelecer novas condições 

operatórias ao processo para estes mesmos materiais e a dificuldade de obtenção de soluções 

analíticas, nomeadamente para embutidos complexos, levanta novos problemas em embutidura: 

após o relaxamento de esforços, a peça pode tomar uma forma diferente da pretendida. Esta 
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distorção dimensional observada no processo de embutidura tem origem na recuperação elástica 

conhecida por retorno elástico, o qual se deve à distribuição não-uniforme das tensões residuais 

ao longo da espessura do componente após embutidura. Estas distorções dimensionais podem ser 

classificadas em 4 categorias distintas [JDDRG 1997]: Alteração do ângulo, Curvatura das 

paredes laterais, Torção (‘Twist’) e ‘Warping’. Na figura 1.3, é apresentada um quadro resumo 

das distorções dimensionais. 

‘Warping’

Torção (‘Twist’)

Curvatura das 
paredes verticais

Alteração do 
ângulo

‘Warping’

Torção (‘Twist’)

Curvatura das 
paredes verticais

Alteração do 
ângulo

 
Figura 1.3 – Classificação das distorções dimensionais observadas no processo de Embutidura 

Contudo, num componente embutido, podem surgir outros defeitos além dos defeitos 

dimensionais. Com o aumento das exigências ao nível da qualidade, o aspecto superficial do 

componente é também considerado um factor importante na realização dos embutidos 

industriais. As distorções dimensionais e defeitos de índole estética podem estar ambos presentes 

num mesmo componente e podem torná-lo dificilmente recuperável nas operações seguintes ou 

até mesmo inviabiliza-lo. A classificação destes defeitos de embutidura pode assentar em 

diferentes critérios. Segundo Lange [Lange 1985] esses defeitos podem ser classificados em três 

classes distintas: 

- Defeitos de forma ou dimensionamento 

- Defeitos na peça ou na sua superfície 

- Propriedades finais da peça não satisfatórias 

Outros critérios como defeitos estéticos v.s. defeitos funcionais ou causas que os 

originaram também são utilizados para estabelecer um distinção entre os diversos defeitos. 
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Um critério proposto por Ajmar et al [Ajmar 2001] estabelece uma distinção entre defeitos 

globais e defeitos locais. Considera-se um defeito como sendo global aquele defeito que afecta 

todo o embutido. Por seu lado um defeito local é todo aquele defeito que se cinge a uma área 

restrita da peça. Esta classificação de defeitos parece ser a mais adequada para classificar todos 

os defeitos de embutidura, e pode ser aplicada a todos os tipos de defeitos, estéticos ou 

funcionais podendo ser mesmo aplicada a defeitos cuja causa é desconhecida ou não é 

perfeitamente definida. Na tabela 1.1 estão resumidos os principais defeitos de embutidura e a 

sua classificação, segundo este critério. 

•‘Spoilers’

•Marcas

•Rotura

•Redução excessiva de espessura

••Ondulação da superfície

•Retorno Elástico 2D

••Pregas / Enrugamento

•Retorno Elástico 3D

•‘Twisting’

Defeitos LocaisDefeitos Globais

•‘Spoilers’

•Marcas

•Rotura

•Redução excessiva de espessura

••Ondulação da superfície

•Retorno Elástico 2D

••Pregas / Enrugamento

•Retorno Elástico 3D

•‘Twisting’

Defeitos LocaisDefeitos Globais

 
Tabela 1.1 - Classificação dos principais defeitos de Embutidura 

Os defeitos como a rotura e a redução excessiva de espessura (estricção localizada) são, de 

um modo geral, previstos pelos programas de simulação existentes [Makinouchi 2001, Santos 

1993]. Contudo, a sua capacidade actual na previsão de defeitos que afectam a geometria final da 

peça, ou seja, os defeitos globais, ainda é limitada, nomeadamente a previsão do retorno elástico. 

Apesar de alguns destes defeitos globais serem de baixa amplitude, podem levar à rejeição da 

peça, devido ao seu aspecto superficial ou dificuldades na montagem com outros componentes. 

1.4 Simulação numérica 

A simulação numérica de processos de conformação plástica em chapa têm sido um tópico 

de investigação há mais de duas décadas. O seu interesse nestes processos é evidente: permite à 

industria efectuar uma validação virtual das ferramentas de embutidura, substituindo os testes 

experimentais em prensa, reduzindo o ‘time-to market’ de novos produtos e consequentemente 

os custos envolvidos no seu desenvolvimento. A contribuição da simulação numérica pode, no 
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entanto, ir mais longe. A optimização de toda a cadeia de produção por intermédio da simulação 

numérica, procedendo a redução de custos, pode conduzir a ganhos significativos quer em 

termos económicos, quer em termos técnicos. Para atingir estes objectivos são impostos à 

simulação numérica os seguintes requisitos [Makinouchi 2001]:  

- Simulação de todo o processo de conformação plástica incluindo embutidura, corte e 

dobragem; 

- Fiabilidade dos resultados numéricos na previsão de defeitos de embutidura 

nomeadamente o retorno elástico, a rotura e o enrugamento; 

- Aplicabilidade à vasta variedade de produtos obtidos por processos de conformação 

plástica; 

- Utilização de diferentes materiais, como os aços macios, aços de elevada resistência e 

ligas de alumínio; 

- Obtenção de resultados num tempo aceitável. 

O desenvolvimento dos programas de simulação numérica têm sido no sentido de 

preencher estes requisitos. O estudo intensivo do comportamento mecânico dos materiais e o 

estabelecimento de leis que o traduzam, a optimização do código dos programas de simulação 

existentes, os aspectos relacionados com o contacto ferramenta/esboço e a sua modelação, são 

temas de intensa investigação actuais de forma a aproximar a simulação à realidade 

experimental. Contudo, mesmo que todos estes requisitos sejam preenchidos, ainda seria 

insuficiente. O objectivo final da simulação numérica será o de avaliar a geometria de um 

componente embutido e, mediante a sua forma final, determinar qual a geometria das 

ferramentas e os parâmetros do processo óptimos para se atingir a forma pretendida do produto.  

1.5 Objectivos do trabalho e estrutura da tese 

O presente trabalho pretende contribuir para o aprofundar de conhecimentos no campo dos 

processos de conformação plástica de chapas, nomeadamente do processo de embutidura. Em 

particular, serão estudados os defeitos de embutidura dedicando um especial relevo ao retorno 

elástico. São apontadas como metas principais deste trabalho: 

- Caracterização do estado da arte na aplicação de materiais metálicos na tecnologia da 

embutidura e a sua modelação; 
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- Desenvolvimento das condições experimentais que conduzam à obtenção de resultados 

de referência experimentais para a validação da modelação numérica; 

- Desenvolvimento da capacidade de previsão do fenómeno de estricção localizada de 

componentes embutidos ligada aos resultados da modelação numérica por elementos 

finitos; 

Com o objectivo de atingir estas metas, além do presente capítulo, esta dissertação está 

organizada em mais quatro: 

No capítulo 2 apresenta-se uma breve descrição do estado da arte no que diz respeito a 

materiais metálicos e a sua caracterização mecânica. São apresentados os “novos” materiais 

utilizados nos processos de conformação plástica em chapa e os modelos constitutivos propostos 

para descrever o seu comportamento mecânico. 

No capítulo 3 são apresentados resultados de ‘benchmarks’ experimentais, os quais 

pretendem ser representativos de defeitos ou comportamentos típicos obtidos no processo de 

embutidura. A obtenção de resultados de referência experimentais para a validação da modelação 

numérica é um dos tópicos fundamentais deste capítulo. São estudadas as influências de diversas 

variáveis experimentais de forma a permitir estabelecer um conjunto de condições experimentais 

a considerar para atingir a repetibilidade de ensaios, e consequente obtenção de dados de 

referência, para validação dos desenvolvimentos numéricos. 

No capítulo 4 são apresentados resultados numéricos dos ‘benchmarks’ considerados no 

capítulo 3. São estabelecidas comparações entre os resultados obtidos experimentalmente com os 

resultados obtidos pela modelação numérica, validando estes últimos. Adicionalmente, é 

apresentado neste capítulo um método numérico de compensação do retorno elástico. Para tal, 

foi seleccionado um ‘benchmark’ experimental propenso ao retorno elástico a 2 dimensões ao 

qual foi aplicado o método. Em paralelo com este estudo numérico, foi realizado um estudo 

experimental com o objectivo de validar o estudo numérico. 

No capítulo 5 é considerada a análise à rotura do processo de embutidura. Para tal, é 

apresentado o desenvolvimento de um programa de previsão da estricção localizada de chapas 

metálicas e da sua interface com um programa de simulação numérica por elementos finitos. Foi 

considerado o modelo de Marciniak-Kuczinsky (M-K) para efectuar a previsão da ocorrência de 

instabilidade plástica e apresentados os tratamentos teóricos necessários à sua aplicação, à 

implementação de diversos modelos constitutivos e ao pós-processamento de simulações 

numéricas. No final do capítulo é efectuada a aplicação do programa a dois casos para os quais 
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se pretende determinar a ocorrência da estricção localizada com o programa desenvolvido. As 

previsões obtidas serão comparadas com resultados experimentais para testar a validade dos 

modelos implementados. 

No capítulo 6 descrevem-se as principais conclusões deste trabalho, apresentando-se 

igualmente algumas perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 Materiais metálicos e sua caracterização mecânica 

Os processos de conformação plástica em chapa representam um grande peso na economia 

de países desenvolvidos. Tomando como exemplo a Alemanha em 1997, por cada dia de 

trabalho eram utilizadas 20000 toneladas chapas de aço em instalações de embutidura para a 

industria automóvel [Wagener 1997]. Em virtude da grande competitividade no sector automóvel 

os fabricantes tentam, por um lado reduzir custos e, por outro aumentar a produtividade, 

mantendo os elevados níveis de propriedades tecnológicas e de qualidade para o produto. A 

tendência actual dos processos de conformação plástica é aumentar a razão rigidez/peso nos 

componentes conformados e melhorar a precisão e produtividade do processo. Para atingir estes 

objectivos, houve um grande desenvolvimento ao nível de materiais, promovendo a necessária 

economia de energia. A evolução dos materiais teve como principal “motor” de desenvolvimento 

a indústria automóvel, a qual é responsável por uma elevada percentagem no consumo de 

combustível e na energia dispendida em processos de conformação plástica, daí esta indústria 

representar o estado da arte em termos de “novos” materiais aplicados aos processos de 

conformação plástica. 

Neste capítulo é realizada uma abordagem histórica sucinta da evolução dos materiais 

metálicos usados na indústria automóvel, e das tendências actuais e futuras de aplicação desses 

materiais. É igualmente apresentada uma breve descrição da caracterização mecânica de 

materiais metálicos e das suas principais limitações. Também é efectuada uma revisão dos 

principais modelos constitutivos de caracterização do comportamento mecânico dos materiais 

metálicos. 

2.1 Materiais utilizados na indústria automóvel 

Nos anos 70 a filosofia de rigidez e longevidade dos produtos foi-se alterando, de tal modo 

que o ‘design’ do produto passou a ter uma atenção mais privilegiada [Flegel 2001]. Ao mesmo 

tempo os regulamentos de consumo de combustível e o aumento das exigências quanto ao 

conforto conduziram ao uso crescente de materiais inovadores na produção de automóveis e a 

diminuição de peso era uma preocupação dominante. Actualmente, os painéis da carroçaria vão 

utilizando, cada vez mais, as ligas de alumínio e chapas de aço de altos limites de elasticidade 

(HSS), para se atingir um maior grau de rigidez e reduzir o peso do automóvel. A diminuição da 

utilização do aço, pela sua substituição por materiais mais leves, levou a um aumento da 

competição, que se reflectiu num desenvolvimento acentuado das qualidades existentes de aços e 

do seu concorrente mais directo, as ligas de alumínio. 
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Figura 2.1 - Variedade de materiais utilizados na indústria automóvel [Flegel 2001] 

Os materiais a usar; em regra, dependem fortemente nas séries a produzir [Flegel 2001]. 

Para produção em massa, ou seja, séries acima das 100.000 unidades por ano, o uso de aço de 

alta resistência é o melhor do ponto de vista de custos. O uso de metais não ferrosos pode ser 

considerado em séries de 30.000 a 60.000 por ano, dado que para estes números são permitidas 

ferramentas económicas e técnicas de fundição. Os plásticos podem ser usados com sucesso na 

gama de pequenas e médias séries.  

No entanto, a tendência é para não existir uma doutrina única sobre o uso de materiais. O 

automóvel do futuro, leve, seguro, ecológico e acessível seguirá o conceito de utilização multi-

material. Os diferentes materiais serão usados de acordo com as suas resistências e os requisitos 

necessários. A escolha tradicional baseada nos diferentes parâmetros do material será substituída 

por uma visão integrada do material, conceito do produto e tecnologia de fabrico, procurando-se 

encontrar o compromisso óptimo para o volume de produção. As tecnologias avançadas de 

fabrico serão decisivas para o futuro do fabrico do automóvel. 

 
Figura 2.2 – Exemplo de ‘design’ multi-material [Vöhringer 1999]. 
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A aplicação de diferentes materiais na construção da estrutura do automóvel é apresentada 

na figura 2.2 [Vöhringer 1999]. Como se pode constatar, actualmente são utilizados diversos 

materiais nomeadamente aços macios e isotrópicos, aços de elevada resistência e ligas de 

alumínio. 

2.1.1 Aços de elevada resistência 

Aços de elevada resistência são aços que garantem tensões de cedência de pelo menos 220, 

260, 340 ou 420 MPa [Flegel 2001]. Diversos aços de elevada resistência com boa formabilidade 

e resistência à corrosão foram desenvolvidos para aplicações na indústria automóvel durante os 

últimos 10 anos [Kang 2002]. O desenvolvimento de aços de elevada resistência iniciou-se na 

década de 70 com os aços micro-ligados. Estes eram caracterizados pelos baixos conteúdos de 

carbono e consequentemente o seu comportamento tinha sido claramente melhorado. Hoje, estes 

aços estão disponíveis no mercado com um mínimo de tensão de cedência de 700 MPa para 

laminados a quente e de 420 MPa para laminados a frio. Durante a primeira metade da década de 

80 foram introduzidos os aços ligados com fósforo e foram desenvolvidos os aços de dupla fase, 

‘Dual-Phase’ (DP) e os aços ‘Bake-Hardening’ (BH). Durante o mesmo período, também foram 

desenvolvidos os aços ‘Intersticial Free’ (IF) possuindo elevada tensão de rotura com o objectivo 

de obter um bom comportamento a nível da formabilidade. No inicio dos anos 90, os aços 

isotrópicos micro-ligados com um comportamento melhorado ao estiramento (HSZ) foram 

utilizados na produção de componentes da estrutura do automóvel. Estes aços são endurecidos 

por processos de endurecimento microestrutural e as suas propriedades específicas resultam da 

combinação de componentes de microestruturais com diferentes níveis de dureza. Ao mesmo 

tempo, iniciou-se o desenvolvimento de aços isotrópicos e TRIP (‘Transformation-Induced 

Plasticity’). Tal como os aços DP, os aços TRIP são aços que possuem um estrutura composta 

por duas fases com componentes duros e macios. Os desenvolvimentos mais recentes são 

representados pelos aços TRIP ou ‘Residual Austenite’ (RA), ‘Complex Phase’ (CP) e 

‘Martensite-Phase’ (MS) que atingiram a maturidade a nível de produção. Recentemente foram 

desenvolvidos aços austeníticos de baixo peso [Homann 2004] baseados numa liga de ferro-

manganês-alumínio-silicone – aço ‘L-IP’ – que combinam tensões de cedência elevadas (até 900 

MPa) com propriedades de formabilidade excelentes, extensões elevadas (alongamentos até à 

rotura de cerca de 60%), resistência de impacto e peso específico reduzido (7.3 g/cm3). Com 

estes aços será possível realizar componentes de elevada resistência com um ‘design’ mais 

arrojado, à medida da inovação imposta aos novos produtos. 
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O uso de aços de elevada resistência na construção da estrutura do automóvel depende 

essencialmente do nível de resistência necessário para os componentes [Hayashi 2003]. Assim, 

as chapas de aço com tensão de cedência de 260 a 390 MPa são utilizadas nos painéis internos. 

Estes aços são utilizados para melhorar o comportamento à fadiga e ao impacto assim como para 

reduzir peso dos componentes recorrendo à utilização de chapas de menor espessura. Os 

componentes estruturais como pilares e eixos precisam de aços com elevada resistência ao 

impacto. Para estas aplicações são essencialmente utilizados aços com tensões de cedência de 

340 até 540 MPa. Para suspensões são necessários aços com boa resistência de modo a melhorar 

o comportamento destes constituintes à fadiga. Um dos componentes mais exigentes da estrutura 

do automóvel é a barra de segurança lateral. Para este componente e também para os reforços 

dos pára-choques são aplicados aços de muito alta resistência com tensões de cedência que 

podem alcançar os 1480 MPa. 
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Figura 2.3 – Aplicação de aços de elevada resistência nos componentes dos automóveis [Hayashi 2003] 

2.1.2 Ligas de alumínio 

Os produtores de ligas de alumínio também fizeram um grande esforço de 

desenvolvimento para manter a oportunidade da utilização do alumínio em aplicações na 

indústria automóvel [Miller 2000]. As propriedades características do alumínio como a de 

possuir boa resistência especifica, boa formabilidade, boa resistência à corrosão e pelo facto de 

ser um material reciclável fazem dele um sério concorrente para substituir os materiais mais 

pesados no automóvel e responder às crescentes políticas de redução de peso na indústria 

automóvel. O desenvolvimento actual de ligas de alumínio concentra-se num número 

relativamente pequeno de ligas devido a extensos estudos efectuados para determinar as ligas 

mais adequadas à estrutura do corpo e painéis do automóvel. 
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Para aplicações exteriores, a boa formabilidade e boa qualidade superficial após 

conformação são factores importantes. Por conseguinte, as ligas ‘Bake-Hardening’ da série 6xxx 

são a primeira escolha para estas aplicações. No caso dos componentes estruturais, as exigências 

são essencialmente boa formabilidade e um bom desempenho à absorção da energia de impacto. 

Estas exigências são preenchidas com as ligas de Alumínio-Magnésio (ligas 5xxx). 

2.2 Caracterização do comportamento mecânico dos materiais metálicos 

A embutidura é um processo de conformação que necessita de uma boa caracterização de 

diferentes propriedades dos metais [Rocha 1987], tais como as relacionadas com a sua 

formabilidade, propriedades elásticas e propriedades tribológicas inerentes ao contacto chapa / 

ferramenta. Propriedades e fenómenos como a tensão de rotura e o comportamento elástico, 

anisotropia resultante das condições de laminagem de chapa e lubrificação são parâmetros que 

influenciam a precisão geométrica e dimensional de componentes embutidos. O uso crescente da 

simulação numérica na produção de ferramentas de embutidura e na validação dos parâmetros do 

processo levaram a numerosos desenvolvimentos com o objectivo de melhorar a precisão dos 

programas de elementos finitos e das técnicas de modelação do material. A precisão dos 

resultados numéricos é extremamente dependente da modelação do material. A modelação do 

comportamento mecânico necessita de ter em conta todo o conjunto de fenómenos que ocorrem 

durante o processo de embutidura. As leis constitutivas de modelação do material requerem, 

portanto, dados experimentais fiáveis, que têm de ser fornecidos através da caracterização 

mecânica dos materiais. A boa correlação entre simulações e realidade só poderá ser atingida 

pela melhoria da qualidade desses dados provenientes da caracterização experimental sendo 

necessário investir na fiabilidade da determinação das propriedades relevantes dos materiais 

[Holmberg 2004]. 

O ensaio de tracção é, eventualmente, o ensaio mais comum para caracterizar os materiais 

metálicos. A sua simplicidade torna este ensaio o mais popular permitindo a aquisição, com uma 

boa precisão, da relação tensão-deformação durante a deformação plástica. Contudo, a gama de 

deformação plástica atingida por este ensaio está geralmente limitada a 20 ou 30 %. Esta 

limitação pode ser ultrapassada com outros ensaios como sendo o ensaio de corte ou o ensaio 

Jovinot (‘Bulge test’), também utilizados para determinar as propriedades dos materiais 

metálicos [Massoni 2003]. Na figura 2.4, são apresentados os principais ensaios mecânicos que 

permitem efectuar a caracterização dos materiais metálicos e as suas limitações no que diz 

respeito ao nível de deformação plástica equivalente atingido. 
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Figura 2.4 – Representação da gama de deformações atingida pelos diversos ensaios de caracterização dos materiais 

[Gerlach 2003] 

As limitações dos ensaios experimentais na obtenção da relação tensão-deformação além 

de determinados valores de deformação plástica impõe a necessidade de proceder à extrapolação 

da curva tensão-deformação para níveis superiores de deformação plástica, níveis esses que são 

atingidos durante os processos de embutidura reais. A extrapolação, normalmente definida por 

funções que aproximam a curva experimental, se incorrectamente realizada, pode introduzir 

erros na relação tensão/ deformação que é introduzida na simulação numérica, afectando a 

previsão da mesma. Portanto o crescente grau de qualidade exigido às previsões providas pela 

simulação numérica deve ser acompanhado com o mesmo grau de exigência à aquisição 

experimental das propriedades do material de forma que os resultados numéricos sejam o mais 

realísticos possível. Um trabalho interessante realizado por Borowski [Borowski 2004] 

estabelece uma comparação de valores experimentais determinados em diversos laboratórios. Na 

sua análise, ele verificou enormes discrepâncias na determinação do módulo de elasticidade 

pelos diversos laboratórios, a que atribui ao método utilizado pelos diversos técnicos e à 

dificuldade de obtenção deste parâmetro. Esta constatação apenas reforça a necessidade de uma 

evolução das técnicas de caracterização experimental de materiais metálicos, a par da modelação 

matemática, mas também justifica a necessidade urgente de uniformização de procedimentos 

experimentais para que a determinação de parâmetros de caracterização mecânica não sejam de 

algum modo subjectivo. 
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2.3 Modelos constitutivos do comportamento mecânico dos materiais metálicos 

A modelação do comportamento mecânico dos materiais metálicos é um dos aspectos de 

elevada importância na análise de processos de conformação plástica. Quer a superfície de 

plasticidade inicial, quer a sua evolução, em geral traduzida por leis de encruamento, são 

características mecânicas relevantes, na medida em que descrevem a resposta e o comportamento 

mecânico dos materiais metálicos quando sujeitos a diferentes trajectórias de solicitação e 

deformação. 

Os modelos que descrevem o comportamento mecânico dos materiais metálicos 

policristalinos podem ser essencialmente de 2 tipos: os baseados na textura cristalográfica e os 

designados fenomenológicos [Alves 2003]. 

A compreensão dos modelos baseados na textura cristalográfica obrigam a conhecimentos 

profundos no domínio do comportamento dos cristais a da sua textura, a nível microscópico. Por 

seu lado, os modelos fenomenológicos são facilmente compreendidos do ponto de vista da 

mecânica clássica, uma vez que assumem o material metálico como sendo contínuo (visão 

macroscópica). 

Os modelos de textura cristalográfica assumem que o material é considerado como um 

corpo policristalino. A partir da informação da sua textura cristalográfica, é possível, através de 

modelos de plasticidade de policristais de Taylor [Taylor 1938] e Taylor-Bishop-Hill [Bishop 

1951, Van Houtte 1988] identificar qual a superfície de plasticidade inicial do material, bem 

como a sua posterior evolução com a deformação plástica, e assim a sua lei de comportamento 

plástico. Estes modelos tentam descrever os mecanismos físicos do processo de deformação 

plástica dos materiais policristalinos, associada ao movimento de deslocações no interior dos 

cristais, em planos de escorregamento preferenciais que são função da estrutura cristalina. A 

integração destes modelos de comportamento do material com o método dos elementos finitos é 

complexa e traduz-se sempre em tempos de cálculo inaceitáveis. 

Os modelos fenomenológicos descrevem o comportamento plástico de um material do 

ponto de vista macroscópico, assumindo-se que este é correctamente descrito por uma superfície 

de plasticidade que evolui com a deformação plástica. Estudos realizados por Bishop e Hill 

[Bishop 1951] e Hecker [Hecker 1976] demonstraram que a superfície de plasticidade pode ser 

adequadamente definida de modo a traduzir os aspectos mais importantes do comportamento 

plástico dos materiais policristalinos, isotrópicos ou anisotrópicos [Habraken 2000]. A evolução 

da superfície de plasticidade com a deformação plástica é traduzida pelas chamadas leis de 
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encruamento. Em geral, admite-se que a superfície de plasticidade expande-se isotropicamente 

(encruamento isotrópico); por vezes ocorre uma deslocação da superfície no espaço das tensões 

(encruamento cinemático); procura-se, deste modo, descrever os efeitos resultantes da alteração 

da trajectória de deformação, tal como o efeito Baushinger. Apesar de algumas limitações, os 

modelos fenomenológicos são numericamente mais eficientes do que os modelos baseados na 

textura cristalográfica. 

2.3.1 Critérios de plasticidade fenomenológicos 

A superfície de plasticidade, definida por um determinado critério, é um conceito 

importante em plasticidade, porque define os níveis de tensão críticos que, quando atingidos, 

levam ao aparecimento de deformação plástica, podendo servir também como potencial para as 

deformações plásticas. Um determinado critério de plasticidade é utilizado em conjunto com os 

dados de uma curva tensão/ deformação relativa a um determinado material. O agrupamento da 

superfície de plasticidade e lei de encruamento do material, num estudo numérico, que pode ser 

utilizada para testar a formabilidade de um determinado material. De uma forma geral, os 

diferentes critérios são do tipo: 

 Φ( ,Y) Y 0σ σ= − =  (2.1) 

onde σ  é a tensão equivalente, uma função escalar do tensor das tensões desviador de desvio e 

Y  é a tensão de comparação, que inicialmente corresponde à tensão de cedência obtida no ensaio 

de tracção. O fenómeno de endurecimento por deformação (encruamento) que se verifica na 

maioria dos metais é introduzido no critério através da tensão de comparação. 

No decorrer das últimas décadas, muitos têm sido os critérios de plasticidade propostos 

para descrever o comportamento plástico de materiais isotrópicos e anisotrópicos. Os critérios de 

plasticidade isotrópicos foram inicialmente propostos por: 

Tresca (1864) 

 Yσσ IIII =−  (2.2) 

von Mises (1913) 

 22
31

2
32

2
21 2Y)σ(σ)σ(σ)σ(σ =−+−+−  (2.3) 

Drucker (1949) 

 22
3

3
2 kcJJ =−  (2.4) 

Hershey (1954) e Hosford (1972) 

 2a2a
21

2a
21

2a
21 2Y)σ(σ)σ(σ)σ(σ =−+−+−  (2.5) 
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em que Iσ e IIIσ  são as maior e menor tensões principais do tensor das tensões σ ; Y  é a tensão 

limite de elasticidade em tracção uniaxial, a qual é função do estado de deformação do material; 

1σ , 2σ  e 3σ são as tensões principais do tensor das tensões desviador 'σ ; 2J  e 3J são, 

respectivamente, os segundo e terceiro invariantes do tensor das tensões desviador 'σ  e 
62 327 )(Y/k = . O critério proposto por Hershey [Hershey 1954] e Hosford [Hosford 1972] 

constitui uma evolução do critério quadrático de von Mises [von Mises 1913], reduzindo-se a 

este para 0.1=a . 

Os critérios de plasticidade anisotrópicos foram sucessivamente introduzidos por vários 

autores, sendo mais relevantes os propostos por Hill (1948, 1979, 1990 e 1993), Bassani (1977), 

Budiansky (1984) e mais recentemente Barlat et al (1989, 1991, 1997, e 2000), Karafillis & 

Boyce (1993), Vegter et al (1998), Banabic et al (2000) e Cazacu & Barlat (2001). 

Todos os critérios de plasticidade fenomenológicos mencionados respeitam três 

características matemáticas [Bridgman 1952]: independência da pressão hidrostática, 

convexidade e adopção uma lei de plasticidade associada.  

Nos parágrafos seguintes são apresentados os critérios de cedência mais relevantes para 

este trabalho, nomeadamente os propostos por Hill e Barlat et al. 

2.3.1.1 Critérios de Hill (1948, 1979, 1990, 1993) 

A função de cedência apresentada por Hill em 1948 é certamente uma das mais populares 

para a descrição do comportamento de materiais ortotrópicos tais como chapas laminadas. Esta 

função de cedência foi um marco importante no estabelecimento da teoria da plasticidade 

anisotrópica. 

Em 1948, Hill [Hill 1948] introduziu uma generalização do critério quadrático isotrópico 

de von Mises para os materiais anisotrópicos ortotrópicos. Quando os eixos do sistema de 

coordenadas coincide com os eixos de ortotropia, o critério de cedência é dado por: 

 2222222 222)()()( YNMLHGF xyxzyzyyxxxxzzzzyy =+++−+−+− σσσσσσσσσ  (2.6) 

em que F , G , H , L , M  e N  são parâmetros de anisotropia do critério de Hill 48. Esta 

expressão pode ainda ser representada em notação indicial, 

 2YM kmijijkm =σσ  (2.7) 

em que M  representa um tensor de 4ª ordem dos parâmetros de anisotropia de Hill 48, cujas 

propriedades são: 
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 kmijjikmijkm MMM ==  e 0=ijkmM  (2.8) 

O tensor de 2ª ordem das tensões σ , porque se trata de um tensor simétrico, pode ser 

representado por um vector de 6 componentes contendo as componentes do tensor. O vector é 

então constituído por 6 componentes: 

 [ ]654321 σσσσσσσ =  (2.9) 

em que xxσσ =1 , yyσσ =2 , zzσσ =3 , yzσσ =4 , xzσσ =5  e xyσσ =6 . Seguindo a mesma analogia, o 

tensor de 4ª ordem M pode ser reduzido a um tensor de 2ª ordem de dimensão 6x6. Adoptando 

esta representação pseudo-vectorial, o critério de Hill 48 pode então ser reescrito: 
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Os seis parâmetros de anisotropia de Hill, necessários ao critério, são determinados 

experimentalmente a partir de ensaios de tracção em três direcções distintas: 0º, 45º e 90º da 

direcção de laminagem (RD): 

 
90r
HF = ;  

1
1

0 +
=

r
G ;  GrH .0=  

  (2.11) 

 5.1== ML ;  ( )( )
( )1.

12.
.

2
1

090

45900

+
++

=
rr

rrrN  

sendo 0r , 45r , e 90r  os coeficientes de anisotropia respectivos. 

O critério de plasticidade quadrático de Hill 48 tem sido, ao longo dos anos, largamente 

utilizado na simulação de processos de conformação plástica de chapa pelo método dos 

elementos finitos. O rigor das suas suposições, a facilidade de compreensão e o baixo número de 

parâmetros do material necessários para estabelecer a função de cedência, tornam este critério o 

mais utilizado na prática. Este critério ajusta-se preferencialmente a alguns tipos de materiais e 

texturas, nomadamente dos aços. Pearce [Pearce 1968] e Woodthorpe e Pearce [Woodthorpe 

1970] demonstraram que para materiais com um valor médio dos coeficientes de anisotropia 

inferiores a 1, a tensão limite de elasticidade biaxial obtida a partir do ensaio ‘Bulge’ era igual à 

tensão de cedência obtida a partir do ensaio de tracção uniaxial. O valor médio dos coeficientes 

de anisotropia r  é dado por: 
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4

+ +
=

r r r
r  (2.12) 

Este comportamento não era correctamente previsto pelo critério de Hill 48, o qual previa 

um comportamento oposto. Pearce e Woodthorpe apelidaram este comportamento de 

“comportamento anormal” para alguns materiais testados. Vários investigadores concluíram que 

apenas as funções não-quadráticas são adequadas para modelar este comportamento “anormal” 

de alguns materiais, tais como as ligas de alumínio. No seguimento desta constatação, foram 

desenvolvidos outros critérios de plasticidade para melhor descrever o comportamento destes 

materiais. Hill [Hill 1979] propôs, então, um novo critério de plasticidade sob a forma de uma 

função não-quadrática de expoente m , dado pela expressão: 

 
mm

yyxxzz
m

xxzzyy

m
zzyyxx

m
yyxx

m
xxzz

m
zzyy

YCB

AHGF

=−−+−−

+−−+−+−+−

σσσσσσ

σσσσσσσσσ

22

2
 (2.13) 

em que F , G , H , A , B  e C  são parâmetros de anisotropia deste critério. O expoente m  assume 

um valor não inteiro superior a 1 necessário para garantir a condição de convexidade. Para o 

cálculo do seu valor, Bressan [Bressan 2002] propôs uma relação empírica: 

 1.14 0.86= +m r  (2.14) 

estabelecendo uma relação entre os valores de anisotropia e o expoente m . Esta expressão é 

válida para valores de r  inferiores a 0.8. Para valores de r  superiores a 0.8, a relação deixa de 

ser linear e o cálculo do expoente é efectuado recorrendo a resultados experimentais de ensaios 

de caracterização mecânica. 

A principal vantagem deste critério é o maior rigor, comparativamente ao critério Hill 48, 

com que consegue descrever a plasticidade na proximidade de estados de tensão associados à 

tracção biaxial. Contudo pelo facto de não considerar as componentes de corte do tensor das 

tensões, constitui uma limitação deste critério necessitando que os eixos de ortotropia e as 

direcções principais de tensão devam estar sobrepostas. 

Para superar esta limitação, Hill [Hill 1990] propôs um novo critério. Contudo este novo 

critério é apenas definido para estados planos de tensão e é dado pela expressão: 

 ( ) ( )[ ] ( )22
21

2
2

2
1

1
22

2
2
12121 2)2cos(2 b

m
m

m

m
bm BA σβσσσσσσσσ

τ
σ

σσ =−+−−++−++
−

 (2.15) 

na qual β  é o ângulo definido pelos eixos de anisotropia e pelas direcções principais de tensão. 

bσ  é a tensão limite de elasticidade biaxial, τ  é a tensão limite de elasticidade de corte puro e A  

e B  são constantes do material. O expoente m  é calculado recorrendo à expressão: 
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Os parâmetros A  e B  são identificados a partir dos coeficientes de anisotropia 0r , 45r , e 

90r  determinados nas três direcções 0º, 45º e 90º da direcção de laminagem, respectivamente. 

Em 1993, o critério proposto por Hill [Hill 1993] procurou modelar o comportamento 

mecânico de materiais que apresentam comportamentos singulares, não previstos pelos critérios 

descritos anteriormente. Esses comportamentos singulares eram observados experimentalmente e 

consistiam numa igualdade de valores da tensão limite de elasticidade para direcções de 0º e 90º 

da direcção de laminagem para os quais se observavam diferentes valores de coeficientes de 

anisotropia, ou seja, 900 σσ =  e 900 rr ≠ . Banabic [Banabic 1998, Banabic 1999] designou este 

comportamento como “comportamento anormal de segunda ordem”, para o distinguir do 

“comportamento anormal” observado por Woodthorpe e Pearce nas ligas de alumínio. 

O novo critério de Hill 1993 é uma função polinomial de terceiro grau: 
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Os três parâmetros deste critério, A , B  e C  podem ser obtidos a partir de expressões 

fornecidas por Hill, sendo necessário dispor de dados experimentais do ensaio de tracção 

uniaxial a 0º e 90º da direcção de laminagem e adicionalmente do ensaio de tracção biaxial. 

A principal vantagem deste critério é o de modelar o “comportamento anormal de segunda 

ordem” e o “comportamento anormal de primeira ordem” fazendo uso de uma expressão 

relativamente simples. Contudo, a ausência dos termos de corte e os correspondentes à direcção 

normal z  do tensor das tensões limita o uso deste critério aos estados planos de tensão, devendo 

os eixos de ortotropia e direcções principais de tensão serem coaxiais. 

O critério de Hill 1948 é o critério que, do ponto de vista da simulação 3D do processo de 

conformação de chapas, melhor se adequa à modelação dos materiais. As limitações dos 

restantes ao nível da aplicação apenas a estados planos de tensão e direcções de carregamento 

possíveis torna-os menos interessantes nesta área. 

2.3.1.2 Critérios de Barlat (Yld89, Yld91, Yld94, Yld96, Yld’00-2d) 

Os critérios propostos por Barlat et al são válidos apenas para estados planos de tensão, 

com excepção do critério Yld91. A relevância dada a este critério tem como razão a sua 

aplicabilidade à simulação 3D de processos de conformação plástica de chapas. 



Capítulo 2 - Materiais Metálicos e sua caracterização mecânica 

________ 
22 

Barlat et al [Barlat 1991] propôs um critério de cedência de 6 componentes baseado no 

critério isotrópico de Hershey e Hosford, extendendo a utilização deste a materiais que 

apresentam anisotropia ortotrópica. Este critério faz uso dos valores principais do tensor das 

tensões s , definido por uma transformação de uma transformação linear L  do tensor das tensões 

efectivo, tal que: 

 : ( )= −s L Xσ  (2.18) 

onde σ  é o tensor das tensões e X  o tensor das tensões inversas. A formulação deste critério 

pode resumir-se à expressão: 

 mmmm Yssssss 2313221 =−+−+−  (2.18) 

sendo 1s , 2s  e 3s  as tensões principais do tensor das tensões desviador e Y  a tensão limite de 

elasticidade em tracção uniaxial. O expoente m  está essencialmente associado à estrutura 

cristalina do material e pode assumir qualquer valor real superior a 1. Quando o valor do 

expoente é inferior à unidade, a superfície de cedência deixa de respeitar a convexidade. No 

limite, aumentando o valor do expoente ( ∞=m ), é obtido o critério isotrópico proposto por 

Tresca. Os valores recomendados para o expoente são 8=m  para materiais de estrutura cúbica de 

face centrada (CFC) e 6=m  para materiais que apresentam uma estrutura cúbica de corpo 

centrado (CCC). A anisotropia neste critério é descrita por seis componentes: 1c , 2c , 3c , 4c , 5c  e 

6c . A principal vantagem deste critério de plasticidade reside na sua capacidade de evidenciar o 

efeito das tensões de corte sobre a configuração da superfície de plasticidade. 

Os restantes critérios de plasticidade propostos pelo mesmo autor e co-autores são 

evoluções sucessivas do critério de plasticidade Yld91. 

O critério proposto por Barlat et al [Barlat 1997], Yld96, é apresentado como uma 

evolução do critério Yld94 de forma a melhorar a capacidade deste na previsão de fenómenos de 

orelhas de embutidura na conformação do embutido axisimétrico. O critério de cedência Yld96 é 

dado por: 

 mmmm Yssssss 2313322211 =−+−+− ααα  (2.19) 

sendo 1s , 2s  e 3s  os valores principais do tensor da tensões desviador s , definido pela 

transformação, não tendo em consideração tensor das tensões efectivo 

 :=s L σ  (2.20) 

em que L  é um tensões de quarta ordem dado por: 
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Os coeficientes kα  obtidos a partir de xα , yα  e zα  usando a transformação: 

 2
3

2
2

2
1 kzkykxk ppp αααα ++=  (2.22) 

em que p  é a matriz de transformação entre os eixos de anisotropia e as direcções principais do 

tensor s . Os parâmetros xα , yα  e zα  estão relacionados com a anisotropia do material e são 

dependentes de 1β , 2β  e 3β , que, por sua vez, são os ângulos entre as direcções principais de 

tensão e os eixos de anisotropia. Os coeficientes xα , yα  e zα  são então calculados recorrendo às 

relações: 
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e os ângulos 1β , 2β  e 3β  dados pelas expressões: 
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Em estados planos de tensão, são necessários 8 parâmetros para definir completamente a 

superfície de plasticidade, 1c , 2c , 3c , 6c , xα , yα , zα  e o expoente m , que é estabelecido de 

acordo com a estrutura cristalográfica do material.  

Como desvantagens, o critério Yld96 apresenta 3 problemas no que diz respeito à 

simulação numérica por elementos finitos: ainda não foi provada a convexidade da superfície de 

plasticidade quando associado a estados de tensão multiaxiais, condição necessária para 

assegurar a unicidade de solução; as derivadas deste critério são de formulação extremamente 

complexa; para estados de tensão triaxiais existe a ocorrência de problemas numéricos de difícil 

resolução [Alves 2003]. 

Face a estas dificuldades, Barlat et al [Barlat 2002] propôs um novo critério de plasticidade 

Yld2000-2d, convexo, válido apenas para estados planos de tensão, matematicamente mais 

simples que o seu antecessor. 



Capítulo 2 - Materiais Metálicos e sua caracterização mecânica 

________ 
24 

Os últimos desenvolvimentos na modelação do comportamento mecânico são 

representados pelo critério proposto por Cazacu e Barlat [Cazacu 2001] que formularam duas 

extensões do critério de Drucker [Drucker 1949], expresso em função do segundo e terceiro 

invariante do tensor desviador das tensões, visando a generalização do critério isotrópico de 

Drucker à anisotropia ortotrópica. 

2.3.2 Leis de evolução 

Nos parágrafos seguintes abordam-se as leis que regem a evolução das superfícies de 

plasticidade iniciais. A evolução da superfície de plasticidade é um tema de discussão actual, 

quer em termos teóricos quer em termos experimentais. Segundo a teoria da plasticidade, a 

forma e a posição da superfície de plasticidade são função das alterações induzidas na textura e 

na microestrutura do material durante a deformação e dependem da sua história de carregamento. 

A superfície de plasticidade inicial pode ser identificada a partir dos estados de tensão para os 

quais se inicia a deformação plástica do material. Associando aos critérios de plasticidade as leis 

de evolução, designadas como leis de encruamento, conseguimos modelar a evolução da forma e 

posição da superfície de plasticidade e por conseguinte a evolução do comportamento plástico do 

material.  

As leis de encruamento dependem de diversas variáveis internas do material que 

caracterizam a nova superfície de plasticidade. Numa abordagem fenomenológica, os modelos de 

evolução do comportamento plástico descrevem o encruamento como sendo uma evolução da 

tensão equivalente σ  em função da deformação plástica equivalente. Geralmente podem ser 

formuladas como: 

 ( )HRfσ ε=  (2.25) 

onde HRf  é função da deformação plástica equivalente ε  sendo esta definida pelo integral 

temporal da taxa de deformação plástica: 

 dtε ε= ∫ &  (2.26) 

em que ε&  representa a taxa de deformação plástica. 

Os parâmetros do material da função ( )HRf ε  são identificados pela curva de tensão 

deformação obtida a partir do ensaio de tracção uniaxial. 

Diversas leis de encruamento foram propostas por diversos autores. Entre outros, podem 

citar-se os modelos propostos por: 
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- Ludwick (1909)  0( ) nY Y kε ε= +  

- Prager (1938)   0 0( ) tanh( / )Y Y E Yε ε=  

- Hollomon (1944)  ( ) nY Hε ε=  

- Valdemar et al (1998)  0( ) [ ( ) ]p n
psY C g hε ε ε ε= + +  

destacando-se, finalmente, as leis propostas por: 

- Swift (1947)   ( ) ( )0
n

Y kε ε ε= +  

- Voce (1948)   ( ) ( )expY A B Cε ε= − − . 

Y  e 0Y  são, respectivamente, a tensão de escoamento e a tensão limite de elasticidade inicial em 

tracção uniaxial, e ε  e pε  a deformação logarítmica equivalente e a deformação plástica 

equivalente, em que p eε ε ε= − . Os restantes parâmetros k , n , E , H , A , B , C , g , h  e 0ε  

correspondem são parâmetros do material para as diferentes leis, determinadas 

experimentalmente. 

A lei Swift é mais apropriada para descrever o comportamento de materiais que exibam 

encruamento isotrópico sem saturação. Por sua vez, a lei Voce apresenta-se como sendo a lei de 

encruamento mais adequada para descrever o comportamento de materiais que exibam 

encruamento isotrópico sem saturação. 

Existem diversas formas de evolução da superfície de plasticidade. Na figura 2.5 são 

apresentadas as diferentes formas de evolução da superfície de plasticidade. 

Encruamento isotrópico + cinemáticoEncruamento cinemáticoEncruamento isotrópico Encruamento isotrópico + cinemáticoEncruamento cinemáticoEncruamento isotrópico  
Figura 2.5 – Representação esquemática das diversas formas de evolução da superfície de plasticidade [Butuc 2004] 

No encruamento isotrópico, considera-se a expansão uniforme da superfície de plasticidade 

em função da deformação plástica equivalente. Em termos gerais, significa que o centro das 
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superfícies de plasticidade inicial e actualizada (após deformação plástica) se mantêm 

coincidentes, desprezando o efeito Bauschinger evidenciado experimentalmente aquando da 

inversão de trajectória, como por exemplo, tracção-compressão, figura 2.6. 

 
Figura 2.6 – Esquematização do efeito Bauschinger no comportamento mecânico de um material devido à incersão 

da trajectória de deformação (tracção-compressão) [Alves 2003] 

O encruamento cinemático assume que, durante o processo de deformação plástica, a 

superfície de plasticidade desloca-se no espaço das tensões, permanecendo a sua forma e 

dimensão inalteradas. Procura-se, desta forma, modelar fenómenos como o amaciamento 

transiente e o efeito Bauschinger associados às alterações de trajectória de deformação. 

Combinando ambas as formas de evolução, isotrópica e cinemática, da superfície de 

plasticidade podemos considerar uma terceira forma de evolução mista resultante de uma 

evolução isotrópica combinada com um deslocamento da superfície de plasticidade 

(encruamento cinemático). Com este tipo de evolução verifica-se uma expansão uniforme da 

superfície devido à acumulação de deformação plástica e uma translação da mesma no espaço 

das tensões, na direcção da trajectória de deformação, figura 2.5. 
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3 ‘Benchmarks’ experimentais 

3.1 Introdução 

O projecto e afinação final das ferramentas de conformação plástica está em grande parte 

associado à experiência pessoal e, dado a sua natureza empírica, pode ser um processo demorado 

e de elevado custo. A sucessiva aproximação a técnicas de produção virtual, nomeadamente, a 

simulação numérica por elementos finitos, tem-se revelado fundamental na redução do tempo e 

custos associados à fase de desenvolvimento e projecto de ferramentas de conformação plástica 

permitindo o desenvolvimento mais célere de novos produtos. Contudo, as tendências actuais de 

utilização de novos materiais para os quais existe alguma falta de conhecimento tecnológico 

coloca em causa essa desejada redução de tempo de desenvolvimento. Nos últimos anos, o 

desenvolvimento dos programas de simulação numéricos tem sido no sentido de aproximar os 

resultados numéricos à realidade experimental necessitando, para tal, de modelar correctamente 

o comportamento destes novos materiais de forma a substituir gradualmente o método de 

tentativa-erro experimental no projecto de ferramentas de embutidura, fazendo face à imperativa 

redução do ‘time-to market’. Para tal, tem sido dedicado um grande esforço no desenvolvimento 

de modelos constitutivos adequados e a sua implementação em códigos numéricos, para 

melhorar a capacidade dos programas de simulação numérica na previsão dos defeitos de 

conformação plástica, nomeadamente os defeitos inerentes à geometria final da peça, como o 

caso do retorno elástico. Os benefícios deste esforço são evidentes. Permitem a validação 

numérica das ferramentas de embutidura tornando, por sua vez, possível o uso de ligas mais 

leves ou chapas de menor espessura evitando o desperdício de energia e recursos primários em 

fases de testes, promovendo a competitividade quer na indústria de componentes embutidos quer 

nos fabricantes de ferramentas. 

Contudo, para que a validação numérica das ferramentas de embutidura seja possível é 

necessário efectuar a validação dos novos desenvolvimentos implementados nos programas de 

simulação numérica. A validação dos resultados de modelação numérica necessita, pois, de 

resultados experimentais com a maior fiabilidade possível. Essa fiabilidade é um dos pontos 

essenciais da experimentação, dado que actualmente a modelação numérica por elementos finitos 

obtém uma grande qualidade de resultados. Por esta razão a validação de novos 

desenvolvimentos numéricos necessita de um elevado rigor experimental. Uma possibilidade de 

se conseguir esse rigor e fiabilidade é seleccionar um modelo de ‘benchmark’, definir 

procedimentos padrão para a realização dos ensaios experimentais, usar um método correcto de 
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medição dos resultados e realizar os ensaios experimentais em diferentes instituições. Este 

método foi usado várias vezes, por exemplo, em congressos ‘Numisheet’.  

Neste capítulo apresentam-se os resultados de ‘benchmarks’ experimentais, os quais foram 

objecto de estudo de um projecto de investigação internacional [Col 2002], sendo um dos seus 

principais objectivos o de melhorar a capacidade dos programas de simulação numérica na 

previsão de defeitos de componentes obtidos por conformação plástica de chapas. Com este 

propósito, foi definida no projecto uma componente experimental muito forte, necessária à 

validação dos resultados numéricos. Seleccionaram-se várias geometrias ou ‘benchmarks’, cada 

uma com tendência para a obtenção dos “defeitos-tipo” ou dos “comportamentos-tipo” mais 

usuais nos componentes embutidos. Devido à dispersão observada nos resultados experimentais 

apresentados em ‘benchmarks’ anteriores realizados por diferentes instituições [Gelin 1999] foi 

dedicada uma atenção especial à caracterização dos materiais e à definição dos procedimentos a 

realizar nos ensaios experimentais. Na mesma linha e dada a sua importância teve-se um cuidado 

especial com a metodologia para as medições de certos resultados, como sejam as geometrias 

finais, as quais são definidas ao longo de perfis representativos.  

Apesar de todo o esforço em definir procedimentos e condições experimentais, surgiram 

alguns resultados que ficaram aquém da reprodutibilidade pretendida. A dispersão verificada em 

alguns resultados levou a que se fizessem estudos adicionais para a sua explicação. São 

igualmente apresentados neste capítulo os resultados dos estudos experimentais e a explicação 

para a dispersão encontrada. 

3.2 ‘Benchmarks’ experimentais 

No âmbito do projecto, foram seleccionados oito ‘benchmarks’ experimentais que 

abrangem uma larga variedade de defeitos ou comportamentos de embutidura. Os primeiros 

cinco destes ‘benchmarks’ são a reprodução de diferentes tipos de ‘rails’, cujo comportamento 

evidencia, respectivamente, o retorno elástico 2D (mudança da forma ao longo da secção 

transversal), retorno elástico 3D (mudança em forma ao longo da secção transversal e curvatura 

ao longo da direcção longitudinal), ‘Warping’ (curvatura ao longo da direcção longitudinal) e 

‘Twisting’ (ângulo de torção ao longo da direcção longitudinal devido à variação da secção 

transversal) e uma combinação destes defeitos. O sexto ‘benchmark’ é um painel com uma 

depressão central perto da qual apresenta uma deflexão de superfície e uma grande divergência 

de forma comparativamente à geometria CAD antes e depois de uma operação de corte. Os 

últimos dois ‘benchmarks’ correspondem à embutidura axissimétrica profunda que podem 
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conduzir aos comportamentos de enrugamento, orelhas de embutidura (‘earing’) ou rotura. Este 

trabalho focará apenas os 4 primeiros. Na figura 3.1 são apresentados sete ‘benchmarks’; sendo o 

oitavo ‘benchmark’ correspondente ao embutido axissimétrico no qual se estuda a razão máxima 

de embutidura (“LDR”-‘Limit Drawing Ratio’). 

‘Rail’ 4

‘Rail’ 3

‘Rail’ 2

Embutido axisimétrico

‘Rail’ 1

‘Panel’ 6

‘Rail’ 5

‘Rail’ 4

‘Rail’ 3

‘Rail’ 2

Embutido axisimétrico

‘Rail’ 1

‘Panel’ 6

‘Rail’ 5

 
Figura 3.1 – ‘Benchmarks’ experimentais do projecto IMS/3DS 
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3.3 Selecção dos materiais 

Foram seleccionados cinco materiais diferentes que representam a actual utilização de 

materiais metálicos em embutidura de componentes automóveis. Os materiais seleccionados 

foram duas ligas de alumínio, um aço macio, um aço de alto limite de elasticidade e um aço 

‘Dual Phase’ (DP). Os alumínios escolhidos correspondem a 2 ligas, uma para componentes 

estruturais (Al5182) e outra usada na realização de painéis exteriores (Al6016). Quanto aos aços, 

foi escolhido um aço macio IF (DC06), usado como material de referência, um aço de alto limite 

de elasticidade (ZSTE340), para partes estruturais, e finalmente um aço DP relativamente 

recente, DP600, escolhido devido à sua dificuldade de modelação. As propriedades mecânicas 

relevantes destes materiais são apresentadas na tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Propriedades mecânicas dos materiais [Wouters 2002] 

Em virtude da padronização desejada para as ferramentas utilizou-se uma mesma espessura 

de 1 mm para todas as chapas, assim como o mesmo raio de 10 mm para as matrizes. As 

condições clássicas [Col 2004] sugerem, para a mesma utilização, a espessura de 0,7 mm para o 

aço e de 1 mm para o alumínio, assim como raios de matriz de 3 a 5 mm para o aço e 10mm para 

o alumínio. A utilização da mesma espessura entre aço e alumínio é favorável para o aço mas o 
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uso do mesmo raio de matriz é favorável para o alumínio. Por estas razões, não será correcto 

fazer comparações entre aços e alumínios relativamente ao seu comportamento. 

3.4 Condições experimentais 

Para a realização dos ensaios experimentais foram consideradas todas as variáveis 

possíveis de serem controladas e cuja influência pudesse alterar os resultados experimentais, 

(figura 1.2 do capítulo 1). Para estas variáveis definiram-se e tentaram-se padronizar todos os 

procedimentos experimentais. Para assegurar a fiabilidade dos resultados experimentais, cada 

‘benchmark’ foi levado a cabo por, pelo menos, três parceiros diferentes que executaram cinco 

testes idênticos para avaliar a consistência de resultados. Para evitar diferenças a nível de 

ferramentas, todos os parceiros usaram ferramentas de embutidura especialmente produzidas 

para o projecto, realizadas pelo mesmo fabricante e montadas na mesma instituição [Santos 

2002]. 

    
 Figura 3.2 - Vista explodida da ferramenta Figura 3.3 - Ferramenta experimental 

Relativamente aos materiais utilizados nos ‘benchmarks’, foram produzidos pelo mesmo 

fabricante e, do mesmo lote de produção, foram enviadas chapas laminadas para os diversos 

parceiros. Definiu-se como cortar os esboços e qual a sua relação com a direcção de laminagem. 

No que diz respeito à lubrificação, utilizou-se um mesmo lubrificante para aços e outro destinado 

à embutidura de alumínios; definiu-se a quantidade de lubrificante a usar e o método de a obter. 

As forças de cerra-chapas iniciais a utilizar foram também definidas. Na mesma linha e dada a 

sua importância teve-se um cuidado especial com a metodologia para as medições de certos 

resultados, como sejam as geometrias finais, as quais são definidas ao longo de perfis 

representativos. Para que as comparações entre resultados de diferentes instituições seja fácil e 
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imediata foi crucial definir um ‘gabarit’ comum para os componentes a medir. Deste modo 

passou a dispor-se para diferentes parceiros de um mesmo posicionamento dos componentes a 

medir e com as medições a corresponderem a um mesmo referencial [Santos 2004a]. Para 

garantir a sua fácil identificação e estabilidade dimensional, a marcação e o acondicionamento 

dos componentes obtidos também foram considerados na definição dos procedimentos 

experimentais. 

Poder-se-á perceber que se fizeram todos os esforços para a definição das condições 

experimentais e para o controlo das variáveis do processo, de modo a assegurar que a 

reprodutibilidade dos resultados experimentais pudesse existir e se pudessem obter resultados de 

referência. Nos parágrafos seguintes são apresentadas algumas das condições operatórias mais 

relevantes na realização dos ensaios experimentais. A definição completa das condições 

experimentais pode ser consultada no documento redigido por Kazama et al [Kazama 2002]. 

3.4.1 Obtenção dos esboços 

Os esboços são obtidos a partir de chapas laminadas cujas propriedades mecânicas são 

conhecidas. As dimensões do esboço são 300 por 300 mm e estas dimensões não devem 

ultrapassar a tolerância definida de 0.5 mm. Outro factor a considerar é o efeito de bordo 

provocado pelo processo de laminagem. Para eliminar este efeito nos esboços, o material 

localizado numa faixa de 50 mm ao longo do bordo da chapa laminada não é utilizado nos 

ensaios. Todos os esboços são devidamente assinalados, figura 3.4, de modo a que 

indubitavelmente se reconheça a face superior da chapa assim como a sua direcção de 

laminagem. No processo de estampagem, a direcção de laminagem é colocada na direcção mais 

longa da matriz, como se indica na figura 3.5. 

Direcção de laminagem 

Rolling Direction

Top surface of blank 

Direcção de laminagem

Face superior do esboço 

 
 Figura 3.4 – Marcação do esboço Figura 3.5 – Direcção de laminagem na amostra 

3.4.2 Lubrificação 

Nos ensaios experimentais, assegurar uma uniformidade e consistência na lubrificação é 

um parâmetro de relevo. Foram então definidas quantidades de lubrificante para os diversos 
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materiais, obtidas por testes preliminares. A tabela 3.2 resume essas quantidades. De notar que a 

quantidade de lubrificante nos aços é inferior à dos alumínios. 
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Tabela 3.2 - Quantidades de lubrificante 

Como se trata de valores relativamente baixos de lubrificante sujeitos a uma tolerância 

apertada (5%), houve lugar ao estabelecimento de um método que garantisse a quantidade de 

óleo depositada na chapa [Santos 2004a]. 

3.4.3 Força inicial do cerra-chapas 

A força inicial do cerra-chapas também foi definida. São conduzidos ensaios experimentais 

com três forças de cerra-chapas: 90, 200 e 300 kN. Podemos facilmente variar esta força inicial 

introduzindo ou retirando pressão do interior das molas de gás, que proporcionam a força de 

cerra-chapas. Um pequeno afastamento entre o topo do punção e a superfície do cerra-chapas 

garante que no início da estampagem todas as molas de gás estejam a exercer uma força idêntica, 

uma vez que estão interligadas. 

3.4.4 Medição dos componentes obtidos 

No que diz respeito à medição, foram seleccionadas algumas secções a usar na comparação 

de resultados. A localização e designação das diversas secções são apresentadas na figura 3.6. 

Foi estabelecido um número mínimo de 3 secções mas este valor ascende às 6 secções para o 

caso do ‘rail’ 3, no qual são realizadas medições em 4 secções transversais e 2 na direcção 

longitudinal, figura 3.6. 

Durante a estampagem, são puncionados 2 furos que permitem a localização inequívoca do 

‘rail’ num sistema de posicionamento e suporte (‘gabarit’) para se efectuar a medição. Para que 
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os dados sejam comparáveis, foi definido um sistema de referência aplicável às diferentes 

geometrias [Kazama 2002]. 
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Figura 3.6 – Perfis de medição para os ‘rails’ 1 a 4 
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Figura 3.7 – Sistema de referência 

Figura 3.8 – Localização dos pinos de suporte Figura 3.9 – Medição dos perfis 
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3.5 Resultados experimentais 

Numa primeira tentativa de ilustrar os dados experimentais e estabelecer as primeiras 

comparações entre resultados obtidos por diversos parceiros, deparamo-nos com uma enorme 

quantidade de dados experimentais. Por cada ‘benchmark’ existem pelo menos 45 comparações 

diferentes correspondentes a 5 materiais efectuados com 3 pressões de cerra-chapas diferentes 

em 3 secções distintas (mínimo). Se considerarmos que por cada comparação existem 15 

amostras realizadas em 3 instituições diferentes, veremos que existe bastante informação que 

exige algum tempo para ser documentada. Perante isto, houve uma selecção de resultados que 

fosse representativa dos resultados obtidos.  

De acordo com todo o controlo prévio de realização de ensaios experimentais seria 

esperada uma boa reprodutibilidade de resultados entre os diferentes parceiros. Nas figuras 3.10, 

3.11 e 3.12 são apresentadas as comparações de resultados dos aços, respectivamente para os 

‘rails’ 4, 2 e 1. Os resultados do ‘rail’ 3 existem apenas para um único parceiro, razão pela qual 

não são apresentados. Pode constatar-se, que a melhor reprodutibilidade é conseguida para o 

‘rail’ 4, apresentando o ‘rail’ 2 uma reprodutibilidade razoável com alguma diferença na 

profundidade de embutidura, enquanto o ‘rail’ 1 mostra a menor reprodutibilidade. A 

complexidade das geometrias pode “absorver” e não mostrar diferenças existentes nas variáveis 

do processo. Destas 3 geometrias apresentadas, a do ‘rail’ 1 é a mais simples e a que tem maiores 

“aptidões” para variações, tal como se observa. 
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Figura 3.10 – Perfil experimental (DP600, ‘rail’ 4, C.Chapas=90kN, Perfil A) 
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Figura 3.11 – Perfil experimental (ZSTE340, ‘rail’ 2, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.12 – Perfil experimental (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Do mesmo modo que se verificaram resultados de acordo com o previsto quanto a 

reprodutibilidade, também surgiram resultados com menor reprodutibilidade. Em geral 

correspondiam à conformação do alumínio e com especial evidência para o ‘rail’ 1, cuja 

geometria é a mais simples. O exemplo mais evidente é o que se apresenta na figura 3.13. 
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Figura 3.13 – Perfil experimental (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Como se pode ver pela figura 3.13 existe uma evidente dispersão nos resultados em termos 

de perfil final obtido. A dispersão não é só ao nível da comparação entre parceiros mas também 

ocorre entre as cinco amostras realizadas pelo mesmo parceiro, que efectua os testes 

consecutivamente seguindo o mesmo procedimento experimental, figura 3.14. 
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Figura 3.14 – Perfil experimental (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Esta dispersão verificada em alguns resultados levou a que se fizessem estudos adicionais 

para a sua explicação. Nesta fase surgiu uma vasta lista de variáveis que podem influenciar 

directamente estes resultados promovendo esta dispersão.  
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Nos parágrafos seguintes apresentam-se os estudos efectuados correspondentes às 

variáveis que mostraram ter uma maior influência nos resultados, explicando a dispersão 

verificada. 

3.6 Estudos experimentais 

Na tentativa de encontrar uma explicação para a dispersão obtida nos resultados 

experimentais, foram efectuados ensaios experimentais adicionais para determinar a influência 

de alguns parâmetros do processo de embutidura na forma final do componente embutido. 

Devido à dispersão verificada para o caso do ‘rail’ 1, esta geometria foi seleccionada para 

efectuar esses ensaios. Foram contemplados diversos parâmetros que pudessem influenciar os 

resultados finais e realizados os seguintes ensaios: 

Primeira série de ensaios experimentais 

• Estudo de lubrificação 
  3 condições de lubrificação (sem óleo, recomendada e elevada quantidade(>5x)) 

 ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Materiais: Al5182-O, DC06 

• Estudo da velocidade do punção 
  3 velocidades (6, 10 e 25-39 mm/s) 
  ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Materiais: Al5182-O, DC06 

Segunda série de ensaios experimentais 

• Estudo de lubrificação 
  Quantidade de óleo: 1.5 e 2.5 g/m2/lado 
  ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Materiais: Al6016-T4, ZSTE340 

• Estudo de profundidade de embutidura 
  Profundidade de embutidura: 60 mm ± 1mm 
  ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Materiais: Al6016-T4, ZSTE340 

• Estudo da força de cerra-chapas 
  Força de cerra-chapas: 90kN ± 5% 
  ‘Rail’ 1 
  Materiais: Al6016-T4, ZSTE340 

Terceira série de ensaios experimentais 

• Estudo da temperatura 
  Temperatura: 15ºC e 25ºC-30ºC 
  ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Materiais: Al5182-O, DC06 
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• Estudo da folga punção / matriz 
  Folga: 1.15mm, 1.05mm, 0.95mm, 0.85 mm e 0.75 mm 
  ‘Rail’ 1, Força de cerra-chapas baixa (90kN) 
  Material: DC06 

Para cada condição experimental testada foram realizados um número mínimo de 3 

ensaios. Os resultados e as respectivas influências referentes aos diversos estudos são 

apresentados nas páginas seguintes. 

3.6.1 Estudo da lubrificação 

Um dos estudos realizados foi o da variação da quantidade de lubrificante no esboço e a 

sua influência na geometria final obtida. A figura 3.15 apresenta os resultados obtidos para a liga 

de alumínio 6016-T4 com duas quantidades de lubrificante (1.5g/m2/lado e 2.5 g/m2/lado). 

Poder-se-á perceber que existe uma certa variabilidade de resultados. Foi possível também 

perceber que mesmo sem alterar a quantidade de lubrificante a dispersão existia, figura 3.16. 
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Figura 3.15 – Variação de resultados no estudo de lubrificação (Al6016-T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.16 – Variação de resultados usando as mesmas condições experimentais no estudo de lubrificação (Al6016-

T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Uma análise mais cuidada dos resultados permitiu constatar uma assimetria no 

comprimento duas abas do componente. Na figura 3.17, mostra-se, para a mesma quantidade de 

lubrificante (1.5 g/m2/lado), o comprimento das abas de 5 componentes obtidos. 

É perceptível que os componentes com abas iguais têm o maior retorno elástico e maior 

simetria do perfil obtido (componentes 1 e 2; figura 3.17). Nos componentes com abas desiguais, 
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a maior aba tem retorno elástico semelhante ao dos componentes de abas iguais e a aba menor 

possui um retorno elástico inferior (componentes 3, 4 e 5; figura 3.17). 
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Figura 3.17 – Diferentes comprimentos de aba de componentes, usando as mesmas condições experimentais 

Do exposto acima pode concluir-se que a dispersão de resultados pode ser devida ao 

escorregamento (não previsto) da chapa sobre o punção. Adicionalmente, quando existe esse 

escorregamento apenas a geometria das abas maiores corresponderá ao perfil esperado, como se 

apresenta na figura 3.18. 
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Figura 3.18 – Fenómeno de escorregamento da chapa sobre o punção 

É notório pela figura 3.18 que o elemento da chapa AB que foi conformado no raio do 

punção é movido da sua localização original no raio para a direita sofrendo um processo de 
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desdobragem. Mas, como o elemento só é devolvido à posição plana, toda a curvatura de A’B’ 

não é suprimida e a curvatura elástica permanece, movendo a parede vertical da peça para o 

interior. Deste modo, o retorno elástico é reduzido. De um modo intuitivo, isto pode ser 

comparado ao caso de comprimir uma chapa encurvada entre duas superfícies lisas com o 

objectivo de torná-la plana. É de conhecimento geral que a curvatura só é eliminada 

completamente se for aplicada uma flexão em sentido oposto. 

A explicação para a influência no retorno elástico, do escorregamento da chapa no punção 

poderá ser explicada pela análise da trajectória de deformação dos pontos das fibras exteriores e 

interiores da chapa na zona do raio do punção. Considerando a figura 3.18 e observando a figura 

3.19 podemos considerar que a chapa vai escorregar sobre o punção da esquerda para a direita, 

figura 3.18. Os pontos da zona do raio do punção vão sofrer dobragem e em seguida 

desdobragem (segmento AB passa para A’B’). Tal como se mostra na figura 3.19, após a 

desdobragem estaremos com um diferencial de tensões ao longo da espessura da chapa, que após 

retorno elástico conduzirá a um abaulamento na zona de desdobragem e uma consequente 

influência no menor retorno elástico final na aba.  
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Figura 3.19 – Trajectória de deformação de pontos que sofrem dobragem/ desdobragem na zona do raio do punção. 

A observada influência no retorno elástico, apenas de um dos lados das abas poderá dever-

se à diferente localização das zonas de desdobragem. Uma está localizada por cima do punção e 

a outra na parede lateral do ‘rail’. A zona localizada na parede do ‘rail’ sofre fortes tensões de 

tracção após a desdobragem, diminuindo o diferencial de tensões ao longo da espessura, 

conduzindo a um retorno elástico final na aba semelhante ao que ocorreria sem deslizamento. A 

zona localizada por cima do punção não sofre tensões de tracção adicionais (uma vez que está 
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“protegida” pelo raio do punção) mantendo o seu diferencial de tensões ao longo da espessura, e 

como tal, o retorno elástico final na aba sofre a alteração decorrente da desdobragem ocorrida. 

Este fenómeno de deslizamento da chapa sobre o punção foi também constatado nos 

ensaios experimentais realizados com a liga de alumínio Al5182-O. Nesta série de ensaios foram 

definidas 3 condições de lubrificação: sem lubrificante (os esboços e as partes activas foram 

desengorduradas previamente com álcool etílico), quantidade de lubrificante recomendada (2.5 

g/m2/lado) e quantidade de lubrificante elevada (superior a 5 vezes a quantidade recomendada). 

Os resultados do perfil final experimental são apresentados na figura 3.20. 
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Figura 3.20 – Variação de resultados no estudo de lubrificação (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Pela observação da figura 3.20, verifica-se nestes ensaios que o deslizamento ocorreu 

preferencialmente no sentido da esquerda para a direita. A medição dos comprimentos das abas 

dos componentes demonstrou uma igualdade nos comprimentos da aba do lado direito e uma 

variação no comprimento das abas do lado esquerdo, variando entre 60.3 mm (para a condição 

sem óleo) e 56.7mm (para a condição de quantidade elevada). 

Uma inspecção visual dos mesmos componentes permitiu a detecção de marcas que 

atestam o fenómeno de deslizamento. Como se observa na figura 3.22, existe uma faixa 

particularmente visível no topo do punção em componentes nos quais ocorre o deslizamento da 

chapa. 

 
Figura 3.21 – Fenómeno de escorregamento da chapa sobre o punção (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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Figura 3.22 – Marcas evidentes de escorregamento da chapa sobre o punção (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

Para confirmar a dispersão de resultados devido ao escorregamento da chapa sobre o 

punção realizaram-se novos ensaios com e sem fixação da chapa no punção. Para fixar o esboço 

durante a embutidura, foram utilizados esboços nos quais foram puncionados previamente dois 

furos. Esses furos permitiram colocar dois pinos que fixaram o esboço ao punção de embutidura 

fazendo uso das matrizes de corte colocadas no último. Na figura 3.23 pode verificar-se que a 

não-fixação da chapa conduz à variabilidade de resultados, enquanto a fixação da chapa conduz a 

uma reprodutibilidade perfeita. 
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Figura 3.23 – Influência do escorregamento da chapa no punção (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Tendo em conta o fenómeno de deslizamento apresentado, os resultados relativos aos 

estudos de lubrificação das ligas de alumínio Al6016-T4 e Al5182-O foram revistos e apenas 

foram considerados os perfis que possuíam abas de maior comprimento. São apresentados nas 

figuras 3.24 e 3.25 os perfis experimentais obtidos, tendo em atenção essa correcção devido ao 

deslizamento da chapa descrito. 
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Figura 3.24 – Variação de resultados no estudo de lubrificação, corrigidos considerando o fenómeno de 

deslizamento (Al6016-T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.25 – Variação de resultados no estudo de lubrificação, corrigidos considerando o fenómeno de 

deslizamento (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Como se depreende das figuras 3.24 e 3.25, a lubrificação não tem uma influência 

significativa nos perfis finais dos componentes. 

Este estudo da influência da lubrificação também foi efectuado com os dois aços, DC06 e 

ZSTE340. A influência da lubrificação nestes materiais mostrou-se ser pouco expressiva, 

apresentando estes materiais perfis finais semelhantes para as diversas condições de lubrificação 

a que foram submetidos, figuras 3.26 e 3.27. 
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Figura 3.26 – Variação de resultados no estudo de lubrificação (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.27 – Variação de resultados no estudo de lubrificação (ZSTE340, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Relativamente à evolução da força do punção, os dados recolhidos nos ensaios da liga de 

alumínio Al5182-O e o aço DC06 com três condições de lubrificação demonstram um 

comportamento aceitável: ao aumentar a quantidade de lubrificante existe uma redução no nível 

da força de punção, devido ao aumento do filme de lubrificante e consequente redução do 

contacto e do atrito, figuras 3.28 e figura 3.29. 
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Figura 3.28 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da lubrificação (Al5182-O, 

‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50 60 70

Deslocamento [mm]

Fo
rç

a 
[k

N
]

DC06 Rail1 C.CHAPAS=90 kN

Sem óleo
1.5 g/m^2/lado
Elevada (>5x)

Forças de cerra-chapas 

Forças de punção 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 10 20 30 40 50 60 70

Deslocamento [mm]

Fo
rç

a 
[k

N
]

DC06 Rail1 C.CHAPAS=90 kN

Sem óleo
1.5 g/m^2/lado
Elevada (>5x)

Sem óleo
1.5 g/m^2/lado
Elevada (>5x)

Forças de cerra-chapas 

Forças de punção 

 
Figura 3.29 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da lubrificação (DC06, ‘rail’ 

1, C.Chapas=90kN) 

No que diz respeito aos ensaios realizados com o alumínio Al6016-T4 e o aço ZSTE340, a 

variação da quantidade de lubrificante mostrou-se ser insuficiente para influenciar a evolução da 

força do punção com o deslocamento, figura 3.30 e figura 3.31. 
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Figura 3.30 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da lubrificação (Al6016-T4, 

‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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Figura 3.31 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da lubrificação (ZSTE340, 

‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

3.6.2 Estudo da velocidade do punção 

Neste parágrafo mostra-se o estudo realizado referente à variação da velocidade do punção. 

Foram estabelecidas três velocidades na corrediça da prensa: 6 mm/s, 10 mm/s e 25-39 mm/s. 
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Para estes ensaios utilizaram-se as condições experimentais definidas para os testes e procedeu-

se ao ensaio da liga de alumínio Al5182-O e do aço DC06. Os resultados obtidos relativos ao 

perfil experimental do componente e à evolução da força são apresentados nas figuras 3.32 a 

3.35 para ambos os materiais testados. De referir apenas que na figura 3.32, o perfil experimental 

foi corrigido tendo em atenção o fenómeno de deslizamento descrito no parágrafo 3.6.1. 
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Figura 3.32 – Variação de resultados no estudo da velocidade do punção (Al5182,‘rail’ 1,C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.33 – Variação de resultados no estudo da velocidade do punção (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.34 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da velocidade do punção 

(Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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Figura 3.35 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da velocidade do punção 

(DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

Variando a velocidade do punção entre 6 a 25-39 mm/s, verificou-se um comportamento 

contrário entre as ligas de alumínio e aços em termos de forças de punção, figuras 3.34 e 3.35. 

No caso das ligas de alumínio, o aumento da velocidade corresponde a uma diminuição da força 

do punção. Aparentemente, este comportamento estaria de acordo com a sensibilidade negativa à 

velocidade de deformação dos alumínios [Duarte 1998]. Contudo, a variação de velocidade é 

relativamente baixa para produzir a dispersão observada nas forças do punção [Col 2003] 

estando esta evolução relacionada com as condições de lubrificação estabelecidas. Convém 

adicionalmente referir que as velocidades de 6 e 10mm/s estão abaixo das velocidades usuais de 

embutidura. Nos aços, o comportamento é precisamente oposto. Este comportamento é 

consistente com a alta sensibilidade positiva do aço à velocidade de deformação, contudo o 

diferença entre a velocidade máxima e mínima não permite estabelecer qualquer conclusão. 

Pela observação dos resultados do perfil experimental (figuras 3.32 e 3.33) deste estudo da 

velocidade do punção, verificámos que no caso do alumínio, para velocidades baixas, existe 

alguma dispersão. Nos testes do aço DC06, observam-se diferenças nas forças de punção mas o 

perfil final mantêm-se inalterável. 
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3.6.3 Estudo da profundidade de embutidura 

Nesta parágrafo mostra-se o estudo realizado referente à variação da profundidade de 

embutidura. A ferramenta experimental está equipada com uns batentes mecânicos colocados no 

guiamento da mesma (figura 3.36) que controlam o deslocamento da corrediça, permitindo uma 

alteração do curso da ferramenta sem recurso ao comando numérica da prensa. Neste estudo foi 

considerado uma variação de ± 1 mm na profundidade de embutidura definida de 60 mm. Essa 

variação foi conseguida através de colocação de chapas sob os batentes. Neste estudo foram 

utilizados a liga de alumínio Al6016-T4 e o aço ZSTE340. 

BatentesBatentes

 
Figura 3.36 – Batentes da ferramenta experimental 

Os resultados relativos ao perfil experimental do componente e à evolução da força são 

apresentados nas figuras 3.37 a 3.40 para ambos os materiais. Os resultados de perfil da liga de 

alumínio (figura 3.37) são corrigidos devido ao fenómeno de deslizamento. 
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Figura 3.37 – Variação de resultados no estudo da profundidade de embutidura (Al6016-T4, ‘rail’ 1, 

C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.38 – Variação de resultados no estudo da profundidade de embutidura (ZSTE340, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, 

Perfil B) 
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Figura 3.39 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da profundidade de 

embutidura (Al6016-T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

Pela análise de resultados experimentais da figura 3.11, verifica-se algumas diferenças a 

nível de profundidades de embutidura entre as diversas instituições. Estas diferenças situam-se 

entre os 59 e os 62 mm, segundo medições efectuadas. A causa provável desta variação são as 

diferentes alturas entre o topo do punção e a superfície do cerra-chapas nas diferentes 

instituições (necessárias para se obter uma pressão uniforme em toda a superfície do cerra-

chapas no início da embutidura). Normalmente, estas diferenças podem conduzir apenas à 

alteração da altura de parede vertical, alterando o perfil experimental obtido. O estudo 

experimental realizado mostra que esta influência é extremamente diminuta, não se constatando 

uma alteração no retorno elástico final na aba (figuras 3.37 e 3.38). No que diz respeito às 

evoluções da força do punção para ambos os materiais, estas não sofrem quaisquer alteração com 

a variação da profundidade de embutidura, como se observa nas figura 3.39 e 3.40. 
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Figura 3.40 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da profundidade de 

embutidura (ZSTE340, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

3.6.4 Estudo da força de cerra-chapas 

Neste parágrafo mostra-se o estudo realizado referente à variação da força de cerra-chapas. 

Foram consideradas duas forças de cerra-chapas iniciais distintas, 87kN e 95 kN, 

correspondentes aos limites impostos pelo procedimento experimental (± 5%) [Kazama 2002]. 

Essa variação foi conseguida pela regulação da pressão interna das molas de gás responsáveis 

pela acção de cerra-chapas.  

Os resultados relativos à evolução da força e ao perfil experimental do componente para 

este estudo são apresentados nas figuras 3.41 a 3.44 para os materiais ensaiados: Al6016-T4 e 

ZSTE340. Os resultados de perfil da liga de alumínio (figura 3.41) são corrigidos devido ao 

fenómeno de deslizamento. 
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Figura 3.41 – Variação de resultados no estudo da força de cerra-chapas (Al6016-T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, 

Perfil B) 
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Figura 3.42 – Variação de resultados no estudo da força de cerra-chapas (ZSTE340, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil 

B) 
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Figura 3.43 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da força de cerra-chapas 

(Al6016-T4, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

De um modo geral, com o aumento da força de cerra-chapas ocorre uma diminuição do 

retorno elástico. Esta é aliás uma das técnicas mais utilizadas na indústria para eliminar ou 

minimizar o efeito de retorno elástico. O estudo efectuado da força de cerra-chapas 

contemplando uma variação de cerca de 5% da força nominal imposta (90 kN), demonstrou não 

ter uma forte influência no perfil experimental obtido dos componentes, figuras 3.41 e 3.42. 

Como se observa nas figuras 3.43 e 3.44, a evolução da força do punção está de acordo com o 

esperado. O aumento da força de cerra-chapas favorece o contacto entre o esboço e a ferramenta 

com o consequente aumento da força de punção. Contudo, como foi concluído, este aumento de 

força de punção não se traduz numa alteração da geometria do componente. 
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Figura 3.44 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da força de cerra-chapas 

(ZSTE340, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

3.6.5 Estudo da temperatura 

Neste parágrafo mostra-se o estudo realizado referente à variação da temperatura. 

Considerou-se duas condições ambientais de temperatura: 15ºC e 25ºC-30ºC. Esta variação de 

temperatura poderia ser observada por diferentes instituições realizando os mesmos ensaios, por 

exemplo, em épocas diferentes, Verão e Inverno. 

Neste estudo, os ensaios foram realizados no Inverno com uma temperatura ambiente de 

15ºC. A temperatura da ferramenta e dos esboços foi elevada por intermédio de termo-

ventiladores que permitiram atingir a temperatura de 25ºC-30ºC. A medição da temperatura foi 

efectuada com recurso a um ‘termopar’ e houve o cuidado de manter a mesma temperatura 

durante a embutidura das diversas amostras. Contudo, o método iterativo de lubrificação do 

esboço até se atingir a quantidade de lubrificante dentro dos limites definidos requer algum 

tempo, suficiente para que a temperatura de pré-aquecimento do esboço decresça alguns graus 

(devido à elevada condutividade térmica característica dos metais). 

Apresenta-se nas figuras 3.45 a 3.48 os resultados relativos ao estudo da temperatura 

realizados com a liga de alumínio Al5182-O e com o aço DC06. De referir que, nos ensaios com 

o alumínio, foi utilizada a técnica de fixação do esboço referida no parágrafo 3.6.1, pelo que não 

houve lugar à correcção de resultados devido ao escorregamento. 
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Figura 3.45 – Variação de resultados no estudo da temperatura (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.46 – Variação de resultados no estudo da temperatura (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.47 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da temperatura (Al5182-O, 

‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

Nas figura 3.45 e 3.46 podemos verificar a influência que as condições ambientais de 

temperatura poderão ter na conformação do componente obtido para os dois materiais em estudo. 

A influência deste parâmetro no perfil experimental obtido é negligenciável, uma vez que se 

verifica uma grande proximidade de resultados. Alguns conhecimentos empíricos do produtor de 
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Figura 3.48 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da temperatura (DC06, ‘rail’ 

1, C.Chapas=90kN) 

chapa quanto à influência da temperatura nas propriedades dos materiais revelam que os aços IF 

sofrem uma alteração da tensão de cedência de cerca de 0.6 MPa por cada ºC. Se tivermos em 

conta uma diferença de 20ºC na temperatura ambiente isto corresponde a 12 MPa, um valor 

perfeitamente irrisório. No entanto, é possível verificar que, para a liga de alumínio, a força de 

embutidura aumenta de forma significativa para temperaturas mais altas, figura 3.47. Porém, 

esse aumento de força não afecta visivelmente a forma final do componente, figura 3.45. 

3.6.6 Estudo da folga punção/ matriz 

Outro estudo levado a cabo foi o de alterar a folga entre o punção e matriz entre 0.75 mm e 

1.15 mm. A folga inicial é de 1.15 mm e pela adição de chapas de latão extremamente finas 

(espessura = 0.05 mm) sobre o punção permitiu a alteração da folga (figura 3.49). Para estes 

ensaios foram utilizados esboços de aço DC06 com uma espessura de 0.7 mm. Os resultados 

obtidos (figuras 3.50 e 3.51) com as diferentes folgas mostram que este parâmetro não influencia 

fortemente a forma geométrica final das peças embutidas nem a força de embutidura 

correspondente. 
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Figura 3.49 – Pormenor da chapa a envolver o punção 

-50

0
-100 -50 0 50 100

DC06 Rail1 C.CHAPAS= 90kN 1.15 mm

1.05 mm

0.95 mm

0.85 mm

0.75 mm
-50

0
-100 -50 0 50 100

DC06 Rail1 C.CHAPAS= 90kN 1.15 mm

1.05 mm

0.95 mm

0.85 mm

0.75 mm

1.15 mm

1.05 mm

0.95 mm

0.85 mm

0.75 mm

1.15 mm

1.05 mm

0.95 mm

0.85 mm

0.75 mm

 
Figura 3.50 – Variação de resultados no estudo da folga punção / matriz (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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Figura 3.51 - Força do cerra-chapas e do punção em função do deslocamento no estudo da folga punção / matriz 

(DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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3.7 Conclusões 

Os estudos realizados permitiram concluir que existem 3 variáveis que representam um 

papel importante nos resultados obtidos: velocidade do punção, temperatura e lubrificação. Por 

sua vez, estas variáveis influenciam essencialmente o comportamento do contacto da chapa com 

a ferramenta e promovem o fenómeno de deslizamento da chapa sobre o punção. O mecanismo 

de deslizamento proposto é só aplicável para uma série de ensaios, realizados por uma 

instituição, com a mesma ferramenta, a mesma prensa, seguindo o mesmo procedimento. 

Quando se trata de dispersão de resultados entre diferentes instituições, a velocidade do punção é 

a variável que possui uma maior influência na forma geométrica final obtida, no caso das ligas 

de alumínio. 

Para testar esta influência, procedeu-se a uma correcção da velocidade nos resultados de 

menor reprodutibilidade apresentados inicialmente na figura 3.14. O parceiro FEUP usou 

velocidade baixa (cerca de 10mm/s) para esses ensaios. Quando as velocidade passa para 

35mm/s, os respectivos resultados ficam próximos de outros dois parceiros e a figura 3.52 

permite dar a perceber a proximidade de reprodutibilidade conseguida. 
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Figura 3.52 – Boa reprodutibilidade de resultados para 3 instituições, após alteração da velocidade da prensa do 

parceiro FEUP (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Contudo, uma análise mais cuidada dos resultados permite ir mais longe nesta conclusão. 

Verificou-se que diferenças muito pequenas nas variáveis do processo de conformação plástica 

podem produzir efeitos extremamente importantes na forma final das peças após retorno elástico. 

Col [Col 2004] acredita que todas estas consequências são relacionadas com o atrito. Para 

as ligas de alumínio testadas, nas quais se encontrou as maiores discrepâncias, as diferenças na 

forma final devido a uma pequena variação da velocidade da prensa não pode ser atribuída à 

sensibilidade destes materiais à velocidade de deformação. Esta sensibilidade é relativamente 

pequena e não consegue justificar as grandes diferenças encontradas nas forças de punção. 

Se considerarmos a curva de Stribeck (figura 3.53), primeiramente adaptada à 

conformação plástica em chapa por Emmens [Emmens 1987], o coeficiente de atrito para um par 
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de materiais em contacto, separados por um filme de um determinado lubrificante é governado, 

fundamentalmente, por três factores: 

- P: a pressão aparente aplicada, 

- V: a velocidade de escorregamento da chapa relativamente à ferramenta, 

- a viscosidade dinâmica do lubrificante. 

Misto

Hidrodinâmico

Estático
µ

Ln (v.ν / P)

Misto

Hidrodinâmico

Estático
µ

Ln (v.ν / P)  
Figura 3.52 – Curva de Stribeck [Col 2004] 

Quanto maior for a carga aplicada ao esboço, menor será a espessura do filme de 

lubrificante e mais elevado será o coeficiente de atrito devido ao contacto directo entre as 

superfícies metálicas opostas. 

Na maioria dos casos, as zonas mais solicitadas durante a conformação plástica está no 

regime misto. Quando a velocidade diminui, o ponto representativo do sistema desliza para a 

esquerda e pode alcançar o regime de lubrificação estático atingindo um coeficiente de atrito 

mais elevado. 

Pensa-se que a curva de Stribeck das ligas de alumínio com o lubrificante utilizado (não é 

o lubrificante normalmente usado para estas ligas), é muito íngreme no regime misto e explica as 

grandes variações em força de punção que se observa para variações pequenas da velocidade da 

corrediça. Contudo este facto continua por comprovar. Esta mesma razão explicaria a influência 

de variações relativamente pequenas de temperatura, mas neste caso, pela redução da 

viscosidade dinâmica do óleo. 

A análise dos componentes permite determinar qual o tipo de lubrificação que foi 

estabelecido. Até mesmo para forças de cerra-chapas baixas, com ligas de alumínio, existe uma 

faixa com alguns riscos, próximos da extremidade da aba, claramente “esmagada” pela pressão. 

A lubrificação estática é atingida no final da embutidura, devido ao aumento da pressão 
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(relacionado com a redução de superfície de contacto). Este fenómeno pode explicar o aumento 

de forças de punção que nós observamos em numerosos ensaios. 

Para os aços, devido a uma melhor lubrificação, o regime estático só é atingido com forças 

de cerra-chapas mais elevadas. Nos outros casos, podemos supor que o regime de lubrificação 

mantêm-se quase sempre na zona mais baixa do regime misto.  

Finalmente, a situação poderia ser resumida do seguinte modo. Uma grande variação de 

resultados foi observada com ligas de alumínio devido ao uso de um lubrificante não adaptado a 

estes materiais. Esta variação era principalmente observada para baixas forças de cerra-chapas, 

forças altas que conduzem ao regime estático onde o coeficiente de atrito é elevado mas 

constante. Os aços são menos susceptíveis a este problema porque o lubrificante usado está 

perfeitamente adaptado a estes materiais. Quando comparado com o lubrificante utilizado nas 

ligas de alumínio, a curva de Stribeck provavelmente foi transladada para a esquerda de tal 

forma que, até mesmo para forças de cerra-chapas elevadas, o regime de lubrificação 

estabelecido estava perto de regime hidrodinâmico. Isto é demonstrado pela ausência de um 

“esmagamento” evidente nos aços, nomeadamente para os aços de maior resistência (ZSTE 340 

e DP600). 

Em resumo, a reprodutibilidade de resultados experimentais é um aspecto fundamental 

para a validação de novos desenvolvimentos na simulação numérica como sendo a utilização de 

diferentes modelos de caracterização dos materiais. Contudo, a obtenção desse tipo de resultados 

pode apresentar algumas dificuldades. No caso de alguns pares geometria/material podem ser 

necessários maiores requisitos de exigência nas condições experimentais. Essas condições 

poderão incluir uma padronização, não só das ferramentas, mas também da prensa a usar e 

eventualmente das condições ambiente. 
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4 Simulação numérica 

4.1 Introdução 

Nos nossos dias, a simulação numérica pelo método dos elementos finitos já provou ser 

uma ferramenta fundamental na concepção e produção de uma peça embutida. Muitos dos 

programas de simulação numérica actuais demonstram ter a capacidade para prever com alguma 

fiabilidade a rotura, o enrugamento e a distribuição de deformações. Contudo, e apesar dos 

esforços no desenvolvimento destas ferramentas numéricas, a previsão rigorosa das alterações de 

geometria devidas ao retorno elástico continua a ser uma das principais dificuldades da 

simulação numérica. Este fenómeno de retorno elástico é tanto mais importante quanto mais 

elevado é o limite de elasticidade do material. No contexto actual de substituição progressiva dos 

aços convencionais por aços de elevado limite de elasticidade e ligas de alumínio, este fenómeno 

é amplificado, apresentando os componentes embutidos desvios superiores relativamente à forma 

pretendida devido ao retorno elástico. A capacidade de previsão da simulação numérica deste 

fenómeno depende não só da geometria do componente e do deslocamento calculado mas 

também da distribuição das tensões durante a operação de embutidura. Somando as variáveis 

físicas inerentes ao processo de embutidura com as variáveis numéricas, verifica-se que a 

previsão da distribuição da tensões e consequentemente do retorno elástico pela simulação 

numérica é influenciada por um vasto grupo de variáveis. Podemos dividir estas variáveis em 

quatro grandes grupos [Rohleder 2002]: propriedades do material, geometria do componente, 

condições do processo e variáveis numéricas (figura 4.1).  

Para prever os defeitos na simulação numérica, dos quais se salienta o retorno elástico, as 

condições numéricas devem estar de acordo com as condições existentes para a parte 

experimental. As condições experimentais relevantes têm de ser determinadas de modo a serem 

introduzidas nas simulações numéricas para que os resultados numéricos sejam representativos 

da realidade experimental quer em termos de modelação do comportamento do material e quer 

em termos de comportamento tribológico. 

Neste capítulo são apresentados resultados numéricos dos ‘benchmarks’ experimentais 

apresentados no capítulo 3 e respectiva validação experimental. Tal como apresentado para a 

componente experimental, são expostas as condições numéricas definidas no âmbito do projecto 

internacional [Col 2002]. 
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Figura 4.1 – Variáveis que influenciam a previsão do retorno elástico pela simulação numérica 

Sendo o retorno elástico um fenómeno inevitável em embutidura, é muitas vezes 

necessário proceder à chamada compensação do retorno elástico. Esta compensação pode ser 

definida como a alteração da geometria da ferramenta de embutidura e dos parâmetros do 

processo de modo a obtermos uma forma final do componente estampado o mais próxima 

possível da forma pretendida. No presente capítulo é igualmente proposto um método numérico 

de compensação do retorno elástico. A aplicação do método é realizada para um dos 

‘benchmarks’ experimentais apresentados no capítulo 3. De forma a validar o método foi 

realizado um estudo experimental e os seus resultados foram posteriormente comparados com os 

numéricos. 

4.2 Condições numéricas 

Tal como nas condições experimentais, a standardização das condições numéricas é 

fundamental quando diferentes instituições vão modelar o mesmo processo. Para tal e de forma a 

eliminar as influências de variáveis numéricas nas simulações, foram definidos parâmetros 

‘standard’ que foram utilizados por cada parceiro de modo a assegurar que os resultados 

dependessem unicamente do código usado. Apresenta-se nos parágrafos seguintes algumas das 

condições impostas para a realização das simulações apresentadas neste trabalho. 
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4.2.1 Discretização da ferramenta e esboço 

As ferramentas foram discretizadas utilizando elementos rígidos de 3 nós, R3D3, da 

biblioteca do ABAQUS [HKS 1998], permitindo uma análise tridimensional. Devido à simetria, 

apenas um quarto da geometria foi modelada para o caso do ‘rail’ 1 e ‘rail’ 3. Para o ‘rail’ 2 foi 

modelada metade da geometria, uma vez que a simetria apenas se verifica num plano. A 

discretização da superfície do raio da matriz é um parâmetro fundamental para a obtenção de 

bons resultados. O número de elementos seleccionado para descrever o raio da matriz (10 mm) 

foi de 12 elementos.  

Segundo Wagoner [Wagoner 2002], quando a relação entre o raio da matriz e a espessura 

da chapa ultrapassa o valor de 5, as simulações com elementos de casca tridimensionais 

produzem resultados próximos do obtido experimentalmente, no caso de dobragem a 2 

dimensões. Para relações inferiores a 5, a utilização de elementos sólidos não-lineares 

tridimensionais é preferível. No caso dos ‘benchmarks’ seleccionados, a relação é de 10 (raio da 

matriz = 10 mm e espessura da chapa = 1 mm) logo a recomendação anterior permite a utilização 

de elementos de casca tridimensionais. Tomando este estudo em conta, o esboço, de dimensão 

300 mm por 300 mm, foi discretizado utilizando elementos de casca quadrangulares de 

integração reduzida (S4R da biblioteca do ABAQUS) com 1.8 mm de lado e uma espessura de 1 

mm. Para que os dados numéricos fossem validados com os resultados experimentais, o sistema 

de referência adoptado foi o mesmo que o definido para os ensaios experimentais [Santos 2002]. 
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Figura 4.2 - Malha utilizada na discretização da ferramentas (‘rail’ 3 e ‘rail’ 1) 
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4.2.2 Modelação do material 

A caracterização mecânica experimental assim como o ajustamento dos parâmetros dos 

materiais para os modelos constitutivos de encruamento descritos neste trabalho foram realizados 

pelo LMPTM [LPMTM 2001]. 

Os materiais analisados foram tratados como materiais elastoplásticos com anisotropia 

ortotrópica descrita pelo critério de plasticidade Hill48 [Hill 1948]. 

A curva tensão-deformação foi aproximada e extrapolada utilizando a lei de encruamento 

proposta por Swift com encruamento isotrópico. No que diz respeito ao coeficientes de 

anisotropia, são utilizados valores médios obtidos por testes experimentais. A tabela 4.1 

apresenta os valores das propriedades de cada um dos materiais. 

Y0 ε 0 n C F G H N
Parâmetros do critério Hill 48

1.61

1.27

1.29

0.504 0.496

1.52

1.27

0.558 0.442

210 0.3 7.85 330.3 0.00169 0.187 1093.0 0.49

0.297 0.703

210 0.3 7.85 365.3 0.00953 0.131 673.0 0.414

0.590 0.410

210 0.3 7.85 123.6 0.00445 0.268 529.5 0.251

0.00418 0.221 429.1 0.58770 0.3 2.70 127.9

493.1 0.652 0.570 0.430

Al6016-T4

DC06

ZSTE340

DP600

Parâmetros da Lei Swift

Al5182-O 70 0.3 2.70 149.0 0.00716 0.242

Material Módulo de 
Elasticidade [Gpa]

Coeficiente 
de Poisson Densidade

 
Tabela 4.1 - Propriedades dos materiais [LPMTM 2001] 

A lei de encruamento Swift é dada pela expressão: 

 0 0( )p nY Y C ε ε= + +  (4.1) 

em que Y  representa a tensão limite de elasticidade em tracção uniaxial, 0Y  a tensão elasticidade 

inicial em tracção uniaxial, pε  a deformação plástica equivalente e C , 0ε  e n  são os 

parâmetros da lei. 

4.2.3 Modelação do contacto 

O tipo de contacto entre as ferramentas e o esboço é definido no ABAQUS, como sendo o 

modelo de atrito clássico de Coulomb, sendo apenas necessário definir o coeficiente de atrito µ . 

Os coeficientes de atrito foram determinados experimentalmente [Wouters 2002] para todos os 

pares ferramenta / material usando os lubrificantes adequados e as quantidades especificadas, em 

testes de atrito plano (reproduzindo o atrito entre a matriz e o cerra-chapas) e testes de dobragem 

em U (comportamento tribológico em superfícies circulares). Na tabela 4.2 são resumidos os 
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valores dos coeficientes de atrito identificados para cada par de materiais, para uma força de 

cerra-chapas de 90 kN. 

0.22 0.26 0.31

0.2 0.18 0.23

0.225 0.22 0.27

0.23 0.19 0.24

0.21 0.3 0.35

0.21 0.25 0.3

0.22 0.16 0.21

0.245 0.16 0.21

3

0.195 0.16

0.18 0.16

3

1,2 e 4

Al6016-T4

DC06

ZSTE340

DP600

3

1,2 e 4

3

1,2 e 4

3

1,2 e 4

Rail

1,2 e 4
Al5182-O

0.21

0.21

Material µ                   
Matriz /Cerra-chapas

µ                   
Raio da matriz

µ                  
Punção

 
Tabela 4.2 – Coeficientes de atrito determinados para as diferentes regiões das ferramentas [Wouters 2002] 

4.2.4 Deslocamento e velocidade do punção e evolução da força de cerra-chapas 

As condições do processo durante a simulação deve ser análoga com as condições 

experimentais. Para tal definiu-se uma velocidade de punção de 10 m/s, convencionou-se que a 

direcção de laminagem seria segundo a maior dimensão da matriz e estabeleceu-se uma 

profundidade de embutidura de 60 mm. Relativamente à evolução da força de cerra-chpas 

utilizou-se a curva característica das molas de gás da ferramenta experimental. A força de cerra-

chapas correspondente ao deslocamento de 60 mm é dada por: 

 1.32FCC ICCF F=  (4.2) 

em que FCCF  representa a força final de cerra-chapas e ICCF  representa a força inicial, a qual 

pode tomar o valor de 90, 200 ou 300 kN. 

4.2.5 Retorno elástico 

Relativamente ao cálculo do retorno elástico, as condições fronteira aplicadas são muito 

importantes. São removidas as ferramentas e aplicadas condições-fronteira a 3 nós do esboço de 

modo a impedir a ocorrência de movimentos de corpo rígido. Nesta etapa de retorno elástico é 

utilizada uma formulação implícita (ABAQUS/Standard). A figura seguinte mostra a localização 

dos nós e respectivas condições fronteira aplicadas. 
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Figura 4.3 - Condições fronteira para cálculo do retorno elástico [Rohleder 2002] 

4.3 Resultados numéricos e validação experimental 

Nos parágrafos seguintes mostra-se os resultados numéricos obtidos e a respectiva 

comparação com os resultados experimentais. Foram seleccionados 3 ‘benchmarks’ 

experimentais (‘rail’ 1, ‘rail’ 2 e ‘rail’ 3) e usados 2 materiais: uma liga de alumínio (Al5182-O) 

e um aço macio (DC06). 

4.3.1 ‘Rail’ 1 

Nas figuras 4.4 e 4.6 são apresentadas as formas experimentais e numéricas obtidas para o 

‘rail’ 1 com o alumínio Al5182-O e o aço DC06. A comparação estabelecida baseia-se na 

avaliação do perfil de secção transversal localizada no centro do ‘rail’ (Secção B). 

Sendo este ‘rail’ 1 uma geometria que pretende reproduzir o retorno elástico 2D, é 

necessário que se obtenha uma correcta distribuição de tensões após embutidura. Os resultados 

mostram que as condições numéricas aplicadas na embutidura e o cálculo implícito do retorno 

elástico permitiram a correcta modelação do processo existindo uma proximidade entre os perfis 

experimentais e numéricos, figuras 4.5 e 4.7. 

 
Figura 4.4 – Formas experimental e numérica obtidas (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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Figura 4.5 – Perfil experimental e numérico (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

 
Figura 4.6 – Formas experimental e numérica obtidas (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 
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Figura 4.7 – Perfil experimental e numérico (DC06, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

4.3.2 ‘Rail’ 2 

Nas figuras 4.8 e 4.10 são apresentadas as formas experimentais e numéricas obtidas para o 

‘rail’ 2 com o alumínio Al5182-O e o aço DC06. A comparação estabelecida baseia-se na 

avaliação do perfil de secção transversal localizada no centro do ‘rail’ (Secção B). 

 
Figura 4.8 – Formas experimental e numérica obtidas (Al5182-O, ‘rail’ 2, C.Chapas=90kN) 
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Figura 4.9 – Perfil experimental e numérico (Al5182-O, ‘rail’ 2, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

 
Figura 4.10 – Formas experimental e numérica obtidas (DC06, ‘rail’ 2, C.Chapas=90kN). 
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Figura 4.11 – Perfil experimental e numérico (DC06, ‘rail’ 2, C.Chapas=90kN, Perfil B). 

Este ‘rail’ 2 corresponde a uma geometria que pretende reproduzir o retorno elástico a 3 

dimensões. A comparação de perfis (figura 4.9 e 4.11) permite concluir que os resultados do aço 

DC06 aproximam-se mais do experimental do que os obtidos com o alumínio Al5182-O. No 

entanto existe alguma dispersão do lado esquerdo, também verificada para a liga de alumínio, o 

que sugere uma investigação mais aprofundada quer dos resultados experimentais (eventual 

ocorrência do fenómeno de deslizamento descrito no capítulo 2) quer das condições numéricas 

impostas neste ‘rail’. 

4.3.3 ‘Rail’ 3 

Relativamente ao ‘rail’ 3, este possui uma elevada tendência para apresentar enrugamentos 

evidentes na parte superior da sua geometria, figura 4.12 e 4.14. Como se pode observar nas 

figuras 4.12 a 4.15, os resultados obtidos numericamente estão de acordo com resultados 
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experimentais, quer a nível da previsão do enrugamento no topo do ‘benchmark’ quer em termos 

de retorno elástico nas abas, o que conduz por sua vez a uma boa correspondência entre os 

resultados dos perfis obtidos numericamente e experimentalmente. Contudo, para o caso do aço 

DC06, o enrugamento assimétrico obtido experimentalmente sugere a ocorrência de 

deslizamento da chapa sobre o punção, pelo que a previsão simétrica do enrugamento obtida 

numericamente não acompanha a mesma tendência do experimental. 

  
Figura 4.12 – Formas experimental e numérica obtidas (Al5182, ‘rail’ 3, C.Chapas=90kN) 
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Figura 4.13 – Perfil experimental e numérico (Al5182, ‘rail’ 3, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

 
Figura 4.14 – Formas experimental e numérica obtidas (DC06, ‘rail’ 3, C.Chapas=90kN) 
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Figura 4.15 – Perfil experimental e numérico (DC06, ‘rail’ 3, C.Chapas=90kN, Perfil B) 
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4.4 Compensação do retorno elástico 

4.4.1 Introdução 

A precisão da geometria final das peças estampadas é uma questão crítica para a qualidade 

do produto final, para o custo e tempo de produção e para a automatização dos processos de 

produção e montagem. O desenvolvimento e a melhoria das tecnologias de conformação plástica 

de produtos caracterizados pela elevada precisão dimensional pertencem aos principais factores 

que determinam a inovação e a competitividade da produção industrial no mercado mundial 

[Niechajowicz 2004]. 

Nos processos de conformação plástica de chapa, o efeito do retorno elástico é um dos 

principais factores que determina a forma final do produto e se não for correctamente controlado, 

afecta adversamente a precisão do produto e, por conseguinte, a sua qualidade. Este fenómeno 

surge como sendo a principal fonte da variabilidade dimensional e da falta de precisão observada 

nos componentes embutidos. Quando é definida uma geometria final para um componente 

embutido é imprescindível ter em consideração o retorno elástico, e é necessário proceder a 

alterações adequadas na geometria das ferramentas de embutidura e nos parâmetros do processo. 

Estas alterações são compreendidas como compensação do retorno elástico e são o objectivo das 

estratégias de optimização que visam uma diminuição dos desvios entre a geometria pretendida e 

a obtida pela operação de conformação plástica. Essa compensação de retorno elástico, 

permitindo a correcção da geometria final do embutido, é uma tarefa difícil e complexa que 

normalmente é resolvida por métodos tentativa-erro. Estes métodos, além de poderem ser 

altamente morosos, implicam custos elevados e o seu grau de dificuldade aumenta para 

embutidos com formas muito complexas (por exemplo, peças com superfícies irregulares). Um 

problema adicional é colocado pelo uso crescente de aços de baixa liga, aços de elevada 

resistência e ligas de alumínio, no caso da industria automóvel, caracterizados pelo retorno 

elástico considerável tornando a tarefa de atingir a exigida precisão dimensional ainda mais 

difícil.  

Como o retorno elástico afecta a qualidade dos componentes conformados, tem decorrido 

uma intensa pesquisa no desenvolvimento de métodos que permitam aos projectistas minimizar 

os erros provenientes do retorno elástico e corrigir a geometria das ferramentas em fases iniciais 

de desenvolvimento. Com este objectivo existem várias soluções na literatura [Karafillis 1992, 

Chou 1999, Wang 2001]. O método de correcção da deformada (‘Displacement adjustment 

method’) é uma delas. Todas as técnicas de compensação de retorno elástico têm em comum o 
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objectivo de atingir a geometria final pretendida para a peça após embutidura, e não o de reduzir 

o efeito de retorno elástico. Isto estabelece uma diferença entre estas técnicas e os métodos 

experimentais de redução de retorno elástico, tal como o de aumentar a força de cerra-chapas. A 

compensação do retorno elástico é conseguida pela alteração da geometria da ferramenta e dos 

parâmetros do processo. O método de correcção da deformada baseia-se na comparação da 

geometria final após embutidura com a geometria pretendida. Mediante o desvio obtido entre as 

duas geometrias, procede-se a uma alteração adequada da ferramenta ou do parâmetros do 

processo. Este método é aplicado sequencialmente até atingirmos a precisão estipulada para o 

componente. Outra abordagem para controlar o retorno elástico é a de estabelecer relações 

polinomiais entre a geometria do componente embutido e a geometria da ferramenta e os 

parâmetros do processo [Pairel 2004]. 

Nesta subcapítulo é apresentada a aplicação desta abordagem. Pretende-se demonstrar o 

interesse da aplicação do ‘design’ factorial de ensaios no processo de embutidura durante a fase 

de optimização do processo combinado com a simulação numérica. Na tentativa de validar as 

previsões numéricas obtidas pela aplicação desta abordagem, são apresentados resultados 

experimentais obtidos com diversas geometrias de ferramentas. 

4.4.2 Selecção da geometria 

Devido à sua elevada tendência para o desenvolvimento de retorno elástico a 2 dimensões 

provocado pela dobragem no raio do punção e dobragem / desdobragem no raio da matriz, a 

geometria seleccionada foi o ‘rail’ 1, representado na figura 4.16. A configuração da ferramenta 

respectiva a este componente é apresentada na figura 4.17. 

  

Matriz

Cerra-Chapas
Punção

Força de 
Cerra-Chapas= 
90 kN

 
 Figura 4.16 – Dimensões do ‘rail’ 1 Figura 4.17 – Configuração inicial da ferramenta do ‘rail’ 1 
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4.4.3 Método numérico 

O método proposto consiste em variar, de forma controlada, variáveis de processo pré-

definidas e observar a correspondente variação de forma virtual final, obtida pelo método dos 

elementos finitos. As variáveis de processo são estudadas de acordo com um ‘design’ factorial de 

experiências e a cada grupo de variáveis de processo corresponde uma forma final do 

componente. Os parâmetros geométricos são então calculados a partir das malhas deformadas e, 

por uma análise estatística, são estabelecidas equações polinomiais que relacionam estes mesmos 

parâmetros com as variáveis de processo. A partir das relações matemáticas, é então possível 

determinar a influência das diversas variáveis de processo nos parâmetros geométricos e 

consequentemente na forma final do componente. 

4.4.3.1 Definição dos parâmetros geométricos do componente 

Para o componente em estudo foram definidos alguns parâmetros geométricos [Koundou 

2002, Makinouchi 2002], figura 4.18 que permitem avaliar o retorno elástico do componente. 

Definiu-se o ângulo 1θ  correspondendo ao ângulo no raio do punção, 2θ  correspondendo ao 

ângulo no raio da matriz, 3θ  correspondendo ao ângulo descrito pela parede vertical e α  como 

sendo o ângulo final da aba, o qual depende dos ângulos anteriores pela expressão: 

 321 θθθα ++−=  (4.3) 

No entanto, poderiam ser considerados outros parâmetros geométricos tais como os raios 

de curvatura das diferentes zonas do componente: parede vertical, raio da matriz e aba. Contudo, 

no presente estudo apenas se consideraram os parâmetros relativos aos ângulos. 

θ

θ θ

α

 
Figura 4.18 – Parâmetros geométricos do ‘rail’ 1 [Makinouchi 2002] 
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4.4.3.2 Definição das variáveis do processo 

A definição das variáveis de processo constitui uma das fases importantes do método. A 

selecção e variação das mesmas deverá produzir um número considerável de geometrias finais. 

Nesta fase foram considerados diversos trabalhos efectuados no estabelecimento da relações 

entre variáveis de processo e o retorno elástico obtido [Davies 1985, Hayashi 1984] assim como 

métodos experimentais para a sua redução [Monfort 1985]. Hayashi et al [Hayashi 1984] 

elaborou um trabalho experimental interessante na determinação da influência de variáveis de 

processo na forma final de um componente em ‘U’, conformado com aços de elevada resistência. 

Neste trabalho são verificadas as influências do raio da matriz, força de cerra-chapas e folga 

punção/matriz. Segundo este estudo, o raio da matriz produz um efeito significativo na curvatura 

da parede vertical do componente que tende a ter um valor negativo quando se diminui o raio da 

matriz. Por seu lado, o aumento da força de cerra-chapas produz um efeito de normalização das 

tensões residuais ao longo da espessura, reduzindo o retorno elástico na parede vertical. 

Tendo em conta os estudos referidos anteriormente, foram definidas como variáveis do 

processo a força de cerra-chapas (FCC), o raio da matriz (RM) e o raio do punção (RP), figura 

4.19. Para a aplicação do método é necessário garantir que as variáveis definidas são totalmente 

independentes, ou seja, a alteração de uma delas não deverá modificar o valor de outra. 

Matriz

Cerra-chapas
Punção

Força Cerra-chapas= 90 kN

RM
RP

FCC

Matriz

Cerra-chapas
Punção

Força Cerra-chapas= 90 kN

RM
RP

FCC

 
Figura 4.19 – Variáveis do processo consideradas 

Para cada uma das variáveis, estabeleceram-se valores limites para a variação em função 

do valor inicial. Definiram-se 3 valores como se mostra na tabela 4.3. 
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Valor 
inicial

Valor 
Mínimo

Valor 
Médio

Valor 
MáximoVariável

Força C.Chapas 
[kN]

Raio Matriz [mm]

Raio Punção [mm]

90 90 200 300

10.0 2.5 5.0 10.0

5.0 2.5 5.0 10.0
 

Tabela 4.3 – Valores limites das variáveis do processo 

4.4.3.3 Definição do plano de simulações 

Relativamente ao plano de simulações a realizar, este foi estabelecido recorrendo a um 

‘design’ factorial dos ensaios a realizar de modo a reduzir o número de simulações. Esse ‘design’ 

baseia-se no Método de Taguchi [Taguchi 1988], para a realização de experiências com 3 níveis 

de variação e 3 variáveis. O plano de simulações é apresentado na tabela 4.4. 

1 90 2.5 2.5
2 90 2.5 5.0
3 90 2.5 10.0
4 90 5.0 2.5
5 90 5.0 5.0
6 90 5.0 10.0
7 90 10.0 2.5
8 90 10.0 5.0
9 90 10.0 10.0
10 200 2.5 2.5
11 200 2.5 5.0
12 200 2.5 10.0
13 200 5.0 2.5
14 200 5.0 5.0
15 200 5.0 10.0
16 200 10.0 2.5
17 200 10.0 5.0
18 200 10.0 10.0
19 300 2.5 2.5
20 300 2.5 5.0
21 300 2.5 10.0
22 300 5.0 2.5
23 300 5.0 5.0
24 300 5.0 10.0
25 300 10.0 2.5
26 300 10.0 5.0
27 300 10.0 10.0

Teste nº Força C.Chapas 
[kN]

Raio Matriz 
[mm]

Raio Punção 
[mm]

Variáveis do processo

 
Tabela 4.4 – Plano de simulações a realizar (3 variáveis a 3 níveis) 
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4.4.3.4 Simulação numérica e medição dos parâmetros geométricos 

Relativamente às condições numéricas, o esboço foi modelado utilizando elementos de 

casca de integração reduzida (S4R da biblioteca do ABAQUS [HKS 1998]) com 0.8 mm de 

espessura. Devido às condições de simetria do componente e à sua característica bidimensional, 

apenas um ‘layer’ de elementos foi modelado como se apresenta na figura 4.20 e foram aplicadas 

as condições fronteira de simetria apropriadas. 

Malha 
inicial

Malha 
deformada

Malha 
inicial

Malha 
deformada

 
Figura 4.20 - Discretização do esboço 

Relativamente às ferramentas foram descritas utilizando superfícies analíticas rígidas. O 

contacto ferramenta esboço, sujeito a atrito, é definido por um coeficiente que se mantêm 

constante durante todo o processo. 

Para o cálculo do retorno elástico, foram removidas as ferramentas e foram restringidos 

nós do esboço de modo a impedir a ocorrência de movimentos de corpo rígido. Nesta etapa de 

retorno elástico, foi usada uma formulação implícita (ABAQUS/Standard). 

Os principais parâmetros usados na modelação numérica são apresentados na tabela 4.5. 

Discretização do esboço 
Tipo de elemento Casca (4 nós) 
Tamanho do elemento 1.68mm x 5mm x 0.8 mm 
Pontos de integração 5 
Numero de elementos 89 
  
Discretização da ferramentas 
Tipo de ferramenta  Superfície analítica rígida 
  
Parâmetros do processo 
Profundidade de embutidura 60 mm 
Velocidade do punção 10 m/s 
Força de cerra-chapas 90 kN 
Coeficiente de atrito 0.15 

Tabela 4.5 - Variáveis numéricas e parâmetros do processo 

Relativamente à modelação do material, o material foi tratado como um material 

elastoplástico com anisotropia descrita pelo critério de Hill48 [Hill 1948]. Foram realizados 
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ensaios de tracção de modo a obter a relação tensão-deformação e os coeficientes de anisotropia 

da chapa [Simões 2003]. A relação tensão - deformação foi aproximada pelo modelo Swift com 

encruamento isotrópico. A tabela 4.6 apresenta os valores das propriedades relevantes do 

material seleccionado (aço USB). 

 Aço USB 
Módulo de Elasticidade 206.62 GPa 
Tensão de Cedência 175 Mpa 

Coeficiente de Poisson 0.298 

Coeficientes de anisotropia 
09.2º0 =r  
56.1º45 =r  
72.2º90 =r  

Tabela 4.6 - Propriedades do aço USB 

Para determinar se as condições numéricas estabelecidas traduzem o comportamento 

experimental, foi efectuada uma simulação com os valores iniciais das variáveis de processo que 

posteriormente foi sujeita a um processo de validação experimental, utilizando dados 

experimentais disponíveis para este material. A comparação entre o perfil numérico e os perfis 

obtidos experimentalmente é apresentada na figura 4.21. 

-50

0
-100 -50 0 50 10

USB Rail1 C.CHAPAS= 90kN FEUP
SIMULAÇÂO

-50

0
-100 -50 0 50 10

USB Rail1 C.CHAPAS= 90kN FEUP
SIMULAÇÂO

 
Figura 4.21 - Perfil experimental e numérico (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Pela análise da figura 4.21, podemos constatar que existe uma grande proximidade entre 

resultados, e podemos afirmar que as condições numéricas definidas estarão de acordo com as 

condições experimentais. 

Estabelecida a validação do modelo, procederam-se às 27 simulações definidas no plano de 

experiências. Os resultados dos perfis obtidos das simulações efectuadas é apresentado na figura 

4.22. Na tabela 4.7 estão representados os valores dos parâmetros geométricos das formas 

virtuais. Estes valores foram calculados recorrendo a um software de pós-processamento, NXT 

Defect Evaluator [NXT 2004]. 
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Figura 4.22 – Perfis numéricos obtidos (USB, ‘rail’ 1, Perfil B) 

1 88.87 91.96 -2.83 0.32
2 88.87 93.38 -2.81 1.52
3 88.11 93.18 -2.41 2.49
4 90.39 92.30 6.13 8.51
5 88.34 92.93 3.55 7.92
6 88.50 93.02 3.36 6.95
7 89.76 92.37 10.14 12.33
8 87.83 91.41 11.13 13.54
9 84.51 92.49 9.01 16.05
10 88.27 91.20 -4.50 -1.46
11 88.56 90.11 -2.06 -0.30
12 88.77 92.99 -0.82 3.50
13 88.74 92.83 -4.42 0.06
14 88.09 92.58 -4.97 -0.59
15 87.64 92.34 -3.99 0.47
16 89.39 90.39 5.97 7.64
17 88.41 90.25 6.13 7.94
18 86.10 90.73 5.58 9.33
19 88.13 90.59 -8.10 -5.59
20 87.81 91.16 -6.95 -3.65
21 87.81 91.08 -5.50 -2.27
22 88.44 91.23 -5.22 -2.38
23 87.95 91.31 -5.82 -2.47
24 87.55 91.17 -4.67 -1.18
25 89.12 89.27 2.68 3.21
26 88.11 89.63 2.86 4.49
27 87.20 90.45 1.55 4.72

θ2 θ3 α
Teste nº

θ1

Parâmetros de controlo

 
Tabela 4.7 – Parâmetros geométricos obtidos pelas simulações numéricas (USB, ‘rail’ 1, Perfil B) 

Como se depreende da figura 4.22 e dos valores da tabela 4.7, as simulações numéricas 

permitiram obter uma ampla gama de geometrias finais. 

4.4.3.5 Cálculo das relações polinomiais 

Os dados dos parâmetros geométricos foram tratados estatisticamente pela análise da 

variância (ANOVA) [Miller 1997]. A partir da análise da dispersão total presente num conjunto 

de dados, a ANOVA permite identificar as variáveis que deram origem a essa dispersão e avaliar 
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a contribuição de cada uma delas no resultado final. Essa contribuição é traduzida por relações 

polinomiais lineares entre as variáveis do processo e os parâmetros geométricos considerados. 

As equações matemáticas resultantes, válidas no intervalo definido de variação dos parâmetros 

do processo, são as seguintes: 

 
1

2

3

89.447 0.215

94.233 0.009 0.151

1.229 0.034 1.382

2.241 0.04 1.272 0.258

RP

FCC RM

FCC RM

FCC RM RP

θ

θ

θ

α

= −

= − −

= − − +

= − + +

 (4.4) 

em que 1θ , 2θ , 3θ  e α são os parâmetros geométricos do componente e RP , RM  e FCC  são os 

valores do raio do punção, raio da matriz e força de cerra-chapas, respectivamente. Estas 

expressões têm apenas em consideração as variáveis significativas, ou seja, as que no processo 

de regressão linear múltipla apresentem um nível de significância inferior ao estabelecido (neste 

caso foi imposto 5%). A influência das variáveis com níveis de significância superiores ao 

imposto são rejeitadas estatisticamente por não terem um efeito relevante na dispersão. 

Para testar a validade das equações estabelecidas, foram impostas condições às variáveis 

do processo. Impôs-se uma força de cerra-chapas de 230 kN e definiu-se um raio para a matriz 

de 5 mm e um raio para o punção de 2.5 mm. Procedeu-se ao cálculo dos parâmetros 

geométricos recorrendo às relações matemáticas e realizou-se uma simulação com estas mesmas 

condições. Os resultados são apresentados na tabela 4.8 e o perfil numérico é apresentado na 

figura 4.23. 

Parâmetros 
geométricos 

Equações 
Polinomiais 

Simulação 
Numérica 

1θ  [º] 88.91 88.82 

2θ  [º] 91.41 92.19 

3θ  [º] -2.14 -4.58 
α  [º] 0.05 -0.92 

Tabela 4.8 – Comparação de valores obtidos pelas equações polinomiais e a simulação numérica 
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-50
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Figura 4.23 – Perfil numérico obtido (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=230kN, Perfil B) 
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Como se pode observar pela análise dos valores da tabela 4.8, as leis de variância 

estabelecidas reproduzem de forma muito aproximada os valores obtidos na simulação numérica, 

sendo as diferenças entre os valores inferiores a 1º (com excepção do valor de 3θ ). 

4.4.3.6 Influência dos parâmetros do processo na forma final do componente 

Nas figuras 4.24 a 4.27 representa-se os gráficos relativos à influência média das variáveis 

do processo consideradas nos parâmetros geométricos. No eixo das abcissas é representada a 

alteração das variáveis de processo entre –1 e 1 correspondendo aos valores máximo e mínimo 

que essas variáveis tomam, respectivamente. O eixo das ordenadas representa a variação do valor 

do respectivo parâmetro geométrico, expresso em unidades consistentes. A cada linha do gráfico 

corresponde a influência dessa variável no parâmetro geométrico em estudo, independentemente 

do efeito produzido pelas restantes variáveis. 

Influência média das variáveis do processo em θ1 

87

87.5

88

88.5

89

89.5

-2 -1 0 1 2

θ1
 [º

] Força Cerra-Chapas
Raio Matriz
Raio Punção

 
Figura 4.24 – Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 1θ  

Como se observa na figura 4.24, o raio do punção é a única variável do processo que 

influencia o ângulo 1θ . O aumento do raio do punção leva a uma diminuição do ângulo 1θ , o que 

corresponde ao esperado uma vez que para este ângulo apenas se considera o efeito da dobragem 

ocorrida no raio do punção. Ao elevar o raio do punção, a zona sujeita ao diferencial de tensões 

entre as fibras externas e internas aumenta, aumentando por sua vez o retorno elástico nessa 

zona, levando à consequente diminuição do ângulo 1θ . 

Na figura 4.25 apresenta-se a influência média das variáveis do processo no ângulo 2θ . 
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Influência média das variáveis do processo em θ2
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Figura 4.25 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 2θ  

Na figura 4.25, observa-se que a força de cerra-chapas tem um efeito preponderante no 

ângulo 2θ , logo seguido pelo raio da matriz. O efeito da alteração do raio do punção não se faz 

sentir neste ângulo. O aumento da força de cerra-chapas promove o aumento da força de 

retenção do esboço e consequentemente a elevação da força do punção conduzindo a um 

aumento do nível de deformação plástica, que promove a redução do ângulo 2θ . Relativamente à 

influência inversa do raio da matriz, esta pode ser explicada devido ao facto de o ângulo 2θ  

contemplar a dobragem no raio da matriz. O aumento do raio da matriz produzirá uma 

diminuição do ângulo 2θ , de uma forma análoga ao exposto para o efeito produzido pelo raio do 

punção no ângulo 1θ . 

Na figura 4.26 apresenta-se a influência média das variáveis do processo no ângulo 3θ . 

Influência média das variáveis do processo em θ3
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Figura 4.26 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 3θ  

Da análise da figura 4.26, verifica-se que o raio do punção não influencia o ângulo 3θ . Este 

ângulo define o ângulo correspondente à zona de dobragem / desdobragem que ocorre no raio da 

matriz. A influência inversamente proporcional da força de cerra-chapas tem uma explicação 



Capítulo 4 - Simulação numérica 

________ 
79 

semelhante ao efeito desta variável no ângulo 2θ . O efeito do raio da matriz é proporcional. A 

diminuição deste raio promove uma dobragem mais “violenta”, aumentando o nível de 

deformação plástica, reduzindo o diferencial de tensões ao longo da espessura, responsável pelo 

retorno elástico na parede vertical. 

Na figura 4.27 apresenta-se a influência média das variáveis do processo no ângulo α . 

Influência média das variáveis do processo em α
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Figura 4.27 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico α  

Sendo α  o ângulo final da aba dependente dos ângulos anteriores, as influências 

apresentadas na figura 4.27 são um somatório das influências individuais de cada variável de 

processo nos ângulos considerados. De referir apenas que, para a redução do retorno elástico 

final da aba, há que proceder à redução do raio da matriz e ao aumento da força de cerra-chapas, 

variáveis estas que traduzem uma maior influência neste ângulo. 

4.4.4 Método numérico considerando a variável ângulo do cerra-chapas 

A mesma metodologia foi utilizada para estudar a influência de outra variável: o ângulo do 

cerra-chapas (ACC). A inclusão desta variável forçou a redefinição do estudo anterior pelo que 

foi necessário refazer novamente o estudo. Assim, neste novo estudo, foram definidas 4 variáveis 

de processo: força de cerra-chapas (FCC), raio da matriz (RM), raio do punção (RP) e ângulo do 

cerra-chapas (ACC) (figura 4.28). A cada variável de processo foi atribuído 2 níveis de variação 

(tabela 4.9). Seguidamente, elaborou-se o plano dos ensaios a realizar (tabela 4.10), e procedeu-

se às correspondentes simulações numéricas. Os perfis numéricos foram obtidos (figura 4.29) e 

por pós-processamento foram medidas as geometrias virtuais do componente, obtendo-se os 

parâmetros geométricos de controlo (tabela 4.11). Este trabalho é apresentado nas figuras e 

tabelas seguintes. 
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Figura 4.28 - Variáveis do processo consideradas 

 
Valor 

Máximo
Força C.Chapas 

[kN] 90 90 300

Variável Valor 
inicial

Valor 
Mínimo

10.0

Raio Punção [mm] 5.0 2.5 10.0

Raio Matriz [mm] 10.0 2.5

Ângulo C.Chapas 
[º] 0.0 0.0 20.0

 
Tabela 4.9 - Valores limites das variáveis do processo 

 

1 90 2.5 2.5 0.0
2 90 2.5 10.0 20.0
3 300 2.5 2.5 0.0
4 300 2.5 10.0 20.0
5 90 10.0 2.5 20.0
6 90 10.0 10.0 0.0
7 300 10.0 2.5 20.0
8 300 10.0 10.0 0.0

Teste nº
Força C.Chapas 

[kN]
Raio Matriz 

[mm]
Raio Punção 

[mm]

Variáveis do processo

Ângulo 
C.Chapas [º]

 
Tabela 4.10 - Plano de simulações a realizar (4 variáveis a 2 níveis) 
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Figura 4.29 - Perfis numéricos obtidos (USB, ‘rail’ 1, Perfil B) 

1 88.87 91.96 -2.83 0.32
2 87.18 71.36 -16.56 -33.38
3 88.13 90.59 -8.10 -5.59
4 87.18 71.36 -16.56 -33.38
5 87.14 70.11 11.63 -9.31
6 84.51 92.49 9.01 16.05
7 87.14 70.11 11.63 -9.31
8 87.20 90.45 1.55 4.72

Teste nº
Parâmetros de controlo

θ1 θ2 θ3 α

 
Tabela 4.11 - Parâmetros geométricos obtidos pelas simulações numéricas (USB, ‘rail’ 1, Perfil B) 

Fazendo uso dos valores dos parâmetros geométricos obtidos e pela regressão linear 

múltipla, estabeleceram-se as relações matemáticas lineares que permitem avaliar a contribuição 

de cada uma das variáveis do processo nos parâmetros geométricos. Essas relações são dadas 

pelas expressões: 

 
1

2

3

87.166
91.373 1.032

10.233 2.596 1.163
11.579 1.261 2.473

ACC
RM RP

ACC RM

θ
θ
θ
α

=
= −
= − + −

= − − +

 (4.5) 

em que 1θ , 2θ , 3θ  e α são os parâmetros geométricos do componente e RP , RM , FCC  e ACC  

são os valores do raio do punção, raio da matriz, força de cerra-chapas e ângulo do cerra-chapas, 

respectivamente. Como se verifica nas expressões determinadas, “perdeu-se” alguma informação 

ao rejeitar variáveis que possam influenciar o resultado final, nomeadamente a força de cerra-

chapas (FCC). Efectuou-se de novo uma análise de variância, mas impôs-se um nível de 

significância mais elevado para que se pudesse apresentar a influência de todas as variáveis de 

processo. As relações encontradas são dadas pelas expressões: 
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1

2

3

88.929 0.18 0.173 0.002 0.001
92.002 0.07 0.096 0.004 1.032

6.091 2.596 1.163 0.015 0.119
2.973 2.473 0.737 0.021 1.261

RM RP FCC ACC
RM RP FCC ACC
RM RP FCC ACC
RM RP FCC ACC

θ
θ
θ
α

= − − + −
= − + − −
= − + − − −
= − + − − −

 (4.6) 

A influência de cada uma das variáveis nos parâmetros geométricos são apresentadas nas 

figuras 4.30 a 4.33. 
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Figura 4.30 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 1θ  
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Figura 4.31 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 2θ  
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Figura 4.32 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico 3θ  
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Influência média das variáveis do processo em α
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Figura 4.33 - Influência média das variáveis de processo no parâmetro geométrico α  

A mesma análise de variância com um nível de significância superior foi também 

efectuada para o caso em que se considerou apenas três variáveis de processo (força de cerra-

chapas, raio da matriz e raio do punção) e as respectivas relações são dadas por: 

 
1

2

3

90.212 0.077 0.215 0.002
93.752 0.151 0.083 0.009

1.419 1.382 0.032 0.034
2.241 1.272 0.258 0.04

RM RP FCC
RM RP FCC
RM RP FCC

RM RP FCC

θ
θ
θ
α

= − − −
= − + −
= − + + −
= + + −

 (4.7) 

É então apresentada na tabela 4.12 uma comparação entre os valores obtidos para as 

diversas relações encontradas e a simulação realizada com uma força de cerra-chapas de 230 kN, 

raio de matriz de 5 mm e raio de punção de 2.5 mm. 

3 variáveis (3 níveis) 4 variáveis (2 níveis) Parâmetros 
geométricos

Simulação 
Numérica Representativas Todas Representativas Todas

1θ  [º] 88.82 88.91 88.83 87.17 88.06 

2θ  [º] 92.19 91.41 91.13 91.37 90.97 

3θ  [º] -4.58 -2.14 -2.25 -0.16 0.53 
α  [º] -0.92 0.046 0.046 0.79 2.72 

Tabela 4.12 - Comparação de valores obtidos pelas equações polinomiais e a simulação numérica 

Considerando os valores da tabela 4.12, verifica-se que, ao considerar todas as variáveis de 

processo para o estudo com 3 variáveis, a previsão dos valores pelas equações polinomiais é 

claramente melhorado para os ângulos 1θ  e 2θ . Verifica-se também uma aproximação na 

previsão do valor de ângulo 3θ  ao obtido pela simulação numérica. Ao considerar 4 variáveis de 

processo e apenas 2 níveis de variação, incorreu-se na falta de informação fornecida por este 

estudo. A influência de algumas variáveis do processo (força de cerra-chapas) foram desprezadas 

mediante as influências extremamente evidenciadas por outras, nomeadamente o ângulo de 

cerra-chapas. 
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4.4.5 Validação experimental do estudo numérico 

Os resultados e relações apresentados nos parágrafos anteriores foram obtidos com recurso 

à simulação numérica. Neste subcapítulo mostram-se os resultados relativos a um estudo 

experimental de variação das variáveis de processo. Por razões económicas e rapidez de 

execução, as partes activas para a realização do estudo experimental foram produzidas por uma 

técnica de prototipagem rápida, o processo LOM (‘Layered Object Manufacturing’). Este 

processo de prototipagem rápida permite obter objectos tridimensionais por adição de camadas 

de papel que são prensadas durante o processo de construção do modelo. Este estudo 

experimental contemplou, então, 3 variáveis de processo: raio da matriz (RM), raio do punção 

(RP) e ângulo do cerra-chapas (ACC) (figura 4.34). De referir que neste estudo não foi incluída a 

variável força de cerra-chapas (FCC) uma vez que as diversas partes activas (matriz, punção e 

cerra-chapas) em LOM possuem uma rigidez limitada, não sendo aconselhável aumentar a força 

de cerra-chapas correndo-se o risco de danificar as mesmas. Para conferir uma rigidez adicional, 

as partes activas produzidas em LOM foram colocadas entre as partes activas realizadas em aço, 

fazendo uso das mesmas bases e guiamento, como se observa na figura 4.35. 

Matriz

Cerra-chapas
Punção

Força Cerra chapas  90 kN

RM
RP

ACC

Matriz

Cerra-chapas
Punção

Força Cerra chapas  90 kN

RM
RP

ACC

 
Figura 4.34 - Variáveis do processo consideradas 

Pelo facto de realizarmos as partes activas em LOM, era imperativo observar a influência 

na geometria final das condições tribológicas que se estabelecem entre o esboço e a superfície da 

parte activa em LOM. Para tal realizaram-se partes activas em LOM com a mesma geometria das 

de aço e procedeu-se a uma série de ensaios. A comparação ao nível do perfil final obtido entre 

os 2 materiais-base das ferramentas, aço e LOM, é apresentada na figura 4.36. 
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Figura 4.35 – Partes activas em LOM montadas na ferramenta 
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Figura 4.36 - Comparação de resultados experimentais obtidos com partes activas em aço e LOM (USB, ‘rail’ 1, 

C.Chapas=90kN, raio matriz=10mm, raio punção=5mm, Perfil B) 

Como se pode observar pela figura 4.36, os resultados obtidos por ambas as ferramentas 

estão muito próximos no que diz respeito ao ângulo final da aba. Para este material (aço USB), 

não se verifica uma grande influência quando passámos de uma ferramenta em aço para uma em 

LOM. Estabelecida esta comparação e “validado” o uso de ferramentas em LOM, procedeu-se à 

realização de diferentes geometrias das partes activas de modo a estudar as 3 variáveis de 

processo seleccionadas. A tabela 4.13 resume as experiências realizadas. De notar que a força de 

cerra-chapas exercida manteve-se constante em todos os ensaios experimentais. 

Após a realização dos ensaios experimentais procedeu-se à medição dos componentes 

embutidos. Os resultados dos perfis obtidos dos ensaios efectuados são apresentados na figura 

4.37. Na tabela 4.14 estão representados os valores calculados dos parâmetros geométricos das 

formas experimentais. 
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1 3 90 10 5 0
2 3 90 5 5 0
3 1 90 1 5 0
4 3 90 5 5 5
5 3 90 1 5 0
6 2 90 1 1 0
7 1 90 10 1 0
8 4 90 1 5 5

Serie nº Força C.Chapas 
[kN]

Raio Matriz     
[mm]

Raio Punção     
[mm]

Variáveis do processo

Ângulo 
C.Chapas   [º]

Número 
de 

amostras

 
Tabela 4.13 – Quadro resumo dos ensaios experimentais realizados 
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Figura 4.37 - Perfis experimentais obtidos (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

1 85.06164 86.50849 10.51903 10.76788 84.22101 89.11023 7.286796 10.8439
2 83.46395 87.28207 11.11913 12.25441 82.49659 89.46338 8.065054 12.27623
3 83.36169 87.18853 11.05952 12.14834 82.36088 89.61751 8.079901 12.5374
1 84.02349 88.0292 8.530959 10.97073 83.90418 89.74075 8.304943 12.65428
2 84.67391 87.34517 7.685794 9.11683 84.75674 88.94663 8.213823 11.18562
3 84.14537 87.16261 7.580684 9.165117 84.3438 89.31745 7.038377 10.53872

3 1 84.15058 89.19865 4.030578 8.123817 85.45927 88.0558 4.729043 6.374494
1 83.89531 85.35612 6.594735 6.897522 82.72201 84.67465 5.765538 6.605258
2 84.2369 85.38984 6.398683 6.024063 82.31042 84.68098 5.275278 6.029258
3 83.82161 85.26736 6.438953 6.540262 82.70634 84.90094 5.479671 6.294874
1 85.18208 91.56892 -1.09351 4.49059 85.54907 91.85188 -1.86285 3.746808
2 85.87288 91.90036 -1.85621 2.701637 85.29319 92.22199 -1.73044 3.769787
3 85.52094 91.45878 -1.5421 3.251596 85.31279 92.28224 -1.42097 4.486735
1 87.15333 88.82409 5.556053 6.188392 86.39709 90.75363 -1.05774 2.054723
2 86.9166 88.7412 4.747466 5.903936 86.62236 89.61801 -1.72085 0.56726

7 1 85.12608 86.19709 13.26901 13.45233 84.61197 89.28153 8.585356 12.06314
1 85.276 86.07978 0.493806 0.299377 86.26828 84.69607 1.952952 -0.66369
2 85.22191 84.77427 2.871379 1.282034 86.23763 83.89423 3.782312 0.264932
3 86.75113 86.07791 1.158168 -0.21739 86.44649 84.50278 2.620971 -0.08072
4 86.54588 86.43689 -0.33667 -1.16157 86.35822 84.61808 1.606844 -0.9774

8

α [º]θ1 [º]

1

2

4

5

α [º]

2

θ1 [º] θ2 [º] θ3 [º]

Amostra 
nºSerie nº Esquerda Direita

θ2 [º] θ3 [º]

Parâmetros de controlo

 
Tabela 4.14 - Parâmetros geométricos obtidos pelos ensaios experimentais (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Como se depreende pela figura 4.37 e pelos valores da tabela 4.14, os ensaios 

experimentais realizados com diferentes variáveis de processo permitiram obter uma ampla gama 

de geometrias finais. 
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4.4.6 Influência de variáveis e comparação entre resultados experimentais e numéricos 

Nos parágrafos seguintes é apresentada a influência individual de cada uma das variáveis 

do processo considerada no estudo experimental. É igualmente apresentada uma comparação 

entre os resultados experimentais, resultados numéricos e os resultados obtidos pelas equações 

polinomiais. 

4.4.6.1 Influência do raio da matriz 

A figura 4.38 apresenta os resultados respeitantes à alteração do perfil final da forma 

experimental correspondentes à variação do raio da matriz. Os resultados referem-se a 

componentes obtidos com cerra-chapas plano exercendo uma força de 90 kN e com um raio de 

concordância do punção de 5 mm. 
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Figura 4.38 – Influência da variação do raio da matriz (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Como se pode constatar pela figura 4.38, a diminuição do raio da matriz promove uma 

diminuição do retorno elástico da aba. Essa diminuição é mais notória quando se altera o raio de 

concordância da matriz de 5 para 1 mm. A dispersão que se observa na aba esquerda estará 

ligada com eventuais diferenças na folga punção / matriz e não com o fenómeno de deslizamento 

apresentado no capítulo 2, uma vez que foram realizados furos prévios na chapa, os quais foram 

utilizados para bloquear a chapa impedindo o deslizamento da mesma. 

Foi ainda efectuada uma comparação entre os valores obtidos experimentalmente, pela 

simulação numérica e os valores calculados recorrendo às equações polinomiais estabelecidas 

pela análise da variância. A comparação estabelecida fornece informações acerca da influência 

do raio da matriz nos diversos parâmetros geométricos, 1θ , 2θ , 3θ  e α . Esses resultados são 

apresentados nas figuras 4.39 a 4.42. 
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Figura 4.39 - Influência do raio da matriz no parâmetro geométrico 1θ  
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Figura 4.40 - Influência do raio da matriz no parâmetro geométrico 2θ  
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Figura 4.41 - Influência do raio da matriz no parâmetro geométrico 3θ  
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Influência do raio da matriz no ângulo α
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Figura 4.42 - Influência do raio da matriz no parâmetro geométrico α  

Como se observa nas figuras 4.41 a 4.43, verifica-se algum desfasamento entre os 

resultados experimentais e numéricos. Contudo tendo em atenção uma aproximação linear de 

ambos os resultados, constata-se que a tendência é semelhante. Por seu lado, as equações 

polinomiais aproximam-se dos valores obtidos pela simulação numérica, uma vez que estas 

foram estabelecidas com os valores obtidos numericamente. A influência desta variável de 

processo em cada um dos parâmetros geométricos foi descrita na secção 4.4.3.6. 

4.4.6.2 Influência do raio do punção 

A figura 4.43 apresenta os resultados respeitantes à alteração do perfil final da forma 

experimental correspondentes à variação do raio do punção. Os resultados referem-se a 

componentes obtidos com cerra-chapas plano exercendo uma força de 90 kN e com um raio de 

concordância de matriz de 10 mm. 
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Figura 4.43 – Influência da variação do raio do punção (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

Pela observação da figura 4.43, podemos constatar que a alteração do raio do punção não 

produz efeitos evidentes na geometria do componente, verificando-se uma elevada proximidade 

de resultados. A comparação entre os valores experimentais, valores numéricos e valores 
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calculados pelas relações polinomiais dos valores dos parâmetros geométricos também foi 

efectuada para esta variável do processo. Essa comparação é apresentada nas figuras 4.44 a 4.47. 
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Figura 4.44 - Influência do raio do punção no parâmetro geométrico 1θ  
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Figura 4.45 - Influência do raio do punção no parâmetro geométrico 2θ  

Influência do raio do punção no ângulo θ3

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8 10 12

Raio do punção [mm]

Â
ng

ul
o 

[º
] Experimental

Numérico
Polinómio (representativas)
Polinómio (Todas)

 
Figura 4.46 - Influência do raio do punção no parâmetro geométrico 3θ  
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Figura 4.47 - Influência do raio do punção no parâmetro geométrico α  

Tal como no caso da influência do raio da matriz, observa-se algum desfasamento entre os 

diversos valores. Contudo, a tendência dos resultados é semelhante indicando que os resultados 

numéricos acompanham os resultados experimentais. No que diz respeito à influência desta 

variável de processo em cada um dos parâmetros geométricos, verifica-se que o raio do punção 

afecta com maior evidência o ângulo 1θ . 

4.4.6.3 Influência do ângulo do cerra-chapas 

Tal como para as variáveis de processo anteriores, apresenta-se na figura 4.48 os resultados 

respeitantes à alteração do perfil final da forma experimental correspondentes à variação do 

ângulo do cerra-chapas. Os resultados referem-se a componentes obtidos com uma força inicial 

de cerra-chapas de 90 kN e com raios de concordância de matriz e de punção de 10 mm e 5mm, 

respectivamente. 
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Figura 4.48 – Influência da variação do ângulo do cerra-chapas (USB, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN, Perfil B) 

O efeito desta variável corresponde ao esperado em termos do ângulo final na aba. O 

aumento do ângulo do cerra-chapas conduz a uma diminuição do ângulo final da aba. A 

alteração do ângulo do cerra-chapas de apenas 5º conduziu a uma alteração significativa na 
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forma final do componente. A influência desta variável nos diferentes parâmetros geométricos é 

apresentada nas figuras 4.49 a 4.52. 
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Figura 4.49 - Influência do ângulo do cerra-chapas no parâmetro geométrico 1θ  
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Figura 4.50 - Influência do ângulo do cerra-chapas no parâmetro geométrico 2θ  
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Figura 4.51 - Influência do ângulo do cerra-chapas no parâmetro geométrico 3θ  
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Influência do ângulo do cerra-chapas no ângulo α
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Figura 4.52 - Influência do ângulo do cerra-chapas no parâmetro geométrico α  

Da análise das figuras 4.49 a 4.52, verifica-se a mesma tendência verificada na comparação 

a nível de perfis obtidos com diferentes ângulos de cerra-chapas. Devido a limitações 

geométricas, não foi possível realizar cerra-chapas com um ângulo superior a 5º. A aquisição de 

uma geometria adicional com um cerra-chapas de ângulo superior a 5º permitiria obter uma 

tendência mais “fiável” dos resultados experimentais. Contudo, e apesar dessa “falta” de dados 

experimentais, a influência do ângulo do cerra-chapas é mais notória no ângulo 2θ  e 

consequentemente no ângulo α . 

4.5 Conclusões 

Os resultados numéricos dos casos modelados mostraram situar-se dentro do campo dos 

resultados experimentais, o que indica uma boa caracterização do material e das condições do 

processo. A boa capacidade de previsão do retorno elástico apresentada para os três 

‘benchmarks’ demonstra que as condições numéricas aplicadas nos modelos permitiram obter 

uma correcta distribuição de tensões após embutidura, que após a etapa de retorno elástico 

conduz a uma proximidade entre os perfis experimentais e numéricos. Porém, no caso do ‘rail’ 2, 

embutido com a liga de alumínio Al5182-O, verifica-se algum desfasamento entre os perfis 

experimentais e numérico. Para estes resultados será necessário não só investigar as condições 

numéricas aplicadas como também os componentes experimentais, uma vez que, como 

constatamos no capítulo anterior, os dados experimentais devem ser colocados em causa, tal 

como os numéricos. A ocorrência de fenómenos não previstos, como o deslizamento no raio do 

punção, pode conduzir a dados experimentais não representativos, e por conseguinte, a 

resultados desfasados dos obtidos pela simulação numérica. No caso do ‘rail’ 3, além do retorno 

elástico a duas dimensões, verifica-se que este ‘rail’ possui uma elevada tendência para 
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desenvolver enrugamentos evidentes na parte superior do punção. Estes enrugamentos ou 

instabilidades físicas vão corresponder a instabilidade numéricas na simulação, razão pela qual a 

previsão exacta da consequente geometria final não é fácil de obter. Contudo, os resultados 

numéricos apresentados aproximam-se dos perfis experimentais e demonstram ter uma boa 

previsão da instabilidade física. Para o ‘rail’ 3 com o aço DC06, o enrugamento assimétrico 

obtido experimentalmente sugere a ocorrência de deslizamento da chapa sobre o punção, pelo 

que a previsão simétrica do enrugamento obtida numericamente não acompanha a mesma 

tendência do experimental.  

Uma vez obtida a previsão da forma geométrica final pela simulação numérica, é 

necessário proceder à alteração das condições do processo e da geometria da ferramenta para se 

atingir a forma pretendida para o componente. Neste capítulo foi igualmente apresentado um 

método numérico que permite relacionar os parâmetros que caracterizam as alterações 

geométricas do componente com os parâmetros do processo de embutidura, por um lado, e com a 

geometria da ferramenta, por outro. Este método foi aplicado ao ‘rail’ 1, o qual pretende ser 

representativo do comportamento de retorno elástico a duas dimensões. Foram executadas as 

diversas fases do método e estabelecidas as relações entre os diversos parâmetros e variáveis. Por 

sua vez, as relações permitiram determinar a influência de cada uma das variáveis do processo 

nos parâmetros geométricos do componente. Os ensaios experimentais realizados com diversas 

geometrias de ferramenta contribuíram para a validação do estudo numérico. A observada 

proximidade entre os resultados experimentais, numéricos e os obtidos com recurso às relações 

encontradas permite concluir que esta metodologia pode ser facilmente aplicada a esta 

geometria, conduzindo a bons resultados quando se pretende efectuar a compensação do retorno 

elástico. 
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5 Análise à rotura do processo de embutidura 

5.1 Introdução 

Nos últimos anos, as exigências crescentes de eficiência em termos de tempos e custos, de 

economia de materiais e de melhoria da qualidade em diversas áreas industriais, tem levado a um 

grande esforço no desenvolvimento de ferramentas analíticas fiáveis e de modelos matemáticos 

capazes de simular os processos de conformação plástica de chapas. 

Nos processos de conformação plástica em chapa, a quantidade de deformação útil que 

pode ser imposta à chapa está geralmente limitada pelo aparecimento de uma instabilidade 

plástica, resultante da localização das deformações provocando a estricção localizada. O 

insucesso da operação de conformação plástica provocada por este fenómeno surge quando o 

estado de tensão instalado leva a um aumento da área da superfície da chapa à custa da redução 

da sua espessura. As deformações plásticas postas em jogo nesta situação induzem, a partir de 

um estado crítico, uma localização do escoamento plástico (estricção), conduzindo à rotura. A 

análise teórica da instabilidade plástica é então de elevada importância para prever os limites de 

deformação, examinar a influência de cada parâmetro na ocorrência da estricção e melhorar o 

desempenho do processo. A selecção das equações constitutivas têm um significado crucial na 

previsão da localização da deformação plástica. Para atingir um desenvolvimento eficiente, a 

simulação necessita de fornecer um elevado nível de precisão. 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento de um programa de previsão da estricção 

localizada de chapas metálicas e da sua interface com um programa de simulação numérica por 

elementos finitos. Para tal, um programa modular e amigável para a previsão de curvas limite de 

embutidura [Butuc 2004] foi adaptado como uma ferramenta de pós-processamento de resultados 

numéricos obtidos pela simulação por elementos finitos. O fenómeno de estricção é considerado, 

utilizando a análise de Marciniak-Kuczinsky (M-K) aplicada a materiais heterogéneos, 

conjuntamente com a Teoria da Plasticidade. São assumidas as condições de estado plano de 

tensão, de material rígido plástico e de encruamento isotrópico. O programa é composto por um 

corpo principal e diversas subrotinas que permitem a implementação de diferentes leis de 

encruamento, funções de cedência e equações constitutivas. O método numérico Newton-

Raphson é utilizado para resolver os tratamentos teóricos da estricção localizada. Vários critérios 

de plasticidade fenomenológicos como o critério quadrático de Hill [Hill 1948], o critério não-

quadrático de Hill [Hill 1979] e o critério evoluído Yld96 [Barlat 1997], implementados com 

sucesso no programa, foram aplicados nas simulações apresentadas. 
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São usados componentes embutidos para se obterem resultados de simulação numérica, os 

quais são pós-processados para a determinação da estricção localizada com o programa 

desenvolvido. As previsões serão comparadas com resultados experimentais para testar a 

validade dos modelos implementados. 

5.2 Curvas limites de embutidura 

5.2.1 Introdução 

As curvas limite de embutidura são um conceito para caracterizar a formabilidade de uma 

chapa. Foi demonstrado que se trata de uma ferramenta essencial na selecção do material, 

‘design’ do componente e ensaio das ferramentas de embutidura. Como a determinação 

experimental das CLE’s (Curvas limite de embutidura) requer um vasto número de ensaios 

experimentais e por conseguinte um grande número de equipamento oneroso e um tremendo 

esforço experimental, foram feitas muitas tentativas para prever as CLE’s tendo em conta a 

teoria de plasticidade, parâmetros materiais e condições de instabilidade. O objectivo deste 

subcapítulo é rever o conceito de curvas limite de embutidura, a sua determinação experimental e 

os factores que a influenciam. São igualmente abordados os estudos teóricos pertinentes 

relacionados com a análise de curvas limite de embutidura e a sua previsão teórica. 

5.2.2 Conceitos gerais de CLE 

A conformação por extensão corresponde a uma componente significativa dos processos 

de conformação plástica industriais. Simultaneamente com a redução progressiva da espessura 

da chapas, podem ocorrer duas formas de instabilidade plástica: a estricção generalizada e a 

estricção localizada. 

Um estudo de insucesso na expansão biaxial realizado por Keeler e Backofen [Keeler 

1963] mostrou a existência do que é conhecido como curva limite de embutidura (CLE’s). A 

principal descoberta foi que a maior deformação principal antes de qualquer estricção localizada 

na chapa aumentava consoante se aumentava o grau de biaxilidade. Eles testaram diversos 

materiais tais como aço, cobre, latão e chapas de alumínio expandindo-os sobre punções sólidos. 

Mais tarde, Keeler [Keeler 1965] descobriu que as propriedades dos materiais têm um grande 

efeito na distribuição das deformações na expansão biaxial de chapas. Ele demonstrou que, para 

expoentes elevados de encruamento do material n , a distribuição de deformação seria 

relativamente homogénea. Pelo contrário, os materiais que têm valores mais baixos de expoente 

de encruamento n  desenvolvem gradientes de deformação “afiados” e a deformação concentra-
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se numa região muito pequena originando a rotura prematura. O diagrama no espaço das 

deformações principais, ( 1ε , 2ε ), separa os estados de deformação seguros, aqueles que um 

material pode prover, dos estados mais severos que conduzem ao fracasso. Por definição, 1ε  é a 

maior deformação principal, e 2ε  é a menor deformação principal. Então, as CLE’s mostram a 

combinação de deformações principais maior e menor, no plano, além das quais ocorre fracasso. 

Com o desenvolvimento adicional das técnicas experimentais por Goodwin [Goodwin 1968], foi 

obtida uma curva limite de embutidura para um aço macio servindo como um critério para a 

maioria dos processos de estampagem sendo frequentemente referenciada como o diagrama de 

Keeler - Goodwin (Figura 5.1) devido à contribuição de ambos os autores para a compreensão da 

formabilidade do material. 

 
Figura 5.1 – Curvas de Keeler e Goodwin [Butuc 2004] 

As curvas limite de embutidura cobrem estados de deformações desde a tensão uniaxial 

passando pelos estados de deformação planos até à expansão biaxial simétrica. Uma CLE típica é 

apresentada na figura 5.2. 

 
Figura 5.2 – Curva limite de embutidura típica [Butuc 2004] 
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5.2.3 Determinação experimental de CLE 

As medições das deformações nos provetes deformados são geralmente efectuadas 

recorrendo ao método de círculo. Neste método, são impressas por via electroquímica grelhas de 

círculos nos provetes a ensaiar. Como resultado da deformação, os círculos são distorcidos 

transformando-se em elipses. A maior e a menor deformação principal são determinadas a partir 

dos eixos maior e menor das elipses, respectivamente. 

Embora o conceito de CLE seja relativamente simples, a sua determinação experimental 

não é trivial e requer um extenso número de ensaios experimentais, entre as trajectórias de 

deformação definidas pela tracção uniaxial e pela expansão biaxial simétrica. O ensaios 

experimentais mais utilizados para a determinação experimental das CLE´s são os seguintes: 

- Ensaio de tracção uniaxial: é executado com uma máquina de tracção convencional. 

Fornece as propriedades constitutivas do material, propriedades essas que são factores 

importantes que influenciam a formabilidade em condições de carregamento complexas 

e revela o fenómeno da cedência. Além disso, variando a geometria dos provetes é 

possível obter diferentes trajectórias de deformação e as correspondentes deformações 

limite. 

- Ensaio Jovignot (‘Bulge –test’) [Jovignot 1930]: consiste em deformar uma chapa 

sujeita a uma pressão hidráulica. Em função do tipo de geometria da matriz, que pode ser 

circular, elíptica a rectangular, podemos obter diferentes trajectórias de deformação. A 

principal vantagem deste ensaio experimental é a ausência de contacto directo entre 

punção e chapa eliminando todos os problemas associados ao atrito. 

- Ensaio Nakajima [Nakajima 1968]: utiliza um punção hemisférico e uma matriz circular 

para conformar chapas rectangulares. Em função da largura da chapa e das condições de 

lubrificação é possível obter todas as trajectórias de deformação desde a tracção uniaxial 

até à expansão biaxial simétrica. 

- Ensaio Fukui [Fukui 1939]: consiste em conformar uma chapa circular através da folga 

entre um punção hemisférico e uma matriz cónica. 

- Ensaio Swift [Swift 1952]: consiste em conformar uma chapa circular com um punção 

cilíndrico de fundo plano. Este ensaio é particularmente interessante para a determinação 

de CLE’s sujeitas a trajectórias complexas. 
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- Teste Marciniak ou IPS (‘In Plane Sretching’) [Marciniak 1973]: para evitar os 

problemas de atrito, ocorre a deformação de uma chapa até à rotura utilizando um 

dispositivo composto por um punção de fundo plano. Para se obter diferentes trajectórias 

de deformação, são utilizados punções com diferentes geometrias como sendo 

quadrados, elípticos ou circulares. 

Mais detalhes acerca destes ensaios experimentais para a determinação experimental de 

CLE’s podem ser encontrados em diversos trabalhos [Jalinier 1981, Arrieux 1981, Rocha 1985]. 

A partir das deformações medidas nos provetes deformados pelos ensaios precedentes, 

pretende-se determinar quais as deformações que correspondem ao aparecimento de uma 

estricção localizada. Contudo, o problema da definição dessas deformações limites, reside no 

facto da estricção ser um fenómeno complexo e nem sempre perceptível. Como Col mencionou 

num artigo [Col 2000], a rotura é um critério bem-definido, fácil de detectar, sem quaisquer 

ambiguidades, mas quando ela ocorre, já é muito tarde e a medição das deformações pode ser 

extremamente difícil, se não impossível. Assim, é importante que existam métodos que nos 

permitam determinar o aparecimento da estricção localizada, o qual de facto, determina a 

necessidade de correcção dos componentes embutidos, uma vez que os elevados padrões de 

qualidade impostos actualmente nos embutidos industriais não toleram o aparecimento deste 

fenómeno.  

Os diferentes métodos de determinação da CLE são todos baseados na detecção de um 

forte gradiente de deformação, característico da entrada em estricção localizada. Existem vários 

métodos estatísticos para determinar as deformações representativas do aparecimento de uma 

estricção localizada [Rocha 1992]. Podemos citar os seguintes: 

- Método de Veerman [Veerman 1971, Veerman 1972]: consiste em comparar a 

deformação de três círculos adjacentes (grelha de referência) através da evolução da 

deformação do círculo central em função da deformação média dos círculos adjacentes. 

A desvantagem deste método é que não tem em consideração o gradiente de deformação 

na vizinhança da estricção. Este método é também extremamente moroso pois necessita 

de diversas medições durante o processo de deformação. 

- Método de Bragard [Bragard 1972]: consiste em obter o ponto correspondente a uma 

estricção localizada a partir do perfil de repartição das deformações à rotura. As 

deformações são medidas no embutido de um lado e do outro da rotura numa linha 

perpendicular à mesma. O valor da deformação correspondente ao aparecimento de uma 
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estricção é obtido aplicando um cálculo de regressão parabólica sobre o perfil 

experimental. A principal desvantagem deste método prende-se fundamentalmente com a 

selecção dos pontos para a regressão parabólica. A escolha dos pontos a eliminar 

aquando da regressão parabólica é muito subjectiva e pode originar diferenças 

importantes nas deformações limites calculadas por este método. Por outro lado, a 

aplicação deste método é difícil quando o perfil não tem uma forma parabólica; as 

deformações limites dependem então fortemente da escolha dos pontos representativos 

do perfil de repartição das deformações. 

- Método do “Duplo Perfil” [D’Haeyer 1974]: consiste na determinação de dois perfis de 

de repartição das deformações. Para utilizar este método, é conveniente regular a prensa, 

numa primeira etapa, a uma profundidade tal que as deformações sejam próximas da 

estricção localizada. A chapa é de seguida embutida a esta profundidade, e o perfil de 

repartição das deformações é registado referenciando os círculos sobre os quais foram 

feitas as medidas. A chapa é de seguida deformada até a rotura, e o novo perfil de 

deformações é também registado mediante a medição dos mesmos círculos que 

anteriormente. Os dois perfis são então sobrepostos no mesmo gráfico. O último dos dois 

pontos comuns aos dois perfis corresponde ao valor do limite de embutidura.  

- Método de Hecker [Hecker 1972]: é um método muito difundido a nível industrial que 

consiste em medir, nos embutidos inutilizados, as deformações de três tipos de círculos: 

- os que apresentam uma rotura 

- os que apresentam uma estricção localizada ou “visível” 

- os que não apresentam estricção “visível” 

No diagrama das deformações principais registam-se estes três tipos de pontos. A CLE é 

obtida traçando a fronteira de separação entre estes diferentes tipos de círculos. A 

precisão do método de Hecker depende do número de círculos medidos. Na prática, 

raramente são observados os três tipos de círculos num mesmo embutido, uma vez que a 

rotura intervêm geralmente nos pontos que apresentam uma estricção localizada. É pois 

conveniente adoptar um procedimento idêntico ao indicado no método do “Duplo 

Perfil”. Também é possível aplicar este método com dois embutidos idênticos: um é 

deformado até ao aparecimento de uma estricção localizada, o outro até à rotura. 

- Método de Kobayashi [Kobayashi 1972]: Kobayashi et al constataram que o 

aparecimento da estricção localizada coincide com um aumento brusco da rugosidade 
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superficial. O fenómeno do aumento brusco da rugosidade é então utilizado como 

critério de detecção de estricção localizada. Para aplicar este método, basta pois medir a 

rugosidade nos pontos críticos da peça ou do provete para diferentes níveis de 

deformação. A evolução da amplitude do gráfico de rugosidade em função da 

deformação põe em evidência uma mudança brusca de derivada que corresponde à CLE. 

Este método conduz a um nível da CLE próximo do obtido pelo método de Bragard e 

Hecker. 

- Método Nº 5 de Zurich [Parnier 1976]: Na reunião dos grupos de trabalho do IDDRG 

(‘International Deep Drawing Research Group’) em Zurich (1973), foi proposta uma 

recomendação com vista a normalizar a interpolação do método de Bragard. Este 

método, que é uma variante do método de Bragard, é aplicável às medidas realizadas 

numa grelha de círculos entrelaçados. Para a interpolação, é recomendado utilizar apenas 

os círculos cujas diferenças de deformação (círculos adjacentes) sejam inferiores a 5%. 

5.2.4 Métodos teóricos de previsão de CLE 

A curva limite de embutidura, e em particular o seu nível e a sua forma, apesar de fornecer 

indicações úteis acerca da formabilidade da chapa, não pode ser encarada como uma propriedade 

intrínseca da mesma [Rocha 1992]. Com efeito, a CLE depende de numerosos parâmetros, 

nomeadamente das propriedades mecânicas do material, da velocidade de deformação, da 

espessura da chapa, da trajectória de deformação, etc.. Todas estas dependências alteram a CLE 

e são factores que convém estarem presentes na análise de um processo de conformação plástica 

de chapa. Seria extremamente difícil e quase impossível determinar experimentalmente as 

CLE’s, para todos os processos de conformação plástica de chapas dado a natureza não linear 

das trajectórias de deformação impostas ao material distintas em cada situação e a dependência 

das CLE’s dos diversos factores enumerados. Por este motivo, ao longo dos anos, foi dedicado 

um enorme esforço no desenvolvimento de modelos matemáticos capazes de prever a 

instabilidade plástica nos processos de conformação plástica de chapa. Foram propostas diversas 

aproximações teóricas que podem ser classificadas em duas abordagens distintas: o método 

linear e o método não linear.  

A abordagem pelo método linear baseia-se na instabilidade plástica de chapas metálicas 

homogéneas e descreve o aparecimento da banda de estricção localizada noutra chapa uniforme, 

de modo a obter uma relação explicita para prever as deformações limite [Hill 1952, Storen 
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1975]. Contudo, pelo facto de ser apenas aplicável a trajectórias de deformação negativa, 

constitui uma séria limitação deste método. 

A abordagem não linear realizada por Marciniak e Kuczynski [Marciniak 1967] é 

considerada como sendo o primeiro modelo matemático realista na determinação teórica de 

curvas limites de embutidura. A análise proposta por estes autores (análise M-K) assume que a 

estricção localizada se desenvolve em regiões da chapa com heterogeneidades iniciais. Esta 

teoria assenta num modelo baseado na dimensão de um defeito teórico existente na chapa. Para o 

efeito, é considerado que na chapa existe uma zona de menor espessura, o defeito. Neste modelo, 

o critério de localização é baseado na razão entre as velocidades de deformação de duas zonas 

(zona do defeito e zona homogénea) quando a chapa é solicitada segundo uma determinada 

trajectória de deformação. Trabalhos adicionais se seguiram para melhorar a capacidade deste 

método. Em 1978, Hutchinson e Neale [Hutchinson 1978a, Hutchinson 1978b] expandiram a 

capacidade do modelo M-K à previsão de todas as trajectórias definidas em estados plano de 

tensão, utilizando a Teoria da Plasticidade. As previsões do modelo M-K foram 

substancialmente melhoradas por estes autores, verificando-se uma maior proximidade com os 

resultados experimentais. 

Vários autores determinaram que as curvas limite de embutidura calculadas pela análise 

M-K são particularmente sensíveis a diversos factores. Entre outros, foi verificada a influência 

do critério de plasticidade, a influência do encruamento, textura cristalográfica do material e, 

fundamentalmente, da trajectória de deformação. Uma revisão destas influências pode ser 

consultada no trabalho de Butuc [Butuc 2004]. 

5.3 Programa ‘FLDcode’ 

O desenvolvimento do programa de previsão da estricção localizada de chapas metálicas 

utilizando a análise de Marciniak-Kuczinsky (M-K), ‘FLDcode’, foi iniciado por Barata da 

Rocha e Frédéric Barlat em 1984, em Genoble, França sob a orientação de Jalinier [Rocha 1985]. 

Os autores realizaram o tratamento teórico das trajectórias complexas pela análise M-K, de 

forma a fazer face às constantes mudanças de trajectórias de deformação verificadas no processo 

de embutidura, que implementaram com sucesso num programa. Adicionalmente, no código, foi 

introduzida a capacidade de efectuar a previsão de curvas limite de embutidura para materiais 

isotrópicos, utilizando o critério de plasticidade de von Mises [Mises 1913], e para materiais 

anisotrópicos utilizando o critério de quadrático proposto por Hill [Hill 1948]. 
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Mais recentemente, e no âmbito de um projecto internacional [BRITE 1997], o programa 

sofreu novos desenvolvimentos realizados por Butuc [Butuc 2004]. A autora reformulou o 

programa, criando um programa modular que permitisse a fácil implementação de novas leis 

constitutivas de caracterização mecânica de materiais metálicos. Essa modularidade foi atingida 

e, do seu trabalho, também constou a implementação de novos critérios de plasticidade mais 

recentes, nomeadamente, o critério não-quadrático de Hill [Hill 1979] e o critério evoluído 

Yld96 [Barlat 1997]. 

Neste subcapítulo é apresentada a estrutura do programa desenvolvida por Butuc e os 

tratamentos teóricos da análise de Marciniak-Kuczinsky (M-K) aplicada a materiais 

heterogéneos. É efectuada também uma descrição dos modelos constitutivos e a sua 

implementação no programa ‘FLDcode’. Finalmente é apresentado uma breve descrição da 

validação experimental do programa. 

5.3.1 Estrutura geral do programa  

A estrutura geral do programa é apresentada na figura 5.3. O programa é constituído por 

diversas rotinas principais que incluem de forma independente a lei de encruamento, a função de 

cedência e a lei de escoamento. Os cálculos das zonas homogénea e heterogénea são efectuados 

separadamente, sendo a sua ligação efectuada através das condições do modelo M-K: equilíbrio 

de forças e compatibilidade geométrica. 
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Zona heterogénea       
B

Subrotina       
Função de cedência
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(1)

(2)

(3)
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Lei de Encruamento

Subrotina                 
Lei de escoamento

Análise M-K Teoria da Plasticidade

(1)
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(3)
 

Figura 5.3 – Estrutura do programa ‘FLDcode’ 

Nas figuras 5.4 a 5.6 apresenta-se os dados de entrada e saída para cada subrotina 

considerada na figura 5.3. Pode ser verificado que a aplicação de diferentes leis de encruamento 
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e funções de cedência pode ser realizada sem alterar o programa principal, apenas alterando a 

respectiva subrotina. Esta capacidade confere ao programa uma grande flexibilidade na medida 

em que permite a fácil inclusão de novas equações constitutivas e a realização de diversas 

combinações de modelos de encruamento e critérios de plasticidade para uma melhor descrição 

do comportamento do material. 
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equivalente
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Subrotina Lei de Encruamento (1)

 
Figura 5.4 – Subrotina Lei de encruamento 
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Figura 5.5 – Subrotina Função de cedência 
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Figura 5.6 – Subrotina Lei de escoamento 
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5.3.2 Descrição do modelo 

A simulação da instabilidade plástica é realizada recorrendo à análise de Marciniak-

Kuczinsky (M-K) aplicada a materiais heterogéneos conjuntamente com a Teoria da 

Plasticidade. São assumidas as condições de estado plano de tensão, de material rígido plástico e 

de encruamento isotrópico. 

 
Figura 5.7 - Defeito geométrico inicial da análise M-K 

A análise original de Marciniak - Kuczinsky [Marciniak 1967] é baseada num modelo 

simplicado que assume a existência de um defeito geométrico na forma de um entalhe 

perpendicular à direcção principal de deformação, como se apresenta na figura 5.7 para 00=ψ . A 

chapa é composta por uma zona homogénea e uma zona de defeito que são convencionalmente 

designadas por ‘a’ e ‘b’, respectivamente. O valor do defeito geométrico inicial, 0f , é 

caracterizado pela razão ab ee 00 /  onde ae0  e be0  correspondem à espessura inicial da região 

homogénea e do defeito, respectivamente. Os eixos x , y  e z  correspondem às direcções de 

laminagem, transversa e normal da chapa, assim como as direcções 1 e 2 correspondem às 

direcções principais de tensão e deformação da zona homogénea ‘a’. Adicionalmente existe um 

sistema de referência ligado ao defeito e é representado pelos eixos n , t e z  dos quais t  é o eixo 

longitudinal. Este material com 2 regiões distintas é sujeito a deformação plástica pela aplicação 

de um incremento de deformação à região homogénea. Assumindo que as condições de 

compatibilidade e de equilíbrio são satisfeitas ao longo do defeito, o incremento de deformação 

no interior do defeito é superior ao do observado no exterior do defeito. Quando a estricção 

localizada ocorre na zona do defeito para uma deformação critica na zona homogénea, o limite 

de deformação da chapa é atingido. 
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Investigação adicional demonstrou que, assumindo que o defeito está sempre orientado 

perpendicularmente à direcção principal de carregamento, ou seja 0 0ψ = , trata-se de uma 

restrição severa e que conduz a previsões incorrectas no domínio da extensão da CLE, para o 

caso de materiais anisotrópicos. Hutchinson e Neale [Hutchinson 1978a, Hutchinson 1978b] 

estudaram o caso de um defeito inclinado com um ângulo 0 0ψ ≠  (figura 5.7) relativamente à 

direcção principal de deformação. Eles verificaram que para cada trajectória de deformação no 

domínio da extensão da CLE (2º quadrante da CLE), existe um valor do ângulo 0ψ  que conduz a 

um valor mínimo de deformação limite. Por seu lado, Barata da Rocha [Rocha 1989] verificou 

que, no caso de materiais anisotrópicos, a deformação limite depende da orientação do defeito, 

até mesmo no domínio da expansão da CLE (1º quadrante da CLE). 

Na análise modificada M-K, o ângulo ψ  entre o defeito e direcção principal de deformação 

é actualizada a partir do valor inicial 0ψ  em cada incremento de deformação pela expressão: 

 1
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1
tan( ) tan( )

1

a

a
dd
d

ε
ψ ψ ψ

ε
+

+ =
+

 (5.1) 

onde ad 1ε  e ad 2ε  são os incrementos de deformação principal maior e menor no plano da chapa na 

zona homogénea. 

As equações principais da análise M-K são as equações relacionadas com os requisitos de 

equilíbrio e compatibilidade. A condição de equilíbrio indica que a mesma força perpendicular 

na banda de estricção na região ’a’ e ‘b’ é obtida de acordo com: 
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onde nnσ  e ntσ  são os componentes do tensor das tensões no sistema de referência do defeito, 

enquanto que ae  e be  são as espessuras no exterior e interior do defeito, respectivamente, dadas 

por: 
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A condição de compatibilidade assume que o alongamento na direcção da banda de 

estricção é idêntica em ambas as regiões: 

 b
tt

a
tt dd εε = . (5.4) 

A base física da análise M-K foi apresentada por McCarron et al [McCarron 1998]. Neste 

estudo, foram realizados entalhes em amostras que posteriormente foram sujeitas a expansão 
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biaxial simétrica. Verificaram que não ocorria redução na deformação limite nas amostras com 

defeitos para as quais os valores 0f  eram superiores a 0.990 e 0.992 para dois aços distintos. 

Estes valores de 0f  representam defeitos microestruturais pré-existentes nos dois aços. Na 

análise M-K, o valor de 0f  é utilizado como sendo um parâmetro de ajuste para igualar a 

deformação limite calculada pela análise M-K com valores obtidos experimentalmente, em 

condições de estado plano de tensão, por exemplo com o valor da deformação limite calculada a 

partir do ensaio de tracção uniaxial. 

O critério de estricção da análise M-K pode ser definida de diversas formas. No trabalho 

original realizado por Marciniak e Kuczinsky [Marciniak 1967], a estricção era considerada 

quando o valor da razão entre as duas espessuras ( ab ee / ) atingia um valor crítico. Por seu lado, 

Barata da Rocha et al [Rocha 1984] associaram a estricção da análise M-K com a razão entre o 

incremento de deformação na zona do defeito com o da zona homogénea. Seguindo o seu 

trabalho, a ocorrência de estricção localizada é assumida quando o valor do incremento de 

deformação equivalente na zona do defeito ( bdε ) é 10 vezes igual ou superior ao da zona 

homogénea ( adε ), figura 5.8. 

A B

Estricção localizada

A B

Estricção localizada
 

Figura 5.8 - Estrutura do cálculo da análise M-K 

5.3.2.1 Cálculo dos estados de tensão e deformação na zona homogénea ‘a’ 

São impostos incrementos de deformação equivalente ( adε ) na região homogénea (zona 

‘a’). A trajectória de deformação caracterizada pela razão de tensão α  dada por: 

 
11

22

σ
σ

α =  (5.5) 

conjuntamente com a função de cedência permite obter o tensor das tensões nos eixos 

ortotrópicos de anisotropia [ ]a
xyzσ , cujos componentes são dados pelas expressões: 
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 ( , )a
xx YFfσ σ α=  e yy xσ ασ=  (5.6) 

onde YFf  é em função da tensão equivalente aσ  e a razão de tensão α . A lei associativa de 

escoamento plástica, resultante da normalidade à superfície de plasticidade dada por: 

 YF
ij

ij

fd dε λ
σ

∂
=

∂
 (5.7) 

em que dλ  é uma constante de proporcionalidade, denominada multiplicador plástico. A lei de 

escoamento associada é utilizada para calcular o matriz dos incrementos de deformação [ ]a
xyzdε  

nos eixos principais de anisotropia. Através de uma mudança de referencial, é também conhecido 

o estado de tensão [ ]a
ntzσ e deformação [ ]a

ntzdε no sistema de referência do defeito. Apenas 

quatro dos resultados obtidos na zona homogénea ‘a’ são necessários para o cálculo na zona 

heterogénea ou zona do defeito (zona ‘b’) (figura 5.8). 

5.3.2.2 Cálculo dos estados de tensão e deformação na zona heterogénea ‘b’ 

Para o cálculo do incremento de deformação equivalente bdε  e do valor de tensão na 

direcção longitudinal do defeito b
ttσ , é utilizado o método de Newton-Raphson. Os valores 

iniciais são iguais aos valores correspondentes da zona homogénea ‘a’: 

 0
b ad dε ε=  e a

tt
b
tt σσ = . (5.8) 

O valor do defeito f , que é caracterizado pelo razão entre a espessura da chapa nas zonas 

‘a’ e ‘b’ ( ab eef /= ), é expresso em função do seu valor inicial 0f  pela expressão: 

 )exp( 330
abff εε −= . (5.9) 

A condição de equilíbrio de forças entre as zonas ‘a’ e ‘b’ permite o cálculo do valor da 

tensão de cedência na direcção normal do defeito e do valor da tensão de cedência ao corte no 

defeito, pelo que a tensão de cedência equivalente b
YFσ  é igualmente calculada recorrendo à 

função de cedência. A tensão de cedência é calculada pela lei de encruamento ( )b b
HRfσ ε=  e 

usando a lei de escoamento, é determinado o tensor dos incrementos de deformação na zona do 

defeito [ ]b
xyzdε , definido nos eixos ortotrópicos de anisotropia. São, então, determinadas duas 

equações não-lineares em bdε  e b
ttσ : 

 1( , ) 0b b b b
tt YFG dε σ σ σ= − =  (5.10) 

 2( , ) 0b b a b
tt tt ttG d d dε σ ε ε= − =  (5.11) 
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1G  e 2G  são duas funções polinomiais, respectivamente em bdε  e b
ttσ . 1G  representa o 

critério de plasticidade enquanto que 2G  representa a condição de compatibilidade na direcção 

longitudinal da banda de estricção. Das equações (5.2) e (5.4.), a fórmula iterativa do método de 

Newton-Raphson é descrita por: 

 
1 1

1 1 1
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b b b b
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+ +

+ + −
    
    = − ×
         

 (5.12) 

A matriz Jacobiana J  representa as derivadas das funções 1G  e 2G  em ordem a bdε  e b
ttσ  

e 1−J  a sua inversa. 
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Aplicando a regra em cadeia, as derivadas 1/ bG dε∂ ∂  e 1/ b
ttG σ∂ ∂  são obtidas a partir da 

derivação da função de cedência e da lei de encruamento enquanto que as derivadas 2 / bG dε∂ ∂  e 

2 / b
ttG σ∂ ∂  são obtidas a partir da lei de escoamento a partir de bdε  e b

ttσ . Quando os valores 

absolutos de 
111( , )

i

b b
i ttG dε σ

++  e 
112( , )

i

b b
i ttG dε σ

++  forem inferiores a um valor de erro E  estipulado, a 

solução do problema é atingida. 

Quando o critério de estricção é atingido ( 10b ad dε ε≥ ), a computação termina e o valor das 

deformações ( , )a a
xx yyε ε  acumuladas até ao momento na zona homogénea ‘a’ correspondem às 

deformações limite. Esta análise é repetida para os diferentes valores de orientação do defeito 0ψ  

(que pode variar entre 0º e 90º) e o ponto da CLE é determinado após minimização da curva a
xxε  

versus 0ψ . 

5.3.2.3 Trajectórias de deformação complexas 

Um aspecto importante a considerar prende-se com a mudança de trajectória de 

deformação. Durante uma operação de conformação plástica, podemos assistir a alterações 

consideráveis nas trajectórias de deformação, as quais podem afectar consideravelmente a 

formabilidade. Trabalhos experimentais e numéricos realizados nesta área por diversos autores 

[Nakajima 1968, Gronostasky 1982] demonstraram que a deformação limite máxima depende do 

modo de deformação, historial de carregamento e anisotropia plástica. Barata da Rocha [Rocha 

1989] e Barata da Rocha et al [Rocha 1984] determinaram numericamente curvas limite de 
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embutidura em trajectórias lineares e complexas. Eles verificaram que uma pré-deformação em 

tracção uniaxial seguida de expansão biaxial simétrica produzia um aumento das deformações 

limite da ocorrência de estricção localizada. Inversamente, verificaram que surgiam 

instabilidades plásticas prematuras para trajectórias complexas compostas por expansão biaxial 

simétrica seguidas de tracção uniaxial. Adicionalmente, constataram que a alteração de 

trajectória de deformação em expansão biaxial para uma de deformação plana conduzia a uma 

perda importante na estabilidade plástica. 

 
Figura 5.9 – Influência da trajectória de deformação na CLE de um aço [Gronostazky 1982] 

Seguindo o método proposto por Barata da Rocha [Rocha 1985], foi implementado no 

‘FLDcode’ o caso de trajectórias complexas, envolvendo uma pré-deformação da zona 

homogénea seguida de uma mudança drástica de trajectória. 

Segundo o mesmo autor, a orientação do defeito que minimiza as deformações limite 

depende do nível de pré-deformação e da sequência de trajectórias de deformação. A 

minimização da deformação limite é conseguida em função da orientação do defeito inicial. No 

modelo apresentado, é garantido que a orientação do defeito no início de uma nova trajectória 

coincide com a orientação final obtida na trajectória anterior. 

5.3.3 Aplicação ao programa de diferentes modelos constitutivos 

Para verificar a eficiência do novo modelo, foram considerados diversos modelos 

constitutivos e implementados com sucesso no programa [Butuc 2004]. Foram considerados os 

seguintes critérios de plasticidade: von Mises [Mises 1913], critério quadrático de Hill [Hill 

1948], critério não-quadrático de Hill [Hill 1979] e o critério de Barlat Yld96 [Barlat 1997]. 

Relativamente às leis de evolução, foram implementadas a Lei de Swift e a Lei de Voce, que é 
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mais apropriada para descrever o comportamento de materiais que exibam encruamento 

isotrópico com saturação. Nos parágrafos seguintes é efectuada uma breve descrição da 

implementação de cada um dos modelos constitutivos considerados. 

5.3.3.1 Leis de evolução 

A modelação da evolução do comportamento plástico e, por conseguinte, da forma e 

posição da superfície de plasticidade do material, é feita associando aos critérios de plasticidade 

as leis de evolução ou leis de encruamento. No ‘FLDcode’ foram implementadas 2 leis de 

evolução: Lei Swift e a Lei Voce. 

A lei Swift, 

 0( ) ( )nkσ ε ε ε= +  (5.14) 

é apropriada para descrever o comportamento de materiais que apresentem encruamento 

isotrópico sem saturação. Os valores de k , n , e 0ε  representam constantes do material enquanto 

que σ  e ε  são os valores representativos da tensão e deformação efectiva, respectivamente. 

A lei Voce, 

 ( ) exp( )A B Cσ ε ε= − −  (5.15) 

é mais apropriada para descrever o comportamento de materiais que exibam encruamento 

isotrópico com saturação. As constantes do material, A , B  e C , são identificadas pelo ajuste da 

curva experimental tensão/deformação, obtida no ensaio de tracção uniaxial. 

As derivadas da tensão equivalente em ordem ao incremento de deformação equivalente 

( dε ) e à tensão segundo o eixo longitudinal do defeito ( ttσ ) foram determinadas para serem 

utilizadas durante o método iterativo de Newton-Rahson. De notar que para ambas as leis de 

evolução a derivada parcial / ttσ σ∂ ∂  toma o valor zero. 

5.3.3.2 Critérios de plasticidade 

Um critério de plasticidade pode interpretar-se como sendo o modelo definidor de uma 

superfície no espaço das tensões, a qual corresponde a todos os estados de tensão a partir dos 

quais ocorre o início da deformação plástica. No decorrer das últimas décadas, têm sido 

propostos diversos critérios de plasticidade para descrever o comportamento de materiais 

isotrópicos e anisotrópicos. No ‘FLDcode’ foram implementados critérios de plasticidade 

isotrópicos (von Mises) e anisotrópicos (Hill 48, Hill 79 e Yld 96). 
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Critério quadrático isotrópico de von Mises 

O critério de plasticidade de von Mises [Mises 1913] trata-se de um critério de plasticidade 

fenomenológico, largamente difundido para descrever o comportamento de materiais isotrópicos. 

A função de cedência de von Mises, definida para estados planos de tensão, é dada por: 

 2 2 2 2
xx yy xyσ σ 3σYF xx xxσ σ σ= − + +  (5.16) 

em que YFσ  representa a tensão equivalente e xxσ , yyσ  e xyσ  são os componentes do tensor das 

tensões. A relação entre a razão de tensões α  e a trajectória de deformação ρ  correspondente 

para este critério pode ser escrita: 

 
2
12

+
+

=
ρ
ρα  (5.17) 

As derivadas da função de cedência / b
YF dσ ε∂ ∂  e / b

YF ttσ σ∂ ∂  foram determinadas e através 

das derivadas da lei de escoamento, foi efectuado o cálculo de /b b
ttd dε ε∂ ∂  e b

tt
b
ttd σε ∂∂ / , utilizadas 

no processo iterativo [Butuc 2004]. 

Critério quadrático de Hill (Hill 1948) 

O critério de plasticidade proposto por Hill em 1948 [Hill 1948] tem sido, ao longo dos 

últimos anos, largamente utilizado na simulação dos processos de conformação plástica de 

chapas, uma vez que, para além de ser bem aceite teoricamente, descreve adequadamente a 

anisotropia inicial das chapas laminadas. Este critério é uma generalização do critério quadrático 

proposto por von Mises para materiais que exibem anisotropia ortotrópica. A respectiva função 

cedência, para estados planos de tensão, é dada por: 

 2 2 2 2
xx yy xyσ 2 ( )σ 2 σYF xx xxH F H Nσ σ σ= − + + +  (5.18) 

em que YFσ  representa a tensão equivalente, xxσ , yyσ  e xyσ  os componentes do tensor das 

tensões e os parâmetros F , H  e N  os parâmetros de anisotropia do critério. Estes parâmetros 

podem ser calculados recorrendo aos coeficientes de anisotropia determinados 

experimentalmente a partir de ensaios de tracção em três direcções distintas: 0º, 45º e 90º da 

direcção de laminagem (RD), 
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( )1.
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1

090

45900

+
++

=
rr

rrrN  (5.19) 

sendo 0r , 45r  e 90r  os coeficientes de anisotropia respectivos. 
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A relação entre a razão de tensões α  e a trajectória de deformação ρ  correspondente para 

este critério pode ser escrita da seguinte forma: 

 
)1( ρ

ρα
++

+
=

HF
H  (5.20) 

As derivadas da função de cedência / b
YF dσ ε∂ ∂  e / b

YF ttσ σ∂ ∂  foram determinadas e através 

das derivadas da lei de escoamento, o cálculo de /b b
ttd dε ε∂ ∂  e b

tt
b
ttd σε ∂∂ / , utilizadas no processo 

iterativo, também foram efectuadas para este critério [Butuc 2004]. 

Critério não-quadrático de Hill (Hill 1979) 

Para modelar o “comportamento anormal” verificado por Woodthorpe e Pearce 

[Woodthorpe 1970], Hill propôs um novo critério de plasticidade em 1979 [Hill 1979]. Este 

critério é expresso nas componentes principais de tensão e, pelo facto, de não considerar as 

componentes de corte do tensor das tensões e assumir que os eixos de ortotropia e as direcções 

principais de tensão devem estar sobrepostos, constitui uma forte limitação à sua aplicação. 

Contudo, este critério consegue descrever com maior rigor a plasticidade na proximidade de 

estados associados à tracção biaxial, destacando-se, em particular, no caso de ligas de alumínio. 

Quando aplicado a estados planos de tensão, o critério de Hill 1979 reduz-se a: 

 1 2 1 22(1 ) σ σ (1 2 ) σ σm mm
YFr rσ+ = + + − −  (5.21) 

em que YFσ  representa a tensão equivalente, 1σ  e 2σ  as tensões principais do tensor das tensões, 

r  o valor médio dos coeficientes de anisotropia e m  o valor do expoente que pode ser calculado 

recorrendo a dados experimentais. 

A relação entre a razão de tensões α  e a trajectória de deformação ρ  correspondente para 

este critério pode ser escrita da seguinte forma: 
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As derivadas apresentadas nos critérios anteriores e que integram o processo iterativo 

foram igualmente determinadas para este critério [Butuc 2004]. 
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Critério de Barlat Yld96 

O critério de plasticidade Yld96 [Barlat 1997] demonstrou ser consistente com as 

superfícies de plasticidade de policristais. A sua abordagem fenomenológica tem em 

consideração todos os aspectos (estruturas de grão, precipitados, heterogeneidades 

microestruturais) que contribuem para anisotropia plástica. Baseado em resultados 

experimentais, este critério revela ser eficaz para descrever a superfície de plasticidade de ligas 

de alumínio e, possivelmente, de outros materiais que apresentem uma estrutura cristalográfica 

CFC (cúbica de faces centradas) ou, até mesmo, CCC (cúbica de corpo centrado). 

A função de cedência deste critério têm a forma de: 

 mmmm Yssssss 2313322211 =−+−+− ααα  (5.23) 

em que m  é um parâmetro do material dependente da sua estrutura cristalográfica (8 para CFC e 

6 para CCC) e 1S , 2S , e 3S  são os valores principais do tensor s  dado por: 

 σ:Ls = . (5.24) 

em que L  é um tensor de 4ª ordem simétrico, dependente de 6 parâmetros 1c , 2c , 3c , 4c , 5c  e 6c  

enquanto que σ  é o tensor das tensões de Cauchy. Os parâmetros 1α , 2α  e 3α  estão relacionados 

com a anisotropia do material. 

Para estados planos de tensão, o tensor s  pode ser escrito: 
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 −
±

+
=  (5.26) 

enquanto que 213 )( SSSS zz −−=≡ , devido à natureza desviadora do tensor s . Os parâmetros 1α , 

2α  e 3α  são obtidos a partir das expressões simplificadas: 
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 (5.27) 

onde 01 =zα  e 1arctan( / )xx xyS S Sβ = − . 
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A determinação das derivadas, necessárias ao modelo M-K, para este critério de 

plasticidade são extensas e pode ser consultadas no trabalho de Butuc [Butuc 2004]. A 

identificação dos parâmetros deste critério é efectuada recorrendo a três ensaios de tracção em 

direcções de 0º, 45º e 90º da direcção de laminagem e um ensaio biaxial simétrico. Os resultados 

obtidos por estes ensaios são tratados para se obter os respectivos parâmetros ( 1c , 2c , 6c , xα , 

yα , 1zα ). Uma descrição mais detalhada da determinação dos parâmetros pode se consultada no 

trabalho de Barlat et al [Barlat 1997]. 

5.3.4 Aplicação e validação experimental do ‘FLDcode’ na determinação de CLE 

A validação experimental do ‘FLDcode’ foi efectuada exaustivamente por Butuc [Butuc 

2004]. No seu trabalho, foram considerados 4 materiais, 2 ligas de alumínio e 2 aços, para os 

quais foram determinadas as curvas limite de embutidura experimentais. Perante os resultados 

experimentais, Butuc efectuou uma comparação entre esses dados e os obtidos pela análise M-K, 

recorrendo aos diversos modelos constitutivos implementados no ‘FLDcode’. Realizou estudos 

de influência dos parâmetros e leis constitutivas de modo a identificar quais as leis constitutivas 

e os parâmetros da análise M-K que melhor traduziam o comportamento experimental dos 

materiais estudados. Sem se pretender ser exaustivo, apresenta-se uma síntese da aplicação e 

validação experimental das curvas limites de embutidura previstas pelo ‘FLDcode’. Foram 

determinados experimentalmente pontos da CLE para trajectórias lineares, nomeadamente, os 

pontos correspondentes à tracção uniaxial, deformação plana e expansão biaxial com matriz 

circular e matrizes elípticas. As trajectórias complexas foram igualmente contempladas. 

Realizaram-se ensaios experimentais com uma mudança de trajectória com vários níveis de pré-

deformação na primeira trajectória: tracção uniaxial seguida de expansão biaxial simétrica 

(matriz circular) e expansão biaxial simétrica seguida de tracção uniaxial. A iniciação da 

estricção localizada foi determinada pela distribuição das deformações próxima da região da 

estricção usando o método de Bragard [Bragard 1972] e seguindo o procedimento de cálculo 

Método Nº5 de Zurich recomendada pelo IDDRG (‘International Deep Drawing Research 

Group’). São apresentados na figura 5.10 os diversos ensaios e respectivos pontos calculados da 

curva limite de embutidura experimental em trajectórias lineares. 
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Figura 5.10 – Ensaios usados na determinação dos pontos experimentais da CLE [Butuc 2004] 

Para determinar os pontos em trajectórias complexas, foi utilizada uma combinação de 

ensaios para permitir a mudança de trajectória. São apresentados esquematicamente nas figuras 

5.11 e 5.12 o método e os ensaios experimentais utilizados para obter trajectórias complexas: 

tracção uniaxial seguida de expansão biaxial simétrica e expansão biaxial simétrica seguida de 

tracção uniaxial. 
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Expansão 
biaxial 

simétrica

0.0=α

1.0=ρ
Tracção 
uniaxial

Expansão 
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simétrica

0.0=α

1.0=ρ

 
Figura 5.11 – Determinação do ponto experimental da CLE para a trajectória complexa tracção uniaxial seguida de 

expansão biaxial simétrica [Butuc 2004] 
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Figura 5.12 – Determinação do ponto experimental da CLE para a trajectória complexa expansão biaxial simétrica 

seguida de tracção uniaxial [Butuc 2004] 

Posteriormente, determinaram-se os parâmetros do modelo M-K e procedeu-se à 

determinação teórica das curvas limite de embutidura por este modelo, que foram comparadas 

com os pontos determinados experimentalmente. É apresentada na figura 5.13 uma das 

comparações estabelecidas por Butuc [Butuc 2004]. Esta comparação diz respeito a uma liga de 

alumínio para a qual foram realizadas trajectórias lineares a 0º e 90º da direcção de laminagem e 

trajectórias complexas com vários níveis de pré-deformação na primeira trajectória, também a 0º 

e 90º da direcção da laminagem. 

Como se observa na figura 5.13, as curvas teóricas previstas estão próximas dos pontos 

experimentais, o que significa que o modelo M-K associado ao critério de plasticidade Yld 96 

traduz com alguma precisão o comportamento mecânico desta liga de alumínio.  

O ´FLDcode’ com a sua capacidade de integrar diversos modelos constitutivos permite a análise 

da influência das leis de encruamentos e critérios de plasticidade na previsão da instabilidade 

plástica para trajectórias lineares e complexas, estando de acordo com os resultados 

experimentais. 
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Figura 5.13 – Curvas limite de embutidura teórica e pontos experimentais segundo trajectórias lineares e complexas 

[Butuc 2004] 

5.4 Implementação do ‘FLDCode’ como pós-processador de simulações numéricas 

Uma das vantagens apresentada pelo ‘FLDcode’ consiste na sua utilização como pós 

processador de simulações numéricas pelo método dos elementos finitos. A sua estrutura 

modular permite uma interface flexível entre a análise da instabilidade plástica e os programas 

de simulação numérica. O programa de simulação numérica fornece toda a informação 

necessária relativa à zona homogénea, nomeadamente os estados de tensão e deformação nos 

diversos incrementos nos eixos ortotrópicos de anisotropia, a qual é posteriormente utilizada 

como dados de entrada no ‘FLDcode’. Seguidamente o ‘FLDcode’ efectua o cálculo na zona do 

defeito através da análise de Marciniak e Kuczinsky (modelo M-K), determinando o estado de 

tensão e deformação no referencial ortotrópico de anisotropia, até que se atinja a instabilidade 

plástica determinada pelo critério de estricção. 

A interface entre os programas de simulação e o ‘FLDcode’ é apresentado 

esquematicamente na figura 5.14. 
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Figura 5.14 – Esquema da interface do ‘FLDcode’ com os programas de simulação numérica [Butuc 2004] 

A versão original do programa ‘FLDcode’ era, no início deste trabalho, capaz de executar a 

análise da ocorrência de estricção localizada para quaisquer 2 trajectórias de deformação, com 

um nível de pré-deformação imposto na 1ª trajectória. A interface com o utilizador consistia num 

ficheiro de texto no qual eram introduzidos todos os dados de entrada necessários ao 

funcionamento do programa. Esses dados de entrada eram constituídos pelos diversos 

parâmetros dos diferentes modelos constitutivos de caracterização mecânica do material, pelos 

parâmetros do modelo M-K e pelos dados relativos à definição das diferentes trajectórias de 

deformação (determinadas a partir do valor da razão de tensões α ). A análise era repetida para 

os diferentes valores da orientação do defeito ( 0ψ ) e os pontos da curva limite de embutidura 

eram obtidos sucessivamente para a combinação de trajectórias consideradas. Após o cálculo, 

obtínhamos a curva limite de embutidura teórica, com trajectórias lineares ou complexas, que 

poderiam ir desde a tracção uniaxial até à expansão biaxial simétrica. 
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Na nova versão do ‘FLDcode’, foi concebida uma nova estratégia na entrada de dados no 

programa. Estabeleceram-se 3 grandes grupos de dados de entrada: dados relativos ao material, 

dados relativos à análise M-K e dados relativos aos resultados obtidos pela simulação numérica. 

Subdividiram-se estes dados que foram colocados em três ficheiros distintos. Os parâmetros 

relativos à caracterização mecânica do material foram introduzidos num único ficheiro, no qual 

constam os parâmetros dos diferentes modelos constitutivos (leis de encruamento e critérios de 

plasticidade). Este ficheiro permite ser arquivado numa base de dados central, assegurando assim 

a preservação de toda a informação relativa ao material. Os dados extraídos da simulação 

numérica são colocados noutro ficheiro, no qual são tabelados os valores das tensões e 

deformações máximas assim como o valor da deformação plástica equivalente nos diversos 

incrementos. Todos os dados de entrada necessários à análise M-K (definição do valor do defeito 

inicial, valor do incremento de deformação, etc.) assim como os dados das opções do programa 

(escolha da lei de encruamento, escolha do critério de plasticidade) e o nome dos ficheiros a 

analisar (ficheiro de material e ficheiro de resultados da simulação numérica) são colocados no 

ficheiro principal. A entrada de ficheiros no programa é descrita na figura 5.15. 

FLDcode

Tensões principais

Defomações principais

Deformação equivalente

Caracterização 
do material

Ficheiro principal 
FLDcode

Programa MEF

FLDcodeFLDcode

Tensões principais

Defomações principais

Deformação equivalente

Tensões principais

Defomações principais
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do material

Caracterização 
do material
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FLDcode

Ficheiro principal 
FLDcode

Programa MEF

 
Figura 5.15 – Entrada de ficheiros na nova versão do ‘FLDcode’ 

Para que o programa ‘FLDcode’ pudesse efectuar a análise da instabilidade plástica 

recorrendo a dados obtidos pela simulação numérica, era necessário expandir a capacidade do 

programa para permitir o cálculo de trajectórias de deformação complexas com múltiplas 

mudanças de trajectória. Para tal e seguindo o método proposto por Barata da Rocha [Rocha 

1985] foi implementado o algoritmo geral apresentado na figura 5.16. 
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INICIO 
  Ler e verificar dados de entrada (parâmetros do modelo M-K, parâmetros do material 

e resultados da simulação numérica) 
  Calcular valor de α para todas as trajectórias de deformação 
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   Ler valor da trajectória de deformação e correspondente pré-deformação 
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    Calcular o estado de tensão na zona homogénea ‘a’ 
    Calcular o estado de tensão e deformação na zona homogénea ‘b’ 
  ATÉ estricção detectada OU deformação zona ‘a’ = pré -deformação imposta 
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     Ir para 20 
   SENÃO 
     Actualizar para nova trajectória com nova pré-deformação 
     Ir para 10 
      
   Incrementar valor de 0ψ  
      
 ATÉ valor mínimo de deformação da zona homogénea atingido 
      
20  Escrever valor de deformação limite para as trajectórias consideradas 
      
FIM 

 
Figura 5.16 – Algoritmo geral do ‘FLDcode como pós-processador de simulações numéricas 

De modo a testar e validar a implementação do ‘FLDcode’ como pós-processador de 

simulações numéricas, foram realizados diversos testes ao funcionamento da nova versão e os 

resultados comparados com os obtidos recorrendo à versão anterior conjuntamente com os dados 

experimentais disponíveis. Para tal, consideraram-se múltiplos incrementos em trajectórias de 

deformação lineares e complexas (com apenas uma mudança de trajectória devido à limitação da 

versão anterior) e aplicaram-se os diversos modelos constitutivos implementados. Pela análise 

dos resultados obtidos, verificou-se uma total proximidade de resultados o que confirma e valida 

a implementação do novo algoritmo na nova versão. 

5.5 Aplicação do ‘FLDcode’ a casos de rotura de ‘benchmarks’ experimentais 

Com o objectivo de investigar a viabilidade da análise da ocorrência de estricção 

localizada do ‘FLDcode’ aplicada à simulação numérica, foram seleccionados dois dos 

‘benchmarks’ experimentais apresentados no capítulo 3, para os quais, em determinadas 

condições de força de cerra-chapas e fazendo uso de um material específico, conduziam à rotura 

dos componentes. Para tal, foram seleccionados os ‘benchmarks’ 1 e 3, embutidos com a liga de 

alumínio Al5182-O. 
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A rotura destes componentes foi verificada experimentalmente para forças de cerra-chapas 

distintas. No caso do ‘rail‘ 1, a aplicação de uma força de cerra-chapas de 300 kN provocou a 

rotura do componente, para um deslocamento do punção de 36.4 mm. Contudo, num conjunto 

total de 5 ensaios realizados, a rotura não ocorreu para um dos componentes, como se observa na 

figura 5.17, pelo que estaremos perante uma situação limite em termos de valor máximo de força 

de cerra-chapas aplicável. 

     
Figura 5.17 – Forma experimental obtida com rotura (esquerda) e sem rotura (direita) para o caso do Al5182-O, 

‘rail’ 1, força de cerra-chapas de 300kN 

No caso do ‘rail’ 3, a rotura verificou-se precocemente para um deslocamento do punção 

de 15 mm, com a aplicação de uma força de cerra-chapas de 200 kN [Kogyo 2002]. Porém, 

usando uma força de cerra-chapas de 152 kN, o componente era embutido com sucesso e atingia-

se o deslocamento total do punção de 60 mm, como se observa na figura 5.18. 

  
Figura 5.18 – Forma experimental obtida com força de cerra-chapas de 152 kN (esquerda) e 200 kN (direita) para o 

caso do Al5182-O, ‘rail’ 3 [Kogyo 2002] 

O valor da força de cerra-chapas máxima aplicável neste componente situa-se algures no 

intervalo entre 152kN e 200kN. 

É importante referir que os ensaios experimentais foram conduzidos segundo as condições 

experimentais descritas no capítulo 3. 
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5.5.1 Condições numéricas 

As condições numéricas aplicadas para simular os dois ‘benchmarks’ são apresentadas nos 

parágrafos seguintes. 

Os esboços foram modelados utilizando elementos de casca de integração reduzida (S4R 

da biblioteca do ABAQUS [HKS 1998]) com 1.0 mm de espessura. Devido às condições de 

simetria dos componentes e à característica bidimensional do ‘rail’ 1, foram considerados 

modelos reduzidos para ambos os modelos de forma a diminuir o tempo de cálculo. 

Relativamente às ferramentas, estas foram descritas utilizando superfícies analíticas rígidas 

para o ‘rail’ 1 e, no caso do ‘rail3’, foram discretizadas utilizando elementos rígidos de 3 nós, 

R3D3, da biblioteca do ABAQUS [HKS 1998]. O contacto ferramenta esboço é sujeito a atrito 

definido por coeficientes que se mantêm constantes durante todo o processo. 

Para o cálculo do retorno elástico, foram removidas as ferramentas e restringidos nós dos 

esboços, de modo a impedir a ocorrência de movimentos de corpo rígido. Nestas etapas de 

retorno elástico, foram usadas formulações implícitas (ABAQUS/Standard). 

Os principais parâmetros usados na modelação numérica são apresentados na tabela 5.1. 

 Rail 1 Rail 3 
Discretização do esboço 
Tipo de elemento Casca (4 nós) Casca (4 nós) 
Tamanho do elemento 1.68 x 5 mm 3.2 x 3.2 mm 
Pontos de integração 5 5 
Numero de elementos 89 2256 
   
Discretização da ferramentas 
Tipo de elemento  Superfície analítica rígida Elementos Rígidos 
Elementos no raio da matriz não aplicável 12 
   
Parâmetros do processo 
Profundidade de embutidura 60 mm 60 mm 
Velocidade do punção 10 m/s 10 m/s 
Força de cerra-chapas 90 kN 90 kN 
Coeficiente de atrito 0.20 0.20 

Tabela 5.1 - Variáveis numéricas e parâmetros do processo 

Apesar de, na análise M-K, se estudar o efeito de diferentes critérios de plasticidade, na 

simulação numérica o material foi tratado como um material elastoplástico com anisotropia 

descrita pelo critério de Hill48 [Hill 1948]. A relação tensão deformação foi aproximada pelo 

modelo Voce com encruamento isotrópico. A tabela 5.2 apresenta os valores das propriedades 

relevantes do material seleccionado (liga de alumínio Al5182-O). 
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 Al5182-O 
Módulo de Elasticidade 70 GPa 
Tensão de Cedência 374 Mpa 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Coeficientes de anisotropia 
0º 0.67r =  

45º 0.66r =  

90º 0.59r =  

Tabela 5.2 - Propriedades da liga de alumínio Al5182-O 

Para validação dos condições impostas na simulação numérica e pelo facto de apenas 

existirem disponíveis resultados experimentais ao nível de perfis finais obtidos para força de 

cerra-chapas de 90 kN, realizaram-se simulações adicionais nas quais se impôs uma força de 

cerra-chapas de 90 kN.  

Os resultados mostram que as condições numéricas aplicadas na embutidura e o cálculo 

implícito do retorno elástico permitiram a correcta modelação do processo existindo uma 

proximidade entre as formas experimentais e numérica obtidas, figuras 5.19 e 5.20. 

     
Figura 5.19 - Forma experimental e numérica obtidas (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=90kN) 

 

 
Figura 5.20 - Forma experimental e numérica obtidas (Al5182-O, ‘rail’ 3, C.Chapas=90kN) 

 



Capítulo 5 - Análise à rotura do processo de embutidura 

________ 
125 

5.5.2 Resultados numéricos 

Na figura 5.21, são apresentadas as formas numéricas obtidas após retorno elástico para o 

‘rail’ 1 e ‘rail’ 3 com a liga de alumínio Al5182-O aplicando uma força de cerra-chapas de 300 

kN e 200 kN, respectivamente. 

    
Figura 5.21 – Forma numérica obtida para o ‘rail’ 1 (esquerda) e para o ‘rail’ 3 (direita) (Al5182-O) 

Nas simulações numéricas, não se constatou qualquer indicação de rotura, normalmente 

associada a elementos extremamente distorcidos ou a reduções excessivas de espessura. Para um 

conjunto de elementos previamente seleccionados e julgados potencialmente críticos, foram 

extraídos das simulações numéricas os dados relativos às tensões e deformações calculadas nos 

eixos ortotrópicos, para realizar a análise M-K. Adicionalmente, para os deslocamentos nos quais 

se verificou a rotura experimental, foram também retirados os contornos da deformação máxima 

e calculados os respectivos valores nos elementos sobre os quais recaiu a análise M-K. Nas 

figuras 5.22 e 5.24 são apresentados os contornos da deformação máxima para os dois ‘rails’ em 

análise e nas figuras 5.23 e 5.25 os valores de deformação máxima nos elementos seleccionados. 

E M áx.E M áx.

 
Figura 5.22 – Contornos da deformação máxima da fibra exterior (esquerda) e da fibra interior (direita) para um 

deslocamento do punção de 36.4 mm (Al5182-O, ‘rail’ 1, C.Chapas=300kN) 
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Figura 5.23 – Valores da deformação máxima dos elementos 35, 39, 65, 65 para um deslocamento do punção de 

36.4 mm (Al5182-O, ‘rail’ 1, força C.Chapas=300kN) 

E M áx.E M áx.

 
Figura 5.24 – Contornos da deformação máxima da fibra exterior (esquerda) e da fibra interior (direita) para um 

deslocamento do punção de 15 mm (Al5182-O, ‘rail’ 3, força C.Chapas=200kN) 
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Figura 5.25 – Valores da deformação máxima dos elementos 1386 e 1295 para um deslocamento do punção de 15 

mm (Al5182-O, ‘rail’ 3, força C.Chapas=200kN) 

Um aspecto interessante verificado na simulação do ‘rail’1 com as duas forças de cerra-

chapas, 90kN e 300kN, prendeu-se com a trajectória de deformação descrita pelos pontos da 

fibra interna e externa de um elemento que sofre dobragem e desdobragem no raio da matriz e as 

respectivas tensões máximas obtidas no final da embutidura. São apresentadas nas figuras 5.26 e 
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5.27 os contornos da tensão máxima na fibra interna e externa para as simulações realizadas com 

força de cerra-chapas de 90 e 300 kN. 

S M áx.S M áx.

 
Figura 5.26 - Contornos da tensão máxima da fibra exterior (esquerda) e interior (direita) para o caso de Al5182-O, 

‘rail’ 1, força C.Chapas=90kN 

S M áx.S M áx.

 
Figura 5.27 - Contornos da tensão máxima da fibra exterior (esquerda) e da fibra interior (direita) para o caso do 

Al5182-O, ‘rail’ 1, força C.Chapas=300kN 

Pela análise da figura 5.26, constata-se que, no final da embutidura, existe um diferencial 

de tensões ao longo da espessura na parede vertical do ‘rail’. As tensões nas fibras internas são 

predominantemente de compressão, ao contrário do que acontece na fibra exterior as quais são 

predominantemente de tracção. Este diferencial de tensões ao longo da espessura conduz, após 

remoção das ferramentas, ao elevado retorno elástico da parede vertical, verificado quer 

experimentalmente quer numericamente, como se observa na figura 5.19. 

Os contornos de tensão para o mesmo ‘rail’ mas com uma força de cerra-chapas de 300 kN 

são muito semelhantes, não se verificando um diferencial significativo de tensões ao longo da 
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espessura na parede vertical, figura 5.27. Esta igualdade de tensões está de acordo com o retorno 

elástico praticamente inexistente obtido experimentalmente (figura 5.18 direita) e 

numericamente (figura 5.21 esquerda). Para esta força de cerra-chapas, a chapa sofre fortes 

tensões de tracção na parede vertical à medida que ocorre o deslizamento do esboço no raio da 

matriz, reduzindo a área sobre a qual se exerce a força de cerra-chapas. Estas fortes tensões de 

tracção normalizam as tensões ao longo da espessura, reduzindo assim o retorno elástico. O 

aumento da força de cerra-chapas é, aliás, uma das técnicas mais utilizadas na indústria para 

eliminar ou minimizar o efeito de retorno elástico. 

Convém agora estabelecer um paralelo com as respectivas trajectórias de deformação 

descritas pelo ponto interno e externo de um elemento que sofre a dobragem e desdobragem. São 

apresentadas nas figuras 5.28 e 5.29 a evolução da trajectória de deformação dos pontos da fibra 

interna e externa do elemento assinalado durante a etapa de embutidura das simulações 

realizadas com força de cerra-chapas de 90 e 300 kN, respectivamente. 

O nível de deformação imposto à chapa na direcção perpendicular ao deslizamento da 

mesma é extremamente reduzido, como se verifica na escala das abcissas dos dois gráficos 

representados. A deformação para ambos os casos é praticamente realizada segundo uma 

trajectória de deformação plana. No entanto os níveis máximos de deformação atingidos variam 

com a força de cerra-chapas, como se observa da análise das figuras 5.28 e 5.29. Contudo, nesta 

análise, é importante reter a divergência na evolução das trajectórias para os dois casos. 
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Figura 5.28 – Evolução da trajectória de deformação dos pontos da fibra externa e interna (Al5182-O, ‘rail’ 1, força 

C.Chapas=90kN) 
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Figura 5.29 – Evolução da trajectória de deformação dos pontos da fibra externa e interna (Al5182-O, ‘rail’ 1, força 

C.Chapas=300kN) 

No caso da embutidura com força de cerra-chapas de 90 kN (figura 5.28), os pontos 

interno e externo seguem inicialmente trajectórias opostas. O ponto interno sofre uma 

deformação positiva aquando da dobragem no raio da matriz e durante o deslizamento na parede 

vertical sofre uma deformação negativa. Por seu lado, o ponto externo, estando sujeito a tensões 

de compressão, sofre inicialmente uma deformação negativa durante a dobragem que se altera na 

desdobragem, passando este a deformar-se positivamente seguindo uma trajectória de 

deformação plana. As deformações finais dos dois pontos são próximas mas a desigualdade no 

historial de deformação, conduz a tensões finais distintas responsáveis pelo retorno elástico 

verificado. 

No caso da embutidura com força de cerra-chapas de 300 kN (figura 5.29), verifica-se uma 

semelhança na evolução da trajectória de deformação para os pontos interno e externo. A elevada 

força de cerra-chapas promove a deformação da chapa ainda durante a fase de deslizamento 

entre as superfícies da matriz e do cerra-chapas, aplicando à chapa uma deformação plana em 

toda a sua secção. Este efeito é visível pela medição do comprimento das abas finais do ‘rail’. 

Verifica-se experimentalmente um aumento de cerca de 10 mm no comprimento final da aba 

para 300 kN (o comprimento final da aba para 90 kN é cerca de 58 mm). Esta constatação 

experimental é igualmente verificada numericamente, existindo uma grande proximidade com os 

valores experimentais. A dobragem e desdobragem no raio da matriz não altera as trajectórias de 

deformação, ficando os dois pontos com uma deformação final próxima. Esta igualdade de 

historial de deformação conduz a uma igualdade de estados de tensão finais, justificando o 

retorno elástico praticamente inexistente neste ‘rail’. 



Capítulo 5 - Análise à rotura do processo de embutidura 

________ 
130 

5.5.3 Pós-processamento das simulações numéricas recorrendo à análise M-K 

Os resultados das simulações numéricas para os casos que se verificava rotura 

experimental foram processados realizando a análise M-K para os elementos considerados 

potencialmente críticos. 

Antes de iniciar a análise, são apresentados na tabela 5.3 os valores dos parâmetros dos 

modelos constitutivos de caracterização mecânica da liga de alumínio Al5182-O [Butuc 2004]. 

Estes parâmetros foram determinados a partir de ensaios experimentais de tracção uniaxial e 

tracção biaxial. Os sete parâmetros do critério de plasticidade Yld6, ( 1c , 2c , 6c , xα , yα , 0zα , 

1zα ) foram determinados numericamente com base nas tensões de cedência nas 3 direcções 0º, 

45º e 90º da direcção da laminagem ( 0σ , 45σ , 90σ ), na tensão de cedência da tracção biaxial ( bσ ) 

e nos coeficientes de anisotropia ( 0r , 45r , 90r ). 

Lei Voce  A  B  C 
 416.068  273.068  8.3016 

Hill 48  r0  r45  r90 
 0.67 0.66 0.59 

Hill 79  r  m 
 0.645 1.7 

Yld 96 

 σb  a 
 138.225 8 
 c1  c2  c3  c6 
 1.0067 0.9048 1.0018 0.7791 
 αx  αy  αz0  αz1  
 1.72 2.05 1.0 3.7 

 
Tabela 5.3 – Parâmetros do material da liga de alumínio Al5182-O 

A análise M-K, como anteriormente referido, necessita de ser ajustada igualando a 

deformação limite calculada pela análise M-K com valores obtidos experimentalmente, em 

condições de estado plano de tensão sendo o parâmetro de ajuste o valor do defeito geométrico 

inicial 0f . No seu trabalho, Butuc [Butuc 2004] utilizou o valor da deformação limite obtida no 

ensaio de tracção uniaxial segundo a direcção de laminagem e determinou que, para a liga de 

alumínio Al5182-O, o valor do defeito geométrico que melhor se ajusta é de 0.996. Também 

identificou que para o material em causa (Al5182-O) o critério de plasticidade de Yld96 e a lei 

de encruamento Voce são os modelos constitutivos que melhor reproduzem o comportamento 

mecânico deste material, verificando-se uma grande proximidade das curvas limites de 

embutidura teóricas previstas com estes modelos e os respectivos valores experimentais obtidos, 

quer em trajectórias lineares quer em trajectórias complexas [Butuc 2004]. 
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Ajustado o valor do defeito geométrico inicial e identificados os modelos constitutivos que 

melhor traduzem o comportamento mecânico da liga de alumínio, foi realizada a análise M-K 

para os casos em estudo. Na figura 5.30 é apresentada a evolução da trajectória de deformação 

para os elementos seleccionados no ‘rail’ 1. 
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Figura 5.30 – Evolução da trajectória de deformação do elementos assinalados (Al5182-O, ‘rail’ 1, 

C.Chapas=300kN) 

Podemos facilmente verificar que os elementos referidos seguem uma trajectória próxima 

da deformação plana. A evolução da trajectória de deformação foi submetida à análise M-K e 

determinados os valores limite de deformação para os diversos critérios de plasticidade. A lei de 

encruamento utilizada foi a lei Voce. Na tabela 5.4 estão apresentados os valores de deformação 

limite máxima calculados, para uma trajectória de deformação plana. 

ε máx.
Critério 

Cedência

35        
39        
55        
65

Hill 48

Hill 79

0.173

0.173

Yld 96 0.175

Elemento

 
Tabela 5.4 – Valores de deformação limite máxima para uma trajectória de deformação plana (Al5182-O, ‘rail’ 1, 

força C.Chapas=300kN) 

Para esta trajectória em particular, não se observa uma grande diferença nos valores 

obtidos pelos diversos critérios de plasticidade. Os critérios de plasticidade propostos por Hill 

demonstram ser mais conservativos do que o critério Yld96. Para os elementos em análise foi 

efectuada uma previsão do deslocamento do punção para o qual se detecta a ocorrência de 

estricção localizada. Esses valores são apresentados na tabela 5.5. 
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39 8230

35

23.16 0.175

5006 14.04 0.178

Elemento Incremento 
nº

Deslocamento crítico 
do punção [mm] ε máx.

0.175

0.17855 14710

65 14836 41.88

41.52

 
Tabela 5.5 – Previsão da ocorrência de estricção localizada (Al5182-O, ‘rail’ 1, força C.Chapas=300kN) 

O elemento situado no raio do punção (elemento 35) surge como sendo o elemento crítico, 

no qual se verifica a ocorrência de estricção localizada para um deslocamento do punção de 

14.04 mm. O valor de deslocamento do punção para o qual se verifica a rotura experimental é de 

36.4 mm. Note-se que se a análise M-K prevê a iniciação da estricção localizada, e não a rotura. 

A rotura trata-se de um fenómeno que tem como origem a estricção localizada. As ferramentas 

experimentais não nos permitiram prever o momento em que a estricção localizada ocorre. 

Contudo, a iniciação da estricção localizada experimental terá de ocorrer para um deslocamento 

de punção inferior a 36.4 mm. No entanto, a análise efectuada permite detectar a iniciação do 

fenómeno de estricção localizada que conduz à rotura, não previsto pela simulação numérica. 

No caso do ‘rail’ 3, procedeu-se a uma análise análoga à efectuada para o ‘rail’ 1. Na 

figura 5.31 é apresentada a evolução da trajectória de deformação para os dois elementos 

seleccionados. 
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Figura 5.31 – Evolução da trajectória de deformação do elementos assinalados (Al5182-O, ‘rail’ 3, força 

C.Chapas=200kN) 

As trajectórias de deformação impostas no ‘rail’ 3, para elementos localizados em zonas 

similares, diferem das obtidas para o ‘rail’ 1. A geometria das ferramentas altera as trajectórias 
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de deformação, favorecendo o desenvolvimento de deformações significativas na direcção 

perpendicular ao deslocamento do punção. O elemento 1386, localizado no raio do punção e 

junto ao raio de concordância do abaulamento do mesmo, sofre inicialmente uma deformação no 

sentido da expansão biaxial simétrica até que o contacto entre a chapa e o punção esteja 

perfeitamente estabelecido na zona recta do ‘rail’. Posteriormente ocorre uma mudança de 

trajectória para uma trajectória próxima da deformação plana, contudo com alguma deformação 

positiva na direcção 2 (figura 5.31). Por sua vez, o elemento 1295 inicia a sua deformação no 

sentido da tracção uniaxial até à dobragem no raio da matriz, passando a estar sujeito a uma 

trajectória de deformação no sentido da deformação plana durante a fase de desdobragem no raio 

da matriz e deslizamento na parede do punção. Pela análise da figura 5.31, ainda se pode 

observar que o elemento 1295 não ultrapassa a curva limite de embutidura teórica definida em 

trajectórias lineares, obtida com o critério de plasticidade Yld96 associado com a lei de 

encruamento Voce. Assim, uma análise baseada apenas no ponto final da deformação obtida 

sugeriria que neste elemento não ocorreria rotura. O estabelecimento destas trajectórias 

complexas no caso do ‘rail’ 3 permite uma melhor avaliação das capacidades do programa 

‘FLDcode’. Tal como para o ‘rail’ 1, a evolução da trajectória de deformação foi submetida à 

análise M-K e determinados os valores limite de deformação para os diversos critérios de 

plasticidade e elementos analisados. Adicionalmente foram determinados os valores de 

deformação limite máxima se os elementos sofressem uma trajectória de deformação linear. 

Esses valores são apresentados na tabela 5.6. 

0.192

0.196

1386

Hill 48 0.158 0.187

Hill 79 0.154 0.184

Yld 96

0.196

Hill 79 0.184 0.196

Trajectória 
complexa

Trajectória 
linear

Elemento Critério 
Cedência ε máx. ε máx.

0.181

Yld 96 0.181

0.155

1295

Hill 48

 
Tabela 5.6 – Valores de deformação limite máxima para a evolução da trajectória de deformação (Al5182-O, ‘rail’ 

3, força C.Chapas=200kN) 

Os valores obtidos, em termos de trajectórias lineares, são bastante próximos para os 

diversos critérios. De realçar que no caso do elemento 1386 existe algumas diferenças entre os 

critérios de plasticidade, sendo o critério de Hill 79 o mais conservador. Determinando os 
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valores para as trajectórias complexas descritas pelos elementos verificamos uma tendência 

global de descida de valores da deformação limite máxima. As trajectórias complexas impostas 

ao elemento 1295 (tracção uniaxial seguida de deformação plana) provocam uma ligeira descida 

da curva limite de embutidura comparativamente à trajectória linear. Esta constatação é 

verificada por diversos autores [Gronostazky 1982, Cao 2000]. No entanto, as trajectórias 

descrita pelo elemento 1386 (expansão biaxial seguida de deformação plana) conduz a uma 

perda significativa na estabilidade plástica [Rocha 1984], verificada pela diminuição 

significativa dos valores de deformação limite máxima comparativamente à trajectórias lineares, 

como se observa pela análise da tabela 5.6. 

Tal como para o caso do ‘rail’ 1, foi efectuada uma previsão do deslocamento do punção 

para o qual se detecta a ocorrência de estricção localizada nos elementos em análise do ‘rail’ 3. 

Esses valores são apresentados na tabela 5.7. 

Incremento 
nº

1295

1386 3606 18.48

39.62

Elemento

0.181

0.157

Deslocamento crítico 
do punção [mm] ε máx.

7742

 
Tabela 5.7 – Previsão da ocorrência de estricção localizada (Al5182-O, ‘rail’ 3, C.Chapas=200kN) 

Contrariamente ao que era sugerido pela análise da figura 5.31, verifica-se na tabela 5.7 

que no elemento 1295 ocorre estricção localizada para um deslocamento do punção de 39.62 

mm. Esta constatação reforça a elevada dependência das curvas limite de embutidura ao historial 

de carregamento e consequentemente da evolução das trajectórias de deformação. Porém neste 

‘rail’ a situação crítica é protagonizada pelo historial de deformação do elemento 1386, cuja 

instabilidade plástica ocorre para um deslocamento de punção de cerca de 18.48 mm. As 

trajectórias por ele descritas minimizam a deformação limite máxima, provocando a iniciação da 

estricção localizada para um deslocamento precoce do punção. O comentário acerca da previsão 

da iniciação da estricção localizada da análise M-K e não da rotura efectuado para o ´rail’ 1 é 

também válido para este ‘rail’. O deslocamento de rotura experimental (15 mm) não é 

perfeitamente descrito pela simulação numérica e pela análise M-K. Todavia, o pós-

processamento dos dados recorrendo à análise M-K permite-nos detectar a rotura nas simulações 

numéricas que de outra forma não era identificada. 
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5.6 Conclusões 

As curvas limite de embutidura representam um conceito importante para caracterizar a 

formabilidade das chapas metálicas e uma ferramenta útil na previsão da ocorrência de estricção 

localizada nos processos de conformação plástica de chapas. 

Neste capítulo foi apresentado um modelo flexível na previsão de ocorrência da estricção 

localizada utilizando a análise M-K e a sua adaptação como uma ferramenta de pós-

processamento de resultados numéricos obtidos pela simulação por elementos finitos. O 

programa desenvolvido faz uso de diversos critérios de plasticidade e leis de encruamento que 

permitem, conjuntamente com a teoria da plasticidade, determinar a ocorrência de estricção 

localizada para trajectórias complexas, com múltiplas mudanças de trajectória, características 

dos processos de embutidura.  

Para testar a validade dos modelos implementados, foram considerados dois ‘benchmarks’ 

para os quais se verificou experimentalmente rotura. Foram efectuadas as simulações do 

‘benchmarks’ nas condições de rotura experimental e os respectivos dados processados, 

recorrendo ao programa desenvolvido. 

Os resultados da simulação numérica não evidenciam a ocorrência de estricção localizada e 

consequente rotura, embora ela ocorra no ensaio experimental. Utilizando a ferramenta de pós-

processamento, podemos determinar a ocorrência de estricção localizada e o respectivo 

deslocamento do punção para o qual ela ocorre. Verificou-se adicionalmente a dependência do 

nível da curva limite de embutidura com a evolução da trajectória de deformação, não sendo 

portanto suficiente assumir que as deformações são admissíveis se o ponto final atingido é 

assinalado abaixo da curva limite de embutidura definida em trajectórias lineares. Portanto, a 

avaliação da ocorrência de estricção localizada requer uma constante avaliação das trajectórias 

de deformação e correcção dos respectivos limites de formabilidade em função destas, dada essa 

dependência da formabilidade com as trajectórias de deformação impostas à chapa. 
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6 Considerações finais 

6.1 Considerações finais 

O interesse revelado pela indústria na utilização das ferramentas numéricas, principalmente 

pela indústria automóvel, é elevado. O principal objectivo da utilização industrial das 

ferramentas numéricas de simulação dos processos é de prever, com precisão, a ocorrência de 

eventuais defeitos no componente embutido durante a fase de projecto do mesmo. Todavia, 

devido à elevada complexidade e não-linearidade de muitos dos fenómenos envolvidos no 

processo de embutidura, os resultados numéricos obtidos podem não corresponder ao 

comportamento observado experimentalmente. 

Nos últimos anos assistiu-se a uma evolução significativa destas ferramentas numéricas no 

sentido de reproduzir, de uma forma fiável, a realidade industrial. A introdução de novos 

modelos constitutivos de caracterização mecânica, a crescente preocupação em fornecer 

resultados num tempo aceitável do ponto de vista industrial e económico, a correcta previsão das 

tensões residuais e dos efeitos do retorno elástico têm sido alvo de intensa investigação para 

responder aos requisitos colocados pela indústria.  

Todos esses desenvolvimentos necessitam de ser validados. O trabalho apresentado nesta 

dissertação tem como base a obtenção de dados experimentais fiáveis para serem utilizados 

como referência na validação de novos desenvolvimentos numéricos. A reprodutibilidade de 

resultados é um dos aspectos fundamentais da experimentação. Contudo, a obtenção essa 

reprodutibilidade pode apresentar algumas dificuldades. Foram apresentados resultados de 

’benchmarks’ experimentais que reproduzem defeitos ou comportamentos típicos de peças 

embutidas. A elevada dispersão observada entre os resultados obtidos por diversas instituições 

levou a estudos complementares de influência de algumas variáveis experimentais que pudessem 

ser responsáveis pela variabilidade. Os estudos permitiram concluir que existem 3 variáveis que 

representam um papel importante nos resultados obtidos: velocidade do punção, temperatura e 

lubrificação. Foi proposto um mecanismo não-esperado de deslizamento da chapa sobre o 

punção, responsável pela inconstância de resultados realizados pela mesma instituição, seguindo 

os mesmos procedimentos experimentais.  

No que diz respeito às diferenças encontradas entre as diversas instituições, verificou-se 

que a velocidade de punção é a variável que demonstrou ter a maior influência nos resultados. 

Ambos os fenómenos parecem estar relacionados com a alteração das condições tribológicas 
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estabelecidas entre o esboço e as superfícies activas da ferramenta, resultante da alteração das 

condições de lubrificação criadas pela variação da velocidade e temperatura. 

Conclui-se que, no caso de alguns pares geometria/material, podem ser necessários 

maiores requisitos de exigência nas condições experimentais para a obtenção de resultados 

reprodutíveis. Essas condições poderão incluir uma padronização, não só das ferramentas, mas 

também da prensa a usar e eventualmente das condições ambiente. 

A capacidade de previsão de defeitos, por si só, não preenche todos os requisitos impostos 

pela indústria. Após a previsão dos defeitos pela simulação numérica em embutidos industriais, 

existe a necessidade de se efectuar alterações à geometria da ferramenta e dos parâmetros do 

processo para se atingir a geometria especificada para o embutido. Esta área conduz igualmente a 

desenvolvimentos que se centram no estabelecimento de métodos capazes de lidar com a 

complexa interactividade que existe entre as alterações de geometria do componente e a 

correspondente geometria da ferramenta conjuntamente com as condições do processo. Neste 

trabalho é proposto um método de compensação de retorno elástico, que permite estabelecer 

relações polinomiais entre os parâmetros do componente e a geometria da ferramenta, por um 

lado, e as condições do processo, por outro. Este método consiste em variar, de forma 

controlada, variáveis de processo pré-definidas e observar a correspondente variação de forma 

virtual final, obtida pelo método dos elementos finitos. A partir das malhas deformadas, são 

calculados os parâmetros geométricos que, por uma análise estatística, permitem estabelecer 

equações polinomiais que relacionam estes mesmos parâmetros com as variáveis de processo. 

Foi realizado um estudo experimental análogo que permitiu a validação dos resultados 

anteriores. A elevada proximidade entre os diversos resultados (simulação numérica, ensaios 

experimentais e as relações matemáticas) possibilitam a utilização das relações obtidas na 

compensação da ferramenta e optimização dos parâmetros do processo, de modo a obtermos um 

componente com a geometria pretendida. 

Outros dos problemas associados ao processo de embutidura é a formabilidade. A 

formabilidade de uma chapa é, por definição, a aptidão do material para ser deformado 

plasticamente e adquirir a forma geométrica pretendida. A quantidade de deformação útil que 

pode ser imposta à chapa está geralmente limitada pelo aparecimento de uma instabilidade 

plástica, resultante da localização de deformações, provocando uma estricção localizada. As 

curvas limite de embutidura representam um conceito importante para caracterizar a 

formabilidade das chapas metálicas e uma ferramenta útil na previsão da ocorrência de estricção 

localizada nos processos de conformação plástica de chapas. Foi apresentado um programa de 
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previsão da estricção localizada de chapas metálicas e a sua interface com um programa de 

simulação numérica por elementos finitos. Para validar o pós-processador desenvolvido, foram 

efectuadas simulações de ‘benchmarks’ em condições de rotura experimental e os respectivos 

dados foram processados. 

Os resultados permitiram detectar a ocorrência de estricção localizada, a qual não era 

evidenciada pela simulação numérica. A elevada dependência das deformações limite máximas 

da evolução das trajectórias de deformação permitiu concluir que é necessário realizar uma 

constante avaliação das trajectórias e efectuar a correcção dos respectivos limites de 

formabilidade em função destas, não sendo correcto avaliar a existência de rotura apenas pelo 

ponto final no espaço das deformações principais. 

6.2 Perspectivas de trabalhos futuros 

Para um conhecimento mais profundo das áreas apresentadas, seria interessante continuar 

este trabalho nas diversas áreas. Para tal, são propostas diversas perspectivas de trabalhos 

futuros: 

‘Benchmarks’ experimentais 

- Efectuar a selecção de resultados dos ‘benchmarks’ experimentais que permita criar uma 

base de dados de referência para validação de resultados numéricos. 

- Estudar a variação do coeficiente de atrito e a sua relação com a velocidade da prensa. 

- Procurar dados de referência experimentais quanto à evolução da força de punção versus 

deslocamento. Estudar e compreender os limites de variação de força do punção que não 

produzem variação da geometria final do componente. 

Simulação numérica 

- Implementar modelos constitutivos no ABAQUS para descrever o comportamento 

plástico dos materiais. 

- Estudar a influência de variáveis numéricas na previsão do retorno elástico. 

Compensação do retorno elástico 

- Estudar a aplicabilidade do método proposto em componentes industriais com geometria 

complexa. 
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- Estabelecer métodos de selecção e identificação de parâmetros geométricos do 

componente para a aplicação do método proposto de compensação de retorno elástico. 

Previsão da estricção localizada e evolução do FLDcode 

- Implementar trajectórias de deformação em vez de trajectórias de tensão, como base para 

a previsão da estricção localizada. 

- Implementar novos modelos constitutivos de caracterização mecânica dos materiais 

(novos critérios de plasticidade, encruamento cinemático). 

- Aplicar a análise MK a estados de tensão tridimensionais. 

- Estudar a integração do ‘FLDcode’ em programas de simulação numérica e não apenas 

como pós-processador. 
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