
INSTITUTOS LACTEC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ MARIA OREFICE SERRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA CONFORMAÇÃO DE CHAPAS DE 

AÇO EM PRENSAS POR MEIO DE ENSAIOS DE EMBUTIMENTO ERICHSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015 



 

 

 

JOSÉ MARIA OREFICE SERRANO 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA CONFORMAÇÃO DE CHAPAS DE 

AÇO EM PRENSAS POR MEIO DE ENSAIOS DE EMBUTIMENTO ERICHSEN 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento de Tecnologia, Área 
de Concentração Tecnologia em Materiais, do Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento, em parceria 
com o Instituto de Engenharia do Paraná, como parte 
das exigências para a obtenção do título de Mestre em 
Desenvolvimento de Tecnologia.  
 
 
Orientador: Prof. Dr. Mauricio Pereira Cantão 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2015



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha família: minha 

esposa Ana Helena e à minha filha Carolina 

pelo apoio, incentivo e compreensão pelas 

horas que as privei de minha presença pela 

dedicação a este projeto. 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 Agradeço à Gestamp Paraná, unidade de São José dos Pinhais, PR, pela 

visão moderna e integrada entre a indústria e os meios acadêmicos, sem as quais 

este trabalho não teria sido executado, especialmente às pessoas do Sr. Marco 

Afonso - Diretor da Unidade do Paraná, pela confiança compreensão da importância 

do projeto e seu potencial frente aos processos de estampagem, ao Sr. Marcelo 

Purkot, pela confiança, incentivo e postura favorável frente aos contatos internos da 

empresa, ao Sr. Fabio Possato, pela compreensão do projeto e a contribuição de 

todo o seu Departamento da Qualidade, analistas da qualidade, dos laboratórios de 

medidas e de ensaios e ao Marcos Aurelio Lourenço, Técnico da Qualidade, pelo 

auxílio na preparação das amostras, acompanhamento dos ensaios e auxílio no 

levantamento de registros e documentos técnicos.  

 Agradeço à Instituição de Ensino Unisociesc do Paraná, a Diretoria, todos os 

coordenadores e docentes, em particular a Sr. Carlos Eduardo Costa, Sr. Gerson 

Passos Camargo, Sr. Guilherme Delben, Sr. José Carlos Bucholdz e Sr.Marcos 

Baroncini Proença, pelo incentivo e apoio. 

 Agradeço aos Institutos Lactec e ao IEP, em particular ao Fábio Scussiato 

Richart pela execução dos ensaios de tração e a todos os docentes pela 

competência, dedicação, profissionalismo e paciência. 

 Agradeço ao Dr. Ramsés Valdivio Gonçalves Torres, pelo incentivo, interesse 

e apoio. 

 Agradeço ao professor Dr. Juliano de Andrade, pelas aulas, observações e 

orientação. 

 Agradeço ao professor Dr. Edemir Luiz Kowalski, pela orientação, motivação 

e sugestões. 

 Agradeço ao professor Dr. Sérgio Luiz Henke, pela orientação, observações e 

atenção. 

 Agradeço em especial ao meu orientador, Prof. Dr. Mauricio Pereira Cantão, 

pela confiança, perseverança e grande ajuda em todos os momentos deste projeto.  

 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Na indústria de autopeças, com projetos modernos de peças estampadas com 
espessura reduzida, a preocupação com falhas de estiramento tem demandado 
estudos e ensaios preventivos. A aplicação adequada dos ensaios de embutimento 
Erichsen na detecção de variações das propriedades mecânicas do material e na 
previsão do comportamento durante o processo produtivo contribui para a redução 
das ocorrências deste defeito. O baixo custo, rapidez e confiabilidade dos resultados 
dos ensaios de embutimento Erichsen, foram os fatores que motivaram este 
trabalho. Ao longo do trabalho foram avaliadas preliminarmente as características 
dimensionais da espessura e da rugosidade em vários pontos das chapas, buscando 
identificar variações superiores às inerentes dos processos de laminação e da 
movimentação necessária para o corte da bobina em blanks. Os resultados não 
apontaram variações significativas destas grandezas para os materiais sem e com 
ocorrência de estiramento ou trinca no decorrer da produção (respectivamente 
materiais OK e ÑOK). Foram avaliados os índices de embutimento (IE) para 
diferentes velocidades do punção e em vários pontos da chapa, cujos resultados 
apresentaram grande dispersão. Posteriormente foram executados ensaios Erichsen 
com duas velocidades no punção, 110 mm/min e 220 mm/min, em vários pontos 
transversais à direção de laminação, com variações significativas do IE entre os 
pontos do centro e os pontos das bordas da chapa. Finalmente, visando avaliar a 
dispersão dos valores de IE, foram efetuados ensaios com velocidades do punção 
de 110 mm/min e 220 mm/min em amostras do centro e da borda da chapa. Os 
resultados apontaram menor dispersão entre os valores, fratura com abrangência de 
aproximadamente 360°, característica de uniformidade do material e uma tendência 
de queda do IE, com o aumento da velocidade do punção. 
 

 

Palavras-Chave: Estiramento na estampagem; Ensaios Erichsen; Velocidades do 

Punção. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

At the auto parts industry, where modern press parts designs with low thickness are 
currently being considered, the concern with stretch failures have been demanded 
studies and preventive tests. The adequate application of Erichsen Cupping Tests to 
detect variations at mechanical proprieties and to forecast the behavior of this 
material at the production process, contributes to reduce this occurrences. The low 
cost, speed and the high reliability of Erichsen Cupping Tests results, were the main 
factor to this work. The sample thickness and roughness, at several points were 
evaluated looking for atypical variations, than the expected of cold lamination and 
drive at cutting process of the Coil at Blanks. The results did not indicate significant 
variations between materials with performance OK and materials with performance 
ÑOK under Press. Erichsen Cupping Tests results were evaluated at some different 
punction speeds. The results indicated high dispersion. After that, steel blanks 
samples were submitted to Erichsen Cupping Test under 110 mm/min and 220 
mm/min puncture speed at several positions, transverse to rolling direction of the 
blank, with significant different results of center and at the border of the coil. New 
tests were realized with speeds 110 mm/min and 220 mm/min, at samples of the 
center and border of blank. The results indicate that increasing the puncture speed 
causes the values dispersion and cupping values to drop and fracture arc approach 
360 degrees. 
 

 

Keywords: Necking at press process; Erichsen Cupping Test; Puncture speed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A indústria metalúrgica, inserida em um mercado globalizado, tem a constante 

preocupação com o refugo por estricção localizada, defeito de difícil previsão 

durante a operação de estampagem. Isto vale também para o setor automobilístico, 

grande consumidor de produtos obtidos por conformação mecânica, principalmente 

a estampagem de chapas de espessura fina com até 3,0 mm inclusive, classificadas 

conforme a norma NBR 5915-2:2013 [1] e que são objeto deste trabalho. 

 A fabricação de grandes volumes de peças é frequentemente adotada pela 

indústria com o objetivo de maximizar a taxa de ocupação do equipamento, 

reduzindo-se os tempos de parada de máquina, para troca de ferramentas ou para 

ajuste de parâmetros de processo de fabricação. Os ajustes de parâmetros referem-

se a ajustes da velocidade de conformação, definido pelo deslocamento do punção e 

pelo ajuste na pressão de sujeição na chapa pelo pisador ou sujeitador, indicado no 

detalhe da Figura 1. 

 

    

Figura 1 - Detalhe do pisador da ferramenta (esq.) sob a prensa mecânica (dir.). 

 

 Os ajustes dos parâmetros de processo pressão de sujeição e velocidade de 

conformação (definida pela velocidade de entrada do punção) são necessários 

quando se variam as propriedades mecânicas da matéria prima. Este ajuste, mesmo 

que executado em um intervalo de tempo pequeno, implica na parada da máquina, 

com consequente interrupção da operação de estampagem e perda da cadência de 

produção, fator fundamental para cumprimento dos objetivos de volume de produção 
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e de tempo padrão, os quais resultam na preservação da competitividade da linha de 

produção. Por esta razão, ajustes acompanhados de parada de máquina devem ser 

evitados ao máximo.  

 A propriedade da matéria prima que tem relação direta com o desempenho na 

estampagem é a ductilidade do material, definida como a capacidade de deformação 

plástica do material. A utilização de materiais com diferentes valores de ductilidade 

sem alteração da pressão e da velocidade de conformação frequentemente significa 

produzir peças com diferentes índices de estiramento, permitindo o início da 

estricção localizada, que pode evoluir para a ruptura do material. 

 A estricção localizada é de difícil percepção no início, o que possibilita a 

fabricação de dezenas, até mesmo centenas de peças defeituosas em grandes 

lotes. Não é raro o envio de peças com problemas em algum ponto ao cliente, 

gerando aumento do custo da falha, com ações de contenção em campo, custos 

com reparos em veículos prontos, além de custos intangíveis, como a imagem da 

empresa, impactando de imediato com custos e em negócios futuros da empresa 

fornecedora.  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral desta dissertação é estudar o comportamento de chapas de 

aço finas quando submetidas a ensaio de embutimento (ou de estampabilidade) de 

Erichsen, com diferentes valores de pressão e velocidade, de modo a permitir a 

redução do refugo causado por estricção localizada em peças estampadas em 

prensas mecânicas. 

 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos elaborados para executar este trabalho são:  
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a) Eleger um item da indústria de autopeças com grande incidência de estricção 

localizada. 

b) Estudar as propriedades mecânicas dos materiais utilizados na fabricação do 

item com problema de estricção localizada por meio dos Certificados de 

Matéria Prima. 

c) Preparar corpos de prova (CPs), feitos de chapas de largura de 90 mm) para 

execução dos ensaios Erichsen, a partir de matéria prima com e sem 

problema de estricção durante a produção.  

d) Realizar os ensaios Erichsen em diferentes condições de velocidade.  

e) Realizar ensaios de tração em diferentes condições de velocidade. 

f) A partir dos resultados obtidos, estudar a relação entre os desempenhos dos 

ensaios Erichsen, ensaios de tração e desempenho de material em prensa. 

g)  Desenvolver uma tabela de correlação entre resultados e características de 

ensaio Erichsen, com desempenho provável em linha. 

h) Avaliar a aplicabilidade da correlação de parâmetros através do uso da tabela 

em linha de produção. 

 

 

1.1.3. Justificativa 

 

 A estricção localizada em autopeças conformadas a frio é uma característica 

com limites de aceitação, especificados nos desenhos ou em normas 

complementares definidos por cada montadora. Frequentemente esta especificação 

é fornecida em limites percentuais mínimos da espessura. Produto com estiramento 

além dos limites de especificação ou mesmo já com fissuras, somente pode ser 

remetido ou recuperado após aprovação pelo cliente. O procedimento envolve 

muitos setores diferentes tanto do cliente quanto do fornecedor e tem um trâmite 

demorado, às vezes inviabilizando a recuperação. 

 Em um cenário globalizado com produtos e fornecedores de classe mundial 

com desempenhos semelhantes, o diferencial para se selecionar um fornecedor e 

decidir uma compra é geralmente o preço. A manutenção de processos deficientes 

com geração de refugo implica em maiores custos de produção e pode significar a 

perda de posição de mercado e não raramente a perda do negócio.  
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 As linhas de conformação de autopeças estruturais (peças que formam a 

estrutura do veículo) possuem prensas de grande capacidade de conformação, 

frequentemente variando de 600 até 1.000 t, projetadas para fabricar grandes 

quantidades de um mesmo item, o que implica na utilização de vários lotes de 

matéria prima e, consequentemente, a matéria prima pode apresentar diferentes 

propriedades mecânicas, mesmo que dentro dos limites de especificação. Por outro 

lado, a fabricação de pequenos lotes de peças de um mesmo item implica na 

interrupção do uso de um lote de matéria prima com armazenagem e retorno para o 

estoque, para uso posterior. Em síntese, cada lote de produção de peças com 

volume diferente do volume de matéria prima com mesma característica de 

ductilidade, implica em uma nova análise da ductilidade e novo ajuste dos 

parâmetros pressão/velocidade da linha de prensas. 

 A avaliação das propriedades mecânicas de cada lote diferente, quando 

executada com o ensaio de tração conforme NBR 6892-1:2013 [2], é categorizada 

como ensaio de baixa velocidade e é feita com a sequência de procedimentos de 

execução [3]: 

 

 Retirada de amostras retangulares de (200  20 mm) a 0°, 45° e 90° em 

relação ao sentido de laminação da chapa, utilizando uma tesoura guilhotina. 

 Confecção de corpos de prova com fresadora, conforme NBR ISO 6892-

1:2013 [2] (Figura 2) em operação de fresamento periférico ou tangencial.  

 

 

Figura 2 - Modelo de corpo de prova para ensaio de tração, segundo NBR ISO 6892-1:2013. 

 

 Executar um ensaio de tração em uma máquina de ensaio universal, 

conforme Figura 3: 
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Figura 3 - Máquina de tração. 

Fonte: Callister [4]. 

 

 Avaliar o resultado e decidir por qual ajuste de pressão/velocidade de prensa 

adotar. 

 

 Para executar cada procedimento de avaliação das propriedades mecânicas 

com máquina de ensaio universal é necessário um tempo médio de 15 a 30 minutos 

por corpo de prova, portanto, para cada material de origem diferente. Conforme 

especificação de matéria prima, que tem amplitude grande, seria necessário 

interromper a produção para efetuar ajuste do processo, causando um incremento 

nos tempos de fabricação e contribuindo para ineficiência da operação. 

 Como todo material em estoque é material que foi previamente aprovado, 

este material entra automaticamente para produção sem a reanálise de seus 

certificados e sem a análise específica das propriedades mecânicas em laboratório, 

consequentemente, sem a modificação ou ajuste fino dos parâmetros de prensa, 

assumindo-se o risco de gerar refugo por estricção localizada ou ruptura, por 

variação de espessura ou variação de qualquer propriedade mecânica do material, 

por exemplo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Neste capítulo serão abordados: o processo de conformação mecânica por 

estampagem, a classificação dos processos de conformação, as características das 

prensas mecânicas, as propriedades físicas e químicas dos metais ferrosos que 

influenciam a estampabilidade, os métodos de avaliação da ductilidade pelo ensaio 

de tração quase estático, ensaio de estampabilidade de Erichsen, ensaio de 

estampabilidade Olsen, Ensaio de Nakazima, Swift e Fukui. 

 Em seguida serão abordados aspectos importantes que influenciam a 

estampabilidade, fatores com abordagem frequente na literatura específica, como 

rugosidade das ferramentas de conformação, tamanho do grão do material, 

lubrificantes e a influência da temperatura.  

 Finalmente, serão abordados os aspectos relacionados à velocidade da 

estampagem. 

 

 

2.1. CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA 

 

 

 Segundo Bresciani Filho [5], os processos de conformação podem ser 

divididos em dois grandes grupos: 

 

A) Processos mecânicos.  

B) Processos metalúrgicos, onde estão envolvidas elevadas temperaturas.  

 

 Os processos mecânicos são subdivididos em dois subgrupos:  

 

A1) Processos de usinagem, onde as tensões externas são sempre superiores ao 

limite de ruptura do material, sendo a forma final do produto obtida pela retirada de 

material sob a forma de cavaco. 
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A2) Processos por deformação plástica, onde as peças são conformadas através da 

aplicação de esforços. 

 Os esforços são tensões necessárias para promover uma deformação 

definitiva no material (deformação plástica) e devem ser de intensidade intermediária 

entre a tensão de escoamento (Te) e a tensão máxima (Tmáx) do material (Figura 4), 

sem promover a estricção localizada em toda região conformada. 

 Para metais dúcteis como o aço de baixo carbono, compreende-se por 

estricção distribuída a deformação plástica que ocorre quando o material é 

submetido a um esforço superior à tensão de escoamento e inferior a tensão 

máxima (detalhe 1 da Figura 4). Estricção localizada é a deformação definitiva ou 

deformação plástica, abrupta e concentrada em uma região (detalhe 2 da Figura 4) e 

que precede a fratura (detalhe 3 da Figura 4), quando o material é submetido a um 

esforço superior ao limite de tensão máxima admissível do material. 

 

 

Figura 4 - Curva de Engenharia típica de um metal dúctil. 

Fonte: Adaptação do Callister [4]. 

 

 Manter os níveis de tensão no intervalo Te-Tmáx é o parâmetro de processo de 

conformação que requer mais atenção, pela variação da espessura e dos limites de 

deformação do material, mesmo que a especificação de matéria prima apresente 

conformidade. Outro fator que contribui para tornar o processo de conformação 

dependente da avaliação constante da ocorrência do defeito é a não previsibilidade 

da exata localização da estricção localizada. 

1 2 

3 
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 Fenômeno estudado há décadas e claramente abordado por Itikava et al. [6], 

a estricção ocorre basicamente por duas possibilidades diferentes: (i) por uma 

estricção difusa, associada a um valor da capacidade de carga do material e (ii) por 

um processo mais severo, que considera o aspecto geométrico da peça, ainda não 

totalmente compreendido. A manutenção das tensões durante o processo de 

conformação, sem a promoção da estricção localizada, já seria de razoável 

dificuldade, conforme exposto anteriormente, o que não é facilitado pela análise da 

curva de engenharia dos ensaios de tração, que não leva em conta as deformações 

que ocorrem com o corpo de prova durante o ensaio. Este problema é mais 

claramente evidenciado na curva real de tensão-deformação (Figura 5), onde as 

diferenças entre as curvas tornam-se mais significativas, principalmente nas regiões 

posteriores a formação da estricção localizada. 

 

 

Figura 5 - Curva de engenharia (em azul) e curva verdadeira (em vermelho). 

Fonte: Azevedo e Donato [7] 

 

 A Figura 5 foi retirada de trabalho de análise das curvas proposta por 

Azevedo e Donato [7], baseada na aplicação de imagens de câmera digital de alta 

resolução ao método de correção das curvas proposto por Bridgman [8] no início da 

década de 1950. Esta análise evidencia ainda mais a diferença entre a curva de 

engenharia e a curva real do material. 

 Fator que deve ser considerado, conforme abordado anteriormente para 

ensaios de tração, é a rigidez dos dispositivos de ensaio, indispensável para a 

observação do fenômeno de limite de escoamento descontínuo, na zona de 
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transição elástico/plástico com aspecto de “serrilhado” (Figura 6). Conforme Callister 

[4] este fenômeno, “de uma perspectiva atômica, é justificado pela quebra das 

ligações entre os átomos vizinhos originais, seguida pela formação de novas 

ligações com novos átomos vizinhos, que para os sólidos cristalinos é denominado 

escorregamento”. De acordo com o material didático do Centro de Informação Metal 

Mecânica (CIMM) [9], o aspecto de “serrilhado da curva” na região de transição 

elástico/plástico ocorre principalmente nos aços recozidos, pela interação entre os 

átomos do soluto, normalmente o carbono, e as discordâncias, ainda em pequeno 

número no início do escorregamento.  

 

 

Figura 6 - Limite de escorregamento descontínuo. 

Fonte: Callister [4]. 

 

 Neste trabalho as propriedades mecânicas, a composição química do material 

e espessura da chapa, especificadas para os produtos Caixas de Rodas Lado 

Direito e Lado Esquerdo, estão indicadas no Certificado de Matéria Prima (Anexo 1), 

que estabelece tensão de escoamento entre 120 e 220 N/mm2 e tensão máxima 

entre 260 e 350 N/mm2. Portanto, o intervalo para as tensões de conformação 

mecânica vai de 120 N/mm2 (menor tensão de escoamento) até 350 N/mm2 (maior 

tensão máxima), ou seja, o campo de tensões apresenta variação de 

aproximadamente 3 vezes a tensão de escoamento, o que implica na necessidade 

de ajustes dos parâmetros de prensa, pressão e velocidade de atuação do punção, 

para que não ocorra a estricção localizada durante o processamento do material. 
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2.2. PROCESSO DE LAMINAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO 

 

 

 A conformação mecânica de laminação a frio, utilizada para fabricação de 

bobinas de aço e corte posterior em chapas ou blanks, produz chapas com 

espessura variando dentro de limites compatíveis com sua utilização. Em uma 

mesma seção transversal da chapa, a variação de espessura do centro para as 

bordas é um defeito denominado “coroa” (Figura 7) provocado pela flexão dos 

cilindros de laminação (Figura 8), afetando a planicidade das tiras de aço [10].  

 

 

 

Figura 7 - Defeito de coroa. 

 

 

Figura 8 - Flexão dos cilindros de laminação. 

Fonte: adaptado de Revista Matéria [10]. 

 

 

 A influência da espessura no processo de conformação mecânica por 

estampagem profunda em prensas ocorre pela modificação do “índice de sujeição 

da chapa”: na região de maior espessura a chapa é mais comprimida pelos 

estampos superior e inferior e também pelo prensa-chapas (ou sujeitador). Este 

aumento de compressão ocorre pelo acréscimo de material em uma folga constante 

entre estes componentes da ferramenta que é “ocupada” por este aumento de 

espessura. 
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 A sujeição, ou aperto das chapas nos processos de estampagem profunda, 

com as ferramentas e prensas utilizadas neste processo permitem regulagem da 

folga dos prensa-chapas para vários e diferentes níveis de aperto, sobre uma 

mesma chapa, na mesma ferramenta, pela regulagem da pressão dos “pinos de 

cushons” que são pinos que atuam no prensa-chapas empurrados por “almofadas” 

hidráulicas, com pressão regulável sob a prensa. 

 

 

2.2.1. Compatibilidade entre a Fabricação e as Especificações 

 

 

 Chapas laminadas devem apresentar especificação dimensional, que pode 

ser com tolerância linear para espessura, comprimento e largura, sem tolerâncias de 

forma, conforme NBR 6409:1997 [11]. A variação de espessura permite a ocorrência 

simultânea em um mesmo lote de diferentes perfis conforme mostrado na Figura 9, 

Figura 10 e Figura 11, o que pode implicar, mesmo que hipoteticamente, em 

problemas de estiramento e ruptura, por “aperto” irregular da chapa. 

 

 

Figura 9 - Perfil biconvexo Figura 10 - Perfil plano-côncavo 

Fonte: o autor. 

Figura 11 - Perfil bicôncavo 

 

 Embora o processo de laminação da chapa utilizada neste trabalho tenha se 

mostrado capaz de fabricar itens com variação máxima em uma faixa muito menor 

que o especificado (0,024 mm, variação máxima detectada nas amostras), ele 

permite a variação maior. Um estudo aprofundado para se mensurar se faz 

necessário, mas a prática tem demonstrado que qualquer variação da espessura em 

torno de 0,1 mm, gera um “aperto” irregular da chapa levando à estricção localizada. 

 A variação permissível para o defeito de coroa seria mais bem especificada 

pela planicidade da chapa, que conforme NBR 6409/1987, limita o campo total onde 

deve estar contida a superfície da chapa, em 02 planos a uma distância t igual à 

metade do valor da coroa, conforme esquema ilustrativo na Figura 12. 
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Figura 12 - Planicidade de uma face da chapa de aço. 

Fonte: o autor. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DAS PRENSAS MECÂNICAS 

 

 

 Uma prensa mecânica de simples operação, mostrada na figura 13, possui 

limitados controles e ajustes da aproximação manual do martelo onde se define a 

pressão sobre a chapa (item 1, da Figura 13). Os movimentos para conformação são 

executados por motor de corrente alternada, possibilitando somente uma velocidade 

para conformação, a velocidade máxima do motor. 

 Neste tipo de equipamento, um ciclo de conformação, só é interrompido, caso 

seja acionado o botão de emergência (item 2, da Figura 13). Em caso de sobrecarga 

causada, por exemplo, pela entrada acidental de duas chapas simultaneamente, a 

interrupção do ciclo ocorre pela atuação de uma válvula de sobrecarga sobre um 

freio mecânico, que deve estar constantemente ajustado para possibilitar a 

interrupção do ciclo. 

 Estes equipamentos estão cedendo espaço para equipamentos mais 

sofisticados, como as prensas mecânicas da Figura 14, acionadas por servomotores 

de alto torque, posicionados sobre cada prensa, conforme Figura 15, permitindo 

programação de diferentes e precisas velocidades em um mesmo ciclo, via painel 

individual (Figura 16). 
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Figura 13 - Prensa mecânica-anos 1960. 

Fonte: Central de Manutenção Ltda. [12]. 

 

 

Figura 14 - Linha de prensas mecânicas servo acionadas. 

Fonte: Schuller [13]. 

 

 

Figura 15 - Servo motores sobre a prensa. 

Fonte: Schuller [13]. 
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Figura 16 - Painel de controle e ajustes de prensa moderna. 

Fonte: Schuller [13]. 

 

 Estes equipamentos são caracterizados pelo elevado grau de automatização, 

eliminando durante a operação a ação do homem, e pelo ajuste rápido do 

equipamento para diferentes características de materiais com ajustes via painel de 

controle, sem uso de chaves manuais. Portanto, possibilitam ainda mais a 

otimização do uso do equipamento. 

 

 

2.4. PROPRIEDADES QUE INFLUENCIAM A ESTAMPABILIDADE 

 

 

 Entre as propriedades mecânicas dos materiais metálicos ferrosos que afetam 

a estampabilidade, a ductilidade é a que responde diretamente pela ocorrência da 

estricção localizada. Vários procedimentos para se avaliar a ductilidade de um 

material podem ser adotados, devendo prioritariamente se levar em conta a 

disponibilidade dos equipamentos adequados para avaliação e o tempo de resposta 

da avaliação. A avaliação da ductilidade pelo ensaio de tração pode levar até 30 

minutos por corpo de prova (CP). Segundo Souza [14] alguns fatores devem ser 

observados, como o alinhamento do corpo de prova na máquina de ensaio, 

fundamental na determinação do alongamento percentual (indicador da ductilidade 

do material). Caso contrário, se obtém um falso resultado do alongamento, induzindo 

a decisão errada para ajuste dos parâmetros de prensa da conformação.  

 No ensaio de tração, as cargas são aplicadas no sentido do comprimento do 

CP em velocidade baixa e constante, condição bem diferente dos esforços impostos 
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à chapa durante a conformação das peças em prensas mecânicas com estampos 

côncavos e convexos, em que as forças são aplicadas em 03 sentidos da chapa 

plana (comprimento, largura e espessura) a uma velocidade superior à velocidade 

de execução do ensaio de tração.  

 A oxidação também influi na ductilidade. A característica é controlada 

visualmente nas chapas de aço, logo na abertura das bobinas para corte em chapas 

acondicionadas em fardos e durante o processamento de todo material. A oxidação 

não é aceitável independentemente da severidade ou posição nas chapas. O tema 

foi objeto de estudo na dissertação de mestrado de Atanazio Filho [15], que abordou 

a influência dos meios corrosivos e da oxidação na resistência à fadiga do aço 

estrutural A 8620.  

 A prática tem mostrado que aços semelhantes ao estudado neste trabalho, 

têm a ductilidade alterada e apresentam um aumento na ocorrência de ruptura 

durante a estampagem quando as chapas (blanks) são previamente expostas a 

ambientes que favorecem a oxidação e corrosão, como ambientes úmidos e quentes 

como, por exemplo, depósitos a céu aberto e na atmosfera marinha. O efeito 

também se observa em chapas de grande espessura com maior tempo de 

exposição, mas um estudo aprofundado sobre o tema é necessário e serve de 

sugestão para outros trabalhos.  

 A composição do aço é outro fator de influência sobre a ductilidade. Em 

particular se observa que os elementos de liga, carbono, silício, enxofre e fósforo 

alteram a ductilidade do material. O aumento nos teores do carbono na liga está 

diretamente relacionado com o aumento da resistência mecânica e com a redução 

da ductilidade; por consequência o teor de carbono altera o desempenho da 

conformação mecânica por estampagem. O carbono é o elemento de liga que 

apresenta maior peso na modificação das propriedades mecânicas, tanto que seus 

teores são utilizados na classificação dos aços, conforme associações AISI, SAE e 

ABNT. 

 O silício, o enxofre e o fósforo também têm influência sobre a ductilidade e 

seus índices são monitorados e controlados para cada corrida. O termo “corrida” 

refere-se ao ciclo completo do processo metalúrgico, que tem início na fusão da 

matéria prima, análise e correção dos teores dos elementos de liga, vazamento e 

solidificação dos lingotes e posterior processo de conformação mecânica da 

laminação do lingote em chapas, produzidas todas sob as mesmas condições e com 
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a mesma composição química. Os teores de silício e enxofre estão apontados nos 

certificados de qualidade. Este trabalho não avalia a influência dos teores destes 

elementos nas propriedades mecânica e a modificação dos índices de ductilidade.  

 Outro fator que tem relação com a ductilidade é a estrutura cristalina e a 

direção da aplicação da tensão, relativa às direções cristalográficas. Na Tabela 1 

são mostrados valores do módulo de elasticidade para alguns metais e diferentes 

direções cristalográficas (dadas por índices de Miller), o que sugere que as direções 

cristalográficas também influem na ductilidade do aço (liga FeC). 

 

Tabela 1 - Módulo de elasticidade em função direção cristalográfica. 

 Módulo de Elasticidade (GPa) 
Material\Direção 
Cristalográfica 

[100] [110] [111] 
Variação de [100] p/ [111] 

Alumínio CFC 63,7 72,6 76,1 19,5% 
Cobre CFC 66,7 130,0 191,1 186,5% 
Ferro CCC 125,0 210,5 272,7 118,2% 

Tungstênio CCC 384,6 384,6 384,6 0,0% 
Fonte: Callister [4]. 

 

 Deve-se levar em conta que este efeito é mais importante na região do grão 

cristalino, e não afeta uma amostra significativa de material policristalino, uma vez 

que: 

“Para os materiais policristalinos, as orientações cristalográficas dos grãos 

individuais são totalmente randômicas, ou seja, embora cada grão possa ser 

anisotrópico, uma amostra de agregados de grãos se comportam isotropicamente. A 

magnitude de uma propriedade medida representa na verdade, alguma média dos 

valores direcionais individuais.” Callister [4]. 

 

 Numa chapa de aço fabricada pelo processo de conformação mecânica de 

laminação, com sucessivas deformações que criam diferentes níveis de 

encruamento no material, a influência da direção cristalográfica, pode ser 

“sobreposta”, pelas diferentes propriedades mecânicas modificadas pelo 

encruamento do material, por esta razão, a influência dos planos cristalográficos nas 

propriedades mecânicas, não será considerada neste trabalho. 

 A rugosidade das superfícies, expressa em (µm), é uma característica 

geométrica da superfície das ferramentas e da superfície das chapas, as quais 

necessitam estar em contato durante o processo. Portanto a rugosidade superficial 
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tem influência direta no atrito e consequentemente na conformabilidade deste 

material. 

 Conforme Novaski [16] os perfis efetivos dos materiais (perfis reais) são 

compostos por textura primária e textura secundária. A textura primária, ou 

rugosidade, são os sulcos ou marcas de ferramentas que atuaram sobre a superfície 

durante a laminação, por exemplo. Estas irregularidades microgeométricas de 

pequena amplitude se encontram sobrepostas à textura secundária ou perfil, que 

são irregularidades de muito maior amplitude, surgidas por imprecisões dos 

movimentos dos equipamentos de fabricação. 

 Nas chapas laminadas, a textura secundária ou ondulação, pode ser criada 

pela variação brusca da distância entre os rolos de laminação, marcas de 

movimentação, falhas no manuseio/quedas, tratamentos térmicos e outras fontes de 

criação de ondulações.  

 Uma das formas de se avaliar o acabamento superficial das chapas de aço é 

através da medição da rugosidade superficial do material com o uso do rugosímetro, 

aparelho eletromecânico, que transforma o movimento de apalpação de uma agulha, 

sobre a superfície da chapa, sobre as texturas primárias e texturas secundárias, em 

impulsos elétricos. A textura é associada à diferença de amplitude destes impulsos e 

a separação das texturas é feita pela indicação do cutoff, ou comprimento da 

amostragem no rugosímetro. 

 Por recomendação da norma NBR ISO 4287 [17], o comprimento total de 

avaliação (t) ou percurso total da ponta de medição, deve conter, cinco 

comprimentos de amostragem (5  e) ou 5  cutoff, acrescido das distâncias v e n, 

que são as distâncias necessárias para ponta de medição atingir a velocidade de 

início de medição e para parada da aponta de medição respectivamente, conforme 

Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Comprimento para avaliação de Rugosidade 

Fonte: FEM-UNICAMP 
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 O valor indicado pelo rugosímetro é o valor médio das rugosidades de cada 

comprimento de amostragem, e ou cut-off, expresso frequentemente em µm. No 

Brasil, para avaliação das rugosidades, adota-se o sistema M (Método da Linha 

Média), que se baseia numa linha posicionada no ponto médio das áreas de uma 

secção transversal do produto avaliado. Na Figura 18, está indicando a linha média 

que separa as áreas dos “picos” A1 + A2 da área correspondente ao “vale” A3, de 

modo que A3 = A1 + A2. 

 

 

A3 = A1 + A2 

 

Figura 18 - Comprimento para avaliação de rugosidade. 

Fonte: FEM-UNICAMP. 

 

 O parâmetro mais utilizado para avaliação da rugosidade das superfícies é o 

parâmetro da amplitude, representado por Ra, em função da Linha Média apontada 

anteriormente. O valor de rugosidade aritmética ou rugosidade média (Ra) é 

indicado na Figura 19 e pode ser determinado pela equação 1. 

 

 

 

Figura 19 - Comprimento para avaliação de Rugosidade 

Fonte: FEM-UNICAMP 
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Equação 1 – Rugosidade Aritmética ou Rugosidade Média 

Fonte: FEM-UNICAMP 

 

 As texturas primária (rugosidade) e secundária (ondulação) nas chapas de 

aço influenciam a conformabilidade do material, por determinar os níveis de atrito e 

consequentemente o nível de dificuldade para o escorregamento do blank entre a 

matriz e prensa chapas, conforme esquema da Figura 20, possibilitando a fabricação 

de uma peça isenta de defeitos de estampagem, mostrados na Figura 21, 

principalmente a estricção localizada (item 1, Figura 21) e rugas (item 4, Figura 21). 

 

 

Figura 20 - Componentes de uma ferramenta de estampagem. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 21 - Peça com defeitos de estampagem. 

Fonte: o autor. 

 

 O revestimento de zinco em ambas as faces das chapas de aço, pode 

influenciar no índice de embutimento, em função da menor dureza do zinco, sendo o 

tema, uma oportunidade de estudos, para um outro trabalho acadêmico. 



31 

 

 Entre as propriedades mecânicas dos materiais policristalinos, consideradas 

de interesse para este trabalho, está a resistência a tração, que se relaciona 

indiretamente com o tamanho do grão, conforme comprovado pela relação de Hall-

Petch [18] no início dos anos 50. Esta relação aponta para importante fonte de 

estudos, para conhecimento prévio do comportamento de material em prensa 

mecânica. A deformação plástica ocorre pelo mecanismo denominado slip [19], que 

é o rompimento das ligações entre os átomos originais sob a ação de esforços 

mecânicos e posterior formação de ligações com os novos átomos vizinhos. Para 

sólidos cristalinos o mecanismo de slip envolve o movimento das discordâncias, e os 

contornos de grão funcionam como barreiras que devem ser transpostas durante o 

escorregamento da discordância, contribuindo para dificultar a deformação, 

consequentemente a conformação das peças. 

 

 

2.5. DUCTILIDADE, ESFORÇOS, TEMPERATURA E O PROCESSO DE 

CONFORMAÇÃO 

 

 

 O processo de conformação das peças consideradas neste trabalho responde 

diretamente às variáveis de produto e de processo, listadas na sequência, 

independentemente do nível de resposta individual ou associada destas variáveis e 

magnitude das contribuições para ocorrência da estricção localizada. 

 

 

2.5.1. Ductilidade e Campo de Tensões para Conformação 

 

 A ductilidade, conforme Van Vlack [20], identifica a quantidade de deformação 

relativa permanente, anterior à fratura. A deformação relativa permanente do 

material em estudo, especificada no Anexo 2, é representada pelo alongamento 

mínimo de 36% e o campo de tensões para conformação da chapa, sem estricção 

localizada, ocorre no intervalo entre Te (120 a 170 N/mm²) e Tmáx (260 a 350 N/mm²) 

da curva de engenharia. Portanto, o intervalo de tensões de trabalho para 

conformação vai de 90 N/mm² a 230 N/mm². Estes valores associados de tensões e 

de alongamento estabelecem as condições sob a qual o processo de conformação 
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deve se adequar, objetivando sempre tensões abaixo de Tr, evitando a estricção 

localizada. 

 

 

2.5.2. Direção dos Esforços e Taxa de Conformação 

 

 O ensaio de tração para determinação das propriedades mecânicas do 

material (neste trabalho, chapa fina de aço), conforme Souza [14], deve ser 

executado com uma velocidade de carregamento em torno de 1 kgf.mm-2.s-1 e com 

intensidade constante, sendo considerado como ensaio de baixa velocidade. O 

carregamento constante deve ser aplicado na direção paralela ao comprimento do 

corpo de prova durante todo o ensaio de tração, condições de execução do ensaio 

que dependem da rigidez da máquina de ensaio. Em casos específicos de chapas 

grossas de elevada resistência, o corpo de prova pode gerar pequenas deformações 

elásticas em qualquer componente, induzindo a erros de interpretação. Os 

atuadores que provocam o movimento de tração, sejam hidráulicos ou com fusos 

paralelos, podem apresentar pequena influência no alinhamento da força de tração, 

quando os fusos apresentarem falta de sincronismo por desgaste por exemplo. Não 

serão efetuadas avaliações, comparações e análises das diferenças entre os 

desempenhos dos diferentes equipamentos, também dos diferentes componentes 

de controle de deslocamento linear e células de carga, das máquinas de ensaio de 

tração, por fugir do objetivo do trabalho. 

 A conformação de peças em prensas mecânicas com moldes tipo punção e 

matriz ocorre em diferentes velocidades, devido à forma irregular dos produtos, o 

que implica em diferentes taxas de conformação. Na prática, a frequência dos 

equipamentos para conformar peças semelhantes à deste estudo varia de 17 a 20 

golpes por minuto e a meta individual de velocidade para cada produto é sempre a 

máxima de cada prensa, sendo frequentemente limitada por ocorrências na 

alimentação, paradas para verificações no produto entre outras. É importante 

ressaltar, que conforme Bresciani Filho [5], o processo de conformação envolve 

aplicação de esforços de tração, compressão direta e indireta, em diferentes 

direções e sentidos no blank, para produzir as deformações necessárias à 

fabricação da peça. Os esforços durante o processo ocorrem em velocidades 
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diferentes dos ensaios; também a forma dos punções da ferramenta (forma do 

produto) é diferente da forma do atuador esférico do ensaio Erichsen. 

 Em artigo recente, Lemos et al. [21] realizaram ensaios de tração em corpos 

de prova cilíndricos de aço SAE 4340 com velocidades 0,45, 12,5, 100 e 500 

mm/min e concluíram que a taxa de deformação pode alterar significativamente os 

resultados do ensaio de tração, principalmente para a velocidade mais alta. 

 

 

2.5.3. Temperatura do Material Conformado 

 

 No processo de conformação mecânica a geração de calor ocorre pela 

deformação plástica do material e pelo atrito entre a chapa e as ferramentas. A 

maior parte do calor gerado se dissipa para o ambiente e para o conjunto de 

ferramentas, processo relativamente rápido no caso de chapas finas, tendo em vista 

a baixa relação espessura/área do material. 

 Uma pequena parte do calor retido na ferramenta é transferida para peça, 

pois o contato entre a peça e a ferramenta tem a duração aproximada de no máximo 

3 segundos, quando a cadência de produção é de 17 a 20 golpes por minuto. Caso 

a ferramenta não possua um sistema de resfriamento, que é o caso da ferramenta 

em estudo, a elevação de temperatura do ferramental poderia iniciar um processo de 

criação de estricção localizada, pela redução da viscosidade do filme de óleo 

lubrificante com consequente aumento do atrito. Com o objetivo de evitar a 

ocorrência deste problema, procedimentos de inspeção das peças durante o 

decorrer da produção e procedimentos de inspeção e manutenção periódica das 

ferramentas foram adotados. 

 

 

2.6. AVALIAÇÃO DA ESTAMPABILIDADE PELO ENSAIO ERICHSEN 

 

 

 Os testes de embutimento apresentaram significativa evolução na última 

década, com o desenvolvimento de equipamentos confiáveis e de construção 

robusta que permitem análises de fundamental importância para conhecimento 

prévio da conformabilidade de chapas em linhas de prensas, possibilitando redução 
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significativa das perdas. Por desconhecimento destas possibilidades, ou mesmo por 

uma economia imediata, algumas indústrias de autopeças vêm adotando métodos 

experimentais de ajuste dos parâmetros de produção, arcando com grandes perdas 

enfraquecendo-se frente aos concorrentes. Os trabalhos envolvendo os testes de 

embutimento Erichsen exploram uma pequena parte das possibilidades destes 

ensaios. Os ensaios de embutimento Erichsen são ensaios simulativos práticos para 

avaliação do estiramento puro e são mais utilizados na Europa e Japão. O ensaio 

consiste basicamente na fixação do corpo de prova, por um sujeitador em forma de 

anel, que impede o escorregamento do material. Posteriormente um punção esférico 

de diâmetro de 20mm, atua na chapa, até o início da fratura. Por não permitir o 

escorregamento do corpo de prova, o ensaio avalia o embutimento puro e o 

estiramento é dado pela altura da calota formada na chapa. Os ensaios de 

embutimento Olsen, possuem princípio idêntico ao Erichsen, são utilizados 

principalmente nos Estados Unidos, tendo como diferença principal o diâmetro do 

punção, que é de 22,0 mm, ou 7/8 de polegada. Os ensaios de Nakazima são 

ensaios utilizados para determinação da Curvas Limite de Conformação (CLCs) com 

punção hemisférico de raio 50 mm, atuando em blanks marcados com retículos 

circulares. A avaliação das deformações destes retículos permite a construção das 

CLCs, que delimitam as Zonas de Falha e de Segurança no embutimento. Os testes 

de Swift são testes com punções de diâmetros diferentes, aplicados para diferentes 

classes de espessuras de chapas. O teste de Fukui avalia estiramento e 

estampagem simultaneamente, pela utilização de uma matriz em formato de cone de 

60° e punção hemisférico [9]. Utilizando ensaios Erichsen, Freire et al. [22] 

apresentam um estudo comparativo da redução da espessura da Calota do Ensaio 

Erichsen, com o uso de dois lubrificantes de estampagem, e na ausência de 

lubrificante, mesmo ressaltando que as conclusões do estudo são preliminares, pela 

quantidade de ensaios, os resultados apontaram um aumento da altura da calota e 

uniformidade da espessura do CP ensaiado, com o lubrificante especificamente 

desenvolvido para o trabalho. Outro trabalho nesta mesma linha refere-se à 

avaliação do desempenho durante ensaio de Erichsen com diferentes lubrificantes, 

em que Reddy, Theja e Tilak [23] concluíram que a variação no índice Erichsen é 

causada mais pela variação da espessura do material do que pela troca de 

lubrificantes. Este trabalho refere-se a um material com revestimento de zinco em 
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ambas as faces, por esta razão, o fator adição de lubrificantes líquidos ou pastosos 

no ensaio Erichsen não será considerado neste trabalho. 

 Uma aplicação ainda implementada na indústria é retratada no artigo 

publicado em 2010 por Madeira e Modenesi [24], o qual compara a eficiência dos 

ensaios em juntas soldadas, concluindo pela maior eficiência do ensaio Erichsen 

sobre os ensaios de tração e de dobramento. 

 Uma interpretação para a melhor eficiência do ensaio Erichsen em relação 

aos ensaios de tração e dobramento que pode ser considerada para avaliação do 

desempenho do material sob prensa, se baseia na complexidade de direção dos 

esforços aplicados no material quando submetido ao ensaio Erichsen, conforme 

Figura 22.  

 

 

Figura 22 - Direção dos esforços aplicados nos ensaios de material. 

Fonte: o autor. 

 

 Os ensaios para avaliação do embutimento são padronizados pelas principais 

organizações e suas normas: ISO 20482:2003 (revisão das normas ISO 8490:1986 

e DIN 50101) [25], ASTM E643 84 [26] e no Brasil, NBR 16281:2014 [27], que 

orientam que os ensaios Erichsen e outros testes práticos devem ser executados em 

velocidades entre 0,08 e 0,4 mm/s. O equipamento utilizado neste trabalho possui 

velocidade máxima do atuador de 220 mm/min ou 3,7 mm/s, aproximadamente 4 

mm/s, velocidade máxima permitida pela norma, conforme o catálogo do 

equipamento Erichsen [28] e Anexos 5 a 8. 

 Por qualidade dos produtos estampados, se compreende o atendimento aos 

requisitos: 
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 A - Dimensionais e geometria de forma. 

 B - Matéria prima e as propriedades físicas e químicas. 

 C - Ausência de defeitos como riscos e estricção localizada. 

 

 A prática tem mostrado, que a geração de riscos nos produtos estampados 

depende do acabamento superficial das ferramentas nas regiões onde ocorre o 

deslizamento do material, durante a estampagem, por esta razão estas ferramentas 

tem um acabamento superficial polido. Neste trabalho não foi avaliada a rugosidade 

do ferramental o revestimento de zinco da chapa, na influencia o processo de 

estampagem, pelo trabalho ter sido desenvolvido em equipamento de ensaio 

Erichsen em perfeitas condições de funcionamento e manutenção. 

 A estricção localizada, que ocorre nas regiões de maior estiramento durante a 

fabricação, Figura 23, depende principalmente da ductilidade do material, que se 

avalia através do alongamento percentual obtido no ensaio de tração. 

 

 

Figura 23 - Estiramento com ruptura do material. 

Fonte: Gestamp Paraná. 

 

 Pela baixa velocidade do ensaio de tração (taxa de deformação) e por ter 

aplicação unidirecional do esforço, o ensaio de embutimento Erichsen representa 

com maior proximidade a conformação real de uma peça, pois nela há a aplicação 

de esforços simultâneos em várias direções, Figura 22. 



37 

 

 Por fatores econômicos, a estimativa do comportamento do material sob 

prensa é feita pela avaliação do Certificado de Matéria Prima fornecido pelas usinas, 

como os mostrados nos Anexos 2, 3 e 4, por amostragem e, quando for necessária 

a confirmação, com a realização de ensaio de tração. Muitas vezes, os resultados 

são inconclusivos, pelas razões apontadas anteriormente, como amplitude das 

especificações das propriedades mecânicas, taxa de deformação e esforços 

unidirecionais no ensaio, limitando o ensaio de embutimento Erichsen a uma 

avaliação complementar com a avaliação microscópica de solda, como a mostrada 

na Figura 24 para tailored blank, que é uma chapa de aço com várias espessuras 

diferentes combinadas com diferentes propriedades mecânicas e diferentes 

revestimentos soldados a laser, com o objetivo de colocar o melhor material no 

melhor lugar antes da estampagem. 

 

   

Figura 24 - Ensaio Erichsen em solda laser de tailored blank (esq.) e análise microscópica da 
solda laser (dir.) 

Fonte: ArcelorMittal. 
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3. MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÉTODOS 

 

 

 Neste capítulo serão abordados os materiais, equipamentos e método 

adotados para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

3.1. MATERIAIS 

 

 

 Este trabalho foi desenvolvido com apoio da Gestamp Automotion, unidade de 

São José dos Pinhais, PR, que forneceu os blanks para ensaios, conforme DIN EN 

10346 DX54D, equipamentos e equipe técnica de apoio. 

 

 

3.2. EQUIPAMENTOS 

 

 

 Os equipamentos utilizados neste trabalho, de propriedade da Gestamp 

Automotion, estão listados a seguir: 

 

 Equipamento de Ensaio Erichsen (Figura 25): modelo Sheet Metal Testing 

Machine Model 102, fabricado pela empresa alemã Erichsen GMBH & CO 

KG, com velocidade máxima nominal do penetrador de 220 mm/ min e 60 kN 

de capacidade do penetrador para chapas de 0,1 até 3,5 mm em materiais 

com resistência de tração de até 400 N/mm², display digital para a 

profundidade de embutimento com resolução de 0,1 mm e parada automática 

do ensaio definida pelo ajuste da sensibilidade (crack). Está configurado para 

ensaios Erichsen Cupping Test e pode ser configurada para os ensaios de 

estampagem profunda e para ensaios de expansão de furo, com a 

substituição de punções e matrizes, demais características conforme 

especificação do fabricante nos Anexos 5 a 8. 
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Figura 25 - Equipamento para ensaio de estampabilidade de Erichsen. 

Fonte: Erichsen [28]. 

 

 Máquina Universal de Ensaio de Tração (Figura 26): marca Emic, com 

capacidade de 100 kN, modelo 23-100.  

 

 

Figura 26 - Máquina universal de ensaios. 

Fonte: EMIC. 

 

 Rugosímetro Portátil, marca Mitutoyo, modelo Surftest SJ–201P. 

 

 Micrômetro Digital marca Mitutoyo resolução de 0,001 mm, modelo 342-251. 
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 Paquímetro Digital de 200 mm marca Mitutoyo, resolução de 0,01 mm, 

modelo:500-147-10. 

 

 Guilhotina Hidráulica (Figura 27) marca Braffemam, modelo GH 30100-R. 

 

 

Figura 27 - Guilhotina hidráulica Braffemam. 

Fonte: Brafemam. 

 

 Máquina de Ensaio de Tração (Figura 28): Marca Instron, modelo 33R4467, 

de propriedade dos Institutos Lactec, com capacidade de carga de 30 kN e 

velocidade de até 500 mm/min. 

 

 

Figura 28 - Máquina de ensaio de tração INSTRON. 

Fonte:INSTRON 
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 Fresadora Ferramenteira (Figura 29): marca Sinitron, com 03 eixos de 

trabalho, de propriedade da Unisociesc. 

 

 

Figura 29 - Fresadora ferramenteira. 

Fonte: Sinitron. 

 

 Gabarito para fabricação de corpos de prova (Figura 30) ensaios de tração 

em chapas finas em Fresadora de Topo, conforme NBR ISO 6892-1, 

construído para este trabalho. 

 

 

 

Figura 30 - Gabarito para confecção de corpos de prova. 

Fonte: o autor 

 

 

 Espessímetro com relógio analógico (Figura 31): com resolução de 0,01 mm, 

para medição das superfícies do corpo de prova pós ensaio de embutimento 

Erichsen, construído para este trabalho. 
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Figura 31 - Espessímetro para CPs Erichsen. 

Fonte: o autor 

 

 Microscópio Digital (Figura 32): marca Unimake, com capacidade de 

ampliação até 500  e resolução de 2  106 pixels. 

 

 

Figura 32 - Microscópio digital. 

Fonte: Unimake. 
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3.3. MÉTODOS 

 

 

 A peça produzida na empresa que apresenta histórico de estricção localizada 

é a Caixa de Rodas Traseira, Lado Direito e Lado Esquerdo, para uso em veículo do 

segmento popular fabricado por uma montadora multinacional sediada em São José 

dos Pinhais PR, Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Peça Caixa de Rodas Lado Direito e Lado Esquerdo. 

Fonte: o autor. 

 

 As atividades desenvolvidas ao longo do trabalho são descritas a seguir. 

 

 

3.3.1. Preparação de amostras para ensaios de embutimento 

 

 As amostras foram preparadas em formato de tiras para realização dos 

ensaios Erichsen, com materiais aprovados pelo recebimento, conforme 

especificação de matéria prima e desempenhos diversificados em linha de prensa, 

nas etapas descritas a seguir. 

 

 Etapa 1: Corte e identificação das tiras em 14/10/2014 

 O corte das tiras foi feito em ambos os blanks (com desempenho satisfatório e 

insatisfatório em relação ao estiramento e ruptura) com tesoura guilhotina marca 
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Brafemam, no sentido transversal ao sentido de laminação, conforme Figura 34. As 

tiras foram cortadas com largura de 130 mm, dimensão suficiente para entrada no 

equipamento de ensaio Erichsen. 

 

 

Figura 34 - Sentido e dimensão do corte da chapa para ensaio Erichsen na Etapa 1. 

Fonte: o autor. 

 

 As tiras resultantes receberam a identificação do número da bobina e o 

sentido da laminação em pincel atômico vermelho, conforme Figura 35: 

 

 

Figura 35 - Identificação da tira para ensaio Erichsen na Etapa 1. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Etapa 2: Corte e identificação das tiras em 19/12/2014 

 Os blanks com desempenho satisfatório (sem ocorrência de estiramento e 

ruptura ou material OK em linha de prensa) foram cortados em tiras com mesma 
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tesoura guilhotina e dimensão de 130 mm da Etapa 1, porém na direção longitudinal 

da laminação, conforme Figura 36 e Figura 37. 

 

 

Figura 36 - Direção e dimensão do corte da chapa para ensaio Erichsen na Etapa 2. 

Fonte: o autor. 

 

 

 

Figura 37 - Direção do corte da chapa na tesoura para ensaio Erichsen na Etapa 2. 

Fonte: o autor. 

 

 As tiras resultantes dos cortes na Etapa 2 receberam em sequência as 

identificações numéricas de -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de tal forma que a primeira 

tira (-1) e a última (8) correspondem às bordas do blank e as tiras 3 e 4 são as tiras 

centrais, conforme Figura 36. A identificação da tira -1 é mostrada na Figura 38. 
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Figura 38 - Identificação da primeira tira, de número -1. 

Fonte: o autor. 

 

 

3.3.2. Análise dos materiais OK e ÑOK 

 

 Foram avaliadas amostras de duas bobinas, uma com material que não 

apresentou falhas em linha de estampagem (denominado material OK) e outra 

bobina de material que apresentou problema de estricção localizada e ruptura 

durante estampagem (denominado material ÑOK). Os valores especificados foram 

comparados com os valores apresentados nos certificados de matéria-prima para os 

materiais com desempenho em linha de estampagem OK e ÑOK.  

 

 

3.3.3. Medição da espessura na Etapa 1 

 

 As espessuras das tiras, de material OK e ÑOK, para ensaios na Etapa 1, 

foram avaliadas em 3 pontos: 2 pontos a 50 mm de cada borda e um ponto no 

centro da chapa. As medidas foram feitas com micrômetro digital marca Mitutoyo e 

as posições são indicadas pelo símbolo  na Figura 39. 
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Figura 39 - Posições de medição da espessura na Etapa 1. 

Fonte: o autor. 

 

 

3.3.4. Medição da espessura na Etapa 2 

 

 As espessuras das tiras para os ensaios na Etapa 2 foram avaliadas da 

mesma forma que para a Etapa 1, porém com as posições no sentido da laminação, 

conforme Figura 40. 

 

 

Figura 40 - Posições de medição espessura na Etapa 2 

Fonte: o autor. 
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3.3.5. Medição da rugosidade 

 

 A rugosidade foi avaliada pelo método da linha média (Ra) com rugosímetro 

marca Mitutoyo e com tira e Rugosímetro apoiados sobre uma mesa de granito 

plana. A rugosidade foi avaliada nos mesmos pontos de medição da espessura, 

porém, em ambas as faces das tiras, conforme Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Posições de medição da rugosidade. 

Fonte: o autor. 

 

 

 A avaliação da rugosidade foi efetuada nos sentidos da laminação da chapa 

(longitudinal) e no sentido perpendicular a laminação da chapa (transversal), 

conforme Figura 42. 

 

 

    

Figura 42 - Medições de rugosidade em relação à direção da laminação: longitudinal (esq.) e 
perpendicular (dir.) 

Fonte: o autor. 
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3.3.6. Ensaios Erichsen 

 

 Os ensaios foram executados no equipamento descrito na seção 3.1.2, com 

as características funcionais identificadas na Figura 43 e descritas na sequência. 

 

Figura 43 - Máquina de ensaios Erichsen (esq.) e painel de instrumentos e controle (dir.). 

Fonte: Erichsen [28]. 

 

 A numeração dos itens da Figura 43 e suas funções, não descritas no manual 

do equipamento, seguem listadas abaixo: 

 

1 - Chave geral 

2 - Descida do punção 

3 - Parar ensaio 

4 - Iniciar ensaio  

5 - Ajuste sensibilidade da ruptura da chapa (Crack). 

6 - Ajuste velocidade punção  

7 - Força de fixação da chapa, crescente no sentido horário  

8 - Indicador tensão de conformação (Drawing force) 

9 - Indicador força fixação (Sheet holder) 

10 - Entrada ou saída do corpo de prova 

11 - Manípulo de encosto da matriz no corpo de prova 

12 - Indicador máquina ligada 

13 - Indicador final descida punção 

14 - Chave seletora ensaio Erichsen 

15 - Reset do indicador da altura calota 

16 - Indicador da altura calota 
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 O procedimento de operação do equipamento se baseia nas ações descritas 

na lista a seguir, onde os números, indicados entre traços, se referem aos itens da 

Figura 43: 

 

a) Ligar a chave geral em -1- (indicador -13- com sinal) 

b) Ajustar a sensibilidade em -5- (entre 1o e 2o traços, aproximadamente 0,5) 

c) Ajustar a velocidade do punção em -6-  

d) Ajustar a força de fixação da chapa em -7- 

e) Acionar em -2- para posicionar o punção no ponto inferior, até sinal em -13- 

f) Posicionar o corpo de prova pela abertura -10-, sob toda matriz. 

g) Fixar a chapa girando no sentido horário os manípulos -11- 

h) Acionar em -4- para início do ensaio 

i) Sinal em -13- é interrompido (punção iniciou a subida)  

j) Indicador -16- inicia a medição da altura, a partir do “zero” automaticamente. 

k) Indicador -9- inicia subida brusca até aproximadamente 11 kN  

l) Indicador -8- inicia subida suave (acompanhar visualmente). 

m) Anotar o valor máximo observado em -8- 

n) Inicia a descida em -8- e o teste é interrompido 

o) Anotar valor máximo observado em -8- 

p) Anotar valor máximo registrado em -16- 

q) Acionar em -2- para descida do punção, até sinal em -13- 

r) Soltar a chapa ensaiada girando o manípulo -11- no sentido anti-horário  

s) Repetir à partir de (e) até a conclusão de todos ensaios. 

t) Desligar em -1- 

u) Limpar com pano seco. 

 

 A força de fixação da chapa para os ensaios Erichsen nas Etapas 1 e 2 do 

experimento foram ajustadas em aproximadamente em 9,8 kN, equivalente aos 

1.000 kgf recomendados para os ensaios, conforme Souza [14], e foi ajustada 

conforme descrito no item (d) do procedimento, girando-se o controle -7-, com força 

de fixação crescente no sentido horário. 
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 A máquina utilizada no experimento tem a capacidade máxima de fixação de 

12 kN, 22% superior à capacidade de fixação recomendada, que é de 1000 kgf ou 

9,8 kN, para se evitar o escorregamento da chapa durante o ensaio. 

 Foram avaliados preliminarmente ao início dos experimentos 3 (três) posições 

do ajuste do crack, girando-se o botão -5- na posição entre o 1o e o 2o traços, no 3o 

traço e entre o 3o e 4o traços, em função dos aspectos das fraturas, conforme Figura 

44, Figura 45 e Figura 46 respectivamente. 

 

      

Figura 44 - Posição de ajuste entre 1 e 2 (esq.) e aspecto da fratura. 

Fonte: o autor. 

 

      

Figura 45 - Posição de ajuste em 3 (esq.) e aspecto da fratura. 

Fonte: o autor. 

 

      

Figura 46 - Posição de ajuste entre 3 e 4 (esq.) e aspecto da fratura. 

Fonte: o autor. 

 

 Foram monitoradas nos experimentos, a posição de execução dos ensaios de 

embutimento e a velocidade do punção. A referência adotada para posição dos 

ensaios foi em relação à direção de laminação do material. 

 Na Etapa 1 o blank foi cortado em 09 tiras de largura 130 mm, na direção 

transversal a laminação do material, conforme Figura 47. 
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Figura 47 - Corte das tiras Etapa 1. 

Fonte: o autor. 

 

 Na Etapa 2 o blank foi cortado em 10 tiras de 130 mm em direções paralelas 

à laminação do material, identificadas com números iniciando em -1 (tira da borda 

inferior do blank) até 8 (tira da borda superior do blank), conforme Figura 48. 

 

 

Figura 48 - Corte das tiras Etapa 2. 

Fonte: o autor. 

 

 As velocidades dos ensaios foram ajustadas conforme as posições do knob 

do equipamento, iniciando pela velocidade do punção da posição 3, correspondendo 

a 30% da velocidade máxima do equipamento, 220 mm/min. A seguir os ensaios 

foram executados em velocidades crescentes e sucessivas até a velocidade dada 

pela posição 10 do equipamento, correspondendo a 100% da velocidade. 

 Foram calibradas as velocidades do punção da máquina de embutimento 

Erichsen, conforme orientação do fabricante da máquina. Para as posições do knob 

foram cronometrados os tempos de deslocamento do punção e posteriormente 

calculou-se a velocidade correspondente a cada posição. Cada número gravado no 
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knob indica a velocidade do punção em relação à velocidade real máxima. Na Figura 

49, o punção está ajustado para 50% da velocidade real máxima (VRM). 

 

 

Figura 49 - Knob para ajuste velocidade punção. 

Fonte: o autor. 

 

 Segundo o fabricante do equipamento, as posições do knob e os valores das 

velocidades, são proporcionais: 

 

 Posição 1 = 10% de VRM 

 Posição 2 = 20% de VRM 

 Posição 3 = 30% de VRM 

 Até a posição 10 = 100% de VRM 

 

 A determinação de VRM do punção envolveu as seguintes ações: 

 

 Foram tomadas 12 medidas do tempo necessário para o punção avançar 100 

mm, em velocidade máxima, knob na posição 10, utilizando um cronômetro 

digital. 

 Foi calculada a média das 12 tomadas de tempo. 

 Com este tempo médio para se deslocar 100 mm com o knob na posição 

correspondente à velocidade máxima, na posição 10, foi calculada a VRM 

conforme a equação a seguir: 

 

t

s
VRM  
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onde: 

 s = percurso percorrido pelo punção, valor obtido pela leitura direta no 

indicador da máquina [mm] 

 t = tempo aferido com cronômetro digital, gasto para o punção percorrer o 

percurso de 100 mm [s] 

 

 Com o objetivo de conhecer o comportamento real do equipamento, foram 

executados procedimentos complementares de aferição, em 3 sequências de 

posicionamento do knob para percurso do punção de 100 mm: 

 

 1a Sequência, posições 10 e 5: foram efetuadas 12 tomadas de tempo, em 

cada posição. 

 2a Sequência, ordem crescente de velocidade, posições 3, 5, 7, 8, 9 e 10: 

foram efetuadas 6 tomadas de tempo em cada posição. 

 3a Sequência, ordem crescente de velocidade, posições: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 

10: foram efetuadas 6 tomadas de tempo em cada posição. 

 

 Posteriormente foram calculadas as velocidades médias do punção para 

posições 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, apresentados posteriormente no capítulo dos 

resultados. Não foram efetuadas tomadas de tempo na posição 1 do knob, em 

função do tempo que seria consumido e por ser desnecessária esta posição nos 

experimentos. 

 Os ensaios Erichsen Etapa 1 (14/10/2014), foram executados em materiais 

com desempenho OK e ÑOK em linhas de prensa, com os corpos de prova cortados 

na direção transversal à laminação, conforme apontado na seção 3.1.3.1, figura 34. 

 Foram executados ensaios com velocidades crescentes do punção, iniciando-

se com a velocidade relativa à posição 3 do knob e em sequência crescente, até a 

velocidade relativa posição 10 do knob, correspondendo a velocidade máxima da 

máquina. 

 Com o objetivo de evitar qualquer fator de influencia negativa desconhecido, 

os ensaios Erichsen da Etapa 2 (19/12/2014), foram executados somente em 

materiais com desempenho OK em linha de estampagem, com os corpos de prova 
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cortados na direção longitudinal à laminação, conforme apontado na seção 3.1.3.1, 

figura 36 

 A execução dos ensaios na etapa 2 foi feita com dois procedimentos: (i) 

detecção de pontos significativos, como posição e velocidade e (ii) detecção da 

sensibilidade a variação da velocidade do atuador do ensaio Erichsen. 

 No procedimento (i) foram executados dois ensaios de embutimento com 

velocidade relativa à posição 5 do knob, na extremidade de cada uma das 10 tiras 

(de -1 a 8), objetivando identificar qualquer ponto significativo da variação do índice 

de embutimento com a posição da tira de interesse para o trabalho. 

 Foram avaliados os estiramentos dos corpos de prova de ensaio Erichsen, 

identificando as deformações nos corpos de prova, para comparação com os corpos 

de prova ensaiados por tração, com um espessímetro e relógio comparador da 

marca Mahr, de resolução de 0,001 mm, pontas de contato de formato esférico 

conforme Figura 50. 

 

 

Figura 50 - Dispositivo para avaliação de espessura. 

Fonte o autor. 

 

 Foram tomadas três medidas da espessura em quatro posições concêntricas 

com o topo da calota, nas posições 1 (região plana do CP), 2 (depois da fratura), 3 

(antes da fratura) e 4 (topo da calota), conforme Figura 51. 
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Figura 51 - Posições para avaliação da espessura. 

Fonte o autor. 

 

 

3.3.7. Preparação dos corpos de prova ensaio de tração 

 

 Os corpos de prova foram preparados conforme NBR ISO 6892-1 2013 [2], 

comprimento útil de 50 mm, com fresagem de topo em dispositivo de fixação e 

fresadora ferramenteira do laboratório da Unisociesc, PR, conforme Figura 52. 

 

 

Figura 52 - Preparação do corpo de prova  

Fonte: o autor 

 

 Os corpos de prova foram identificados para cada ensaio, conforme Figura 

53, que mostra os 3 corpos de prova para ensaio de tração, T1 na 1a velocidade. Os 

demais corpos de prova identificados com T2 na 2a velocidade e com T3 para ensaio 

na 3a velocidade, sendo T1 = 175 mm/min, T2 = 112 mm/min e T3 = 50 mm/min. 
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Figura 53 - Corpos de prova tração 1ª velocidade. 

Fonte: o autor 

 

 Objetivando avaliar e comparar o comportamento do material quanto a fratura, 

alongamento e força de ruptura com os obtidos nos ensaios Erichsen, foram 

efetuados ensaios de tração em 03 diferentes velocidades de carregamento na 

máquina de tração Instron, descrita na seção 3.1.2. As velocidades de execução dos 

ensaios foram semelhantes às velocidades reais de execução dos ensaios de 

embutimento Erichsen, na sequência: V1= 175 mm/min, V2 = 112 mm/min e V3 = 50 

mm/min. O ensaio de tração é mostrado na Figura 54. 

 

 

Figura 54 - Ensaio de tração para a 1ª velocidade. 

Fonte: o autor 

 

 As características das fraturas dos corpos de prova, resultantes dos ensaios 

de tração, foram avaliadas com os seguintes equipamentos: espessímetro (para 

estiramento) e microscópio digital (para as características morfológicas, como o 

ângulo e o alinhamento da fratura).  

 O estiramento foi medido sobre a linha de centro com o espessímetro a 3 mm 

de cada lado da fratura, em um ponto identificado com marca colorida. Preservou-se 

a identificação dos CPs utilizadas nos ensaios de tração. O lado esquerdo do CP foi 

identificado nas tabelas de resultados com o mesmo número de identificação, 
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seguido do símbolo (’), conforme Figura 55, que representa o corpo de prova T1-1 e 

T1-1’, ou seja, 1o corpo de prova ensaiado a tração com velocidade de 175 mm/min. 

 

 

 

Figura 55 - Posição de avaliação da espessura no CP de tração. 

 

 

 A orientação da fratura foi avaliada com auxílio do microscópio digital, 

considerando-se o ângulo definido pelos pontos extremos da fratura, conforme 

Figura 56. 

 

 

 

 

Figura 56 - Posição de avaliação do ângulo da fratura dos CPs de tração. 

 

 

 O alinhamento (ou retilinidade) da fratura foi avaliado em relação a uma linha 

definida pelos pontos extremos da fratura, com uso do microscópio digital, conforme 

Figura 57. 
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Figura 57 - Avaliação da retilinidade das fraturas dos CPs de Tração. 

 

 

3.3.8. Avaliação da estricção no ensaio de embutimento Erichsen 

 

 A estricção dos corpos de prova de embutimento Erichsen foi avaliada com o 

espessímetro e relógio comparador analógico, associados a dispositivo de apoio 

com ponta esférica, pela medição da espessura em 09 pontos em cada corpo de 

prova. As posições tiveram como referência o centro da calota e a fratura, e foram 

numeradas conforme modelo da Figura 58. 

 

 

Figura 58 - Posição de avaliação da espessura no CP Erichsen. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Serão apresentados a seguir, os resultados das avaliações iniciando pela 

análise preliminar dos materiais, que inclui a análise comparativa dos certificados de 

matéria prima e avaliações da espessura e de rugosidade, passando para os 

ensaios de embutimento Erichsen abrangendo força de fixação, sensibilidade do 

ensaio, aferição da velocidade do atuador (punção), resultados dos ensaios Erichsen 

na Etapa 1 (índice de embutimento, força de ruptura e morfologia da fratura), 

resultados dos ensaios Erichsen na Etapa 2 (definição das velocidades dos ensaios 

e posições das tiras para ensaiar), resultados dos ensaios de tração, análise das 

fraturas nos ensaios Erichsen e nos ensaios de tração. 

 

 

4.1. ANÁLISE PRELIMINAR DOS MATERIAIS 

 

 

4.1.1. Análise dos Certificados de Matéria Prima 

 

 Todos os materiais apresentaram conformidade com as especificações de 

matéria prima, tanto os que apresentaram desempenho satisfatório em linha de 

prensa (materiais OK) quanto os que apresentaram ocorrência de estiramento 

durante a produção (materiais ÑOK). Portanto, os Certificados de Matéria Prima, 

embora úteis para garantia de conformidade do material, apresentam pouca utilidade 

na prevenção de paradas de máquina para ajuste de parâmetros de estampagem. 

 

 

4.1.2. Avaliação da Espessura 

 

4.1.2.1. Avaliação da espessura na Etapa 1 

 

 Os valores obtidos na medição da espessura, em posições indicadas na 

figura 39, das tiras originadas das chapas OK e ÑOK na Etapa 1 deste trabalho 
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estão em conformidade com o intervalo da especificação, de 0,58 até a 0,7 mm, 

conforme Tabela 2 e Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Espessura das tiras de chapa OK para ensaio Erichsen na Etapa 1. 

 

 

Tabela 3 - Espessura das tiras de chapa ÑOK em prensa para etapa 1 

 

 

 

4.1.2.2. Avaliação da espessura na Etapa 2 

 

 Os valores obtidos na medição da espessura das tiras originadas das chapas 

estão no intervalo de especificação, de 0,58 até a 0,72 mm, conforme  

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Espessura das tiras de chapa OK em prensa para Etapa 2. 

 

Fonte: o autor. 
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 Para a análise dos dados da espessura do material, foram abordadas as 

características encontradas nas chapas e a compatibilidade destes valores com o 

processo de fabricação, a influência da variação da espessura no processo de 

estampagem, o campo total de tolerância de especificação da espessura da chapa e 

a consistência com a tolerância linear para esta característica.  

 A avaliação da espessura apontou para formação da coroa de laminação, 

inerente ao processo de fabricação da chapa, indicando a necessidade de 

adequação da especificação da matéria prima para esta característica. 

 

 

4.1.3. Avaliação da Rugosidade 

 

 Os valores obtidos da rugosidade transversal e longitudinal das amostras da 

Etapa 1 são apresentados respectivamente nas Tabela 5 e Tabela 6 para as chapas 

OK e ÑOK. 

 

Tabela 5 - Rugosidade na direção transversal ao sentido de laminação para a Etapa 1 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 6 - Rugosidade na direção longitudinal ao sentido de laminação para a Etapa 1 

 

Fonte: o autor. 
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 Para a Etapa 2 os valores de rugosidade nos sentidos transversal e 

longitudinal são apresentados respectivamente nas Tabela 7 e Tabela 8, para as 

chapas OK  

 

Tabela 7 - Rugosidade na direção transversal ao sentido de laminação na Etapa 2 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 8 - Rugosidade na direção longitudinal ao sentido de laminação na Etapa 2 

 

Fonte: o autor. 

 

 Os valores da rugosidade média (Ra) aferidos durante os ensaios prévios 

para as Etapas 1 e 2, apresentados na Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8, são 

valores superiores aos apontados pelo fabricante da chapa de aço, conforme 

certificados de qualidade (Anexos 1 e 2).  

 Com valores de até 1,74 µm, a rugosidade dos corpos de prova não contribui 

para formação da estricção localizada e/ou ruptura durante a estampagem, pela 

baixa resistência ao risco do zinco, que reveste as chapas, que é de 2,5 na escala 

Mohs, em relação à resistência ao risco do aço, que é de 6 na escala Mohs 

(conforme tabela 1.29 do Formulário do Mecânico [29]), sendo que é o aço que 

define os limites de resistência do material, escoamento e tensão máxima, l imites 

para conformação mecânica no processo de estampagem. 
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 Os resultados apontam que estes níveis de rugosidade pouco interfere na 

conformabilidade do material, pois a dureza do revestimento corresponde a 50% da 

dureza do aço, característica que pode ser avaliada em intervalos maiores, somente 

como indicativo de adequação de manuseio e reprocessamento. 

 

 

4.2. ENSAIOS DE EMBUTIMENTO DE ERICHSEN 

 

 

 Os resultados dos ensaios Erichsen são divididos em avaliação preliminar 

(força de fixação, sensibilidade e aferição do atuador) e os resultados da realização 

dos ensaios. 

 

 

4.2.1. Força de Fixação, Sensibilidade e Aferição do Atuador 

 

 Serão abordados a seguir, a força de fixação da chapa, durante os ensaios de 

Embutimento Erichsen, a sensibilidade do equipamento, referente a parada do 

atuador, com relação a estricção localizada e a aferição da velocidade do atuador 

em relação a posição do indicador. 

 

4.2.1.1. Força de fixação da chapa para ensaios Erichsen 

 

 Não ficou evidente, durante os experimentos, qualquer indício de 

escorregamento da chapa, uma vez que não foi observada a formação de riscos 

dispostos radialmente, na região de sujeição, conforme Figura 59. 

 

 

Figura 59 - Região de sujeição ISENTA de escorregamento. 
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 Portanto, a força especificada de 9,8 kN ou 1.000 kgf permite o travamento do 

CP, não permitindo escorregamento do material. Em trabalhos futuros novos ensaios 

com diferentes valores de força de fixação podem ser apropriados para verificar a 

possibilidade de diminuição da força aplicada. Uma força menor de fixação seria 

adequada à realidade da estampagem profunda em que o escorregamento da chapa 

é um parâmetro de processo para aproveitamento de materiais com menores índices 

de embutimento. 

 

 

4.2.1.2. Sensibilidade do ensaio Erichsen 

 

 Para execução dos ensaios Erichsen a sensibilidade do equipamento (crack) 

foi ajustada na posição entre o 1o e o 2o traços, em função da semelhança entre as 

fraturas do corpo de prova do ensaio Erichsen e no produto, conforme comparativo 

apresentado na Figura 60. 

 

    

Figura 60 - Fratura do CP Erichsen (esq.) e fratura do produto (dir.) 

Fonte: o autor. 

 

 A sensibilidade do ensaio Erichsen definida pelo crack, embora no início da 

escala do knob e com pouca precisão nas marcações, representa de forma 

adequada a fratura da peça. 

 

 

4.2.1.3. Aferição da velocidade do atuador Erichsen 

 

 Após calibração dos tempos para percurso do atuador, as velocidades reais 

do punção correspondentes às posições 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do knob foram 
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calculadas, conforme 3.1.3.6, seguem apresentadas na Tabela 9 e indicadas na 

Figura 61. 

 

Tabela 9 - Posição do indicador  Velocidade do punção 

 

 

 

Figura 61 - Velocidade do punção  Posição do indicador. 

Fonte: Autor 

 

 A velocidade máxima do punção apresentada na Tabela 9 (175 mm/min) é 

inferior à velocidade máxima do catálogo do equipamento (220 mm/min), indicando a 

necessidade de correção do posicionamento do knob de velocidade. A resposta da 

velocidade em função da posição do knob é praticamente linear, conforme Figura 

61. 

 

 

4.2.2. ENSAIOS ERICHSEN ETAPA 1 

 

 

4.2.2.1. Índice de embutimento e força de ruptura 

 

 Os resultados obtidos nos experimentos foram: índice de embutimento (altura 

da calota, em mm) e a força de ruptura (kN) em função da velocidade do punção, 

definida pela posição do knob no eixo das abscissas. Os resultados para o material 
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OK são apresentados nos gráficos da figura 62, enquanto os resultados para o 

material ÑOK estão na Figura 63. 

 

  

Figura 62 - Altura da calota (esq.) e força de ruptura (dir.) em função da velocidade do punção, 
para material OK. 

Fonte: o autor. 

 

  

Figura 63 - Altura da calota (esq.) e força de ruptura (dir.) em função da velocidade do punção, 
para material ÑOK. 

Fonte: o autor. 

 

 Os gráficos apresentam grande dispersão em uma mesma chapa, apontando 

variações nas propriedades mecânicas em função da posição analisada, visto que o 

material foi cortado na direção transversal à laminação da bobina, sendo os 

resultados influenciados pela variação de espessura do material, inerente do 

processo de fabricação de laminação. 

 A maior altura de calota para o material OK ocorre a 50% da VRM (posição 5 

do knob) e a menor altura se dá a 100% da VRM (posição 10 do knob), indicando 

Posição do Knob 

Posição do Knob Posição do Knob 
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maior sensibilidade do índice de embutimento a variações de velocidade do ensaio 

para o material OK. O índice de embutimento para o material ÑOK apresenta menor 

sensibilidade à velocidade, podendo-se afirmar que não há tendência de variação. 

 O material OK atingiu maior altura de calota (11 mm na média) em 

comparação com os materiais ÑOK (9,5 mm). O índice de embutimento médio caiu 

de 11 mm para 8 mm com o aumento da velocidade do atuador de 50 para 175 

mm/min em materiais OK. Considerando velocidades de conformação da ordem de 

18 golpes por minuto, o ensaio Erichsen executado na velocidade correspondente à 

posição 10 do knob (175 mm/min) torna um ensaio mais representativo. 

 Tanto o material OK quanto o ÑOK apresentam tendência de aumento da 

força de ruptura com o aumento da velocidade do ensaio. O material ÑOK 

apresentou menor dispersão que o material OK e tendência a estabilização a partir 

da posição 8 do knob. 

 Comparando-se os índices de embutimento Erichsen (altura da calota) para 

materiais com desempenho OK e ÑOK observa-se maior redução do índice de 

embutimento com aumento da velocidade em materiais OK que em materiais ÑOK, 

sugerindo uma não uniformidade das propriedades mecânicas ou de textura. 

 O aumento da força de ruptura com o aumento da velocidade pode apontar 

para um aumento no grau de encruamento do material em ambos os materiais. A 

pequena diferença de comportamento dos materiais OK e ÑOK indica que a força de 

ruptura não é uma característica significativa da diferença de desempenho. 

 

 

4.2.2.2. Morfologia das fraturas dos corpos de prova da Etapa 1 

 

 Os corpos de prova dos materiais OK, apresentaram majoritariamente fratura 

ou estiramento em posição concêntrica ao punção, no formato de uma 

semicircunferência em torno do centro da calota com aproximadamente 270°, 

conforme Figura 64. 
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Figura 64 - Morfologia da ruptura do CP para material OK. 

Fonte: o autor. 

 

 Os corpos de prova dos materiais ÑOK também apresentaram, em sua 

maioria, fratura ou estiramento em posição concêntrica ao punção, com 

semicircunferência em torno do centro da calota com aproximadamente 180°, 

conforme Figura 65. 

 

 

 

Figura 65 - Morfologia da ruptura do CP para material ÑOK 

Fonte: o autor. 

 

 A fratura no ensaio Erichsen é concêntrica com o punção/atuador mas não 

apresenta repetição na posição, provavelmente devido a erro de concentricidade 

entre o punção e o suporte de fixação da chapa. Materiais OK tendem a fraturas na 

forma de semicircunferência com extensão aproximada de 270°, enquanto a 

semicircunferência dos materiais ÑOK se estende por aproximadamente 180°. 

 Existe uma oportunidade de trabalhos futuros para estudo da relação entre o 

ângulo das fraturas e a ausência ou não de textura na matéria prima. 
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4.2.3. ENSAIOS ERICHSEN ETAPA 2 

 

 Na etapa 2 foram executados experimentos em chapas OK, por apresentar 

maior “sensibilidade” a variação da velocidade do ensaio na etapa anterior. Os 

ensaios foram executados em velocidade relativa à posição 5 por ter apresentado 

maiores índices de embutimento e na posição 10, por ter apresentado o menor 

índice de embutimento na Etapa 1. 

 As chapas na Etapa 2 foram cortadas na direção longitudinal à laminação, 

conforme seção 3.1.3.1, Figura 36 e Figura 37. Os resultados apresentados abaixo, 

foram obtidos em duas sub-etapas da Etapa 2: definição da posição das tiras e 

realização dos ensaios principais. 

 

 

4.2.3.1. Definição da posição das tiras 

 

 Foram executados 02 ensaios de embutimento em cada tira, com velocidade 

correspondente à posição 5 do knob. Na Tabela 10 são apresentados os índices de 

embutimento e a força de ruptura para cada tira das posições, 8 a -1. 

 

Tabela 10 - Índice de embutimento e força de ruptura em função da posição das tiras. 

 

Fonte: o autor. 

 

 A análise dos dados acima mostra que as posições 5 e -1 apresentaram 

valores mais significativos para análise complementar, por apresentar o maior IE, 

10,4 e a menor força de ruptura, na tira de posição -1 (valores identificados nas 

cores azul e vermelho na Tabela 10). A posição 5 (próxima ao centro da chapa) 

destacou-se das demais, pois apresentou o maior índice de embutimento médio e 
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maior valor medido altura de calota. A posição -1 (próxima à borda da 

chapa/bobina), apresentou a menor força de ruptura em um ensaio. 

 Os valores obtidos apontaram para as posições 5 e -1 para a continuidade 

dos experimentos, com maior número de ensaios e com velocidades indicadas na 

Etapa 1, correspondentes às posições 5 e 10 do knob. 

 

 

4.2.3.2. Resultados dos ensaios Erichsen nas tiras 5 e -1 

 

 Foram realizados 10 ensaios de embutimento com velocidade do punção na 

posição 5 e 10 ensaios na posição 10 do knob, nas tiras da posição 5 e de modo 

semelhante na tira de posição -1. Os resultados estão apontados na Tabela 11 e na 

Tabela 12. 

 

Tabela 11 - Índice de embutimento e força de ruptura para a posição 5. 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 12 - Índice de embutimento e força de ruptura para a posição -1 

 

Fonte: o autor. 

 

 

 Durante os ensaios de embutimento, com velocidades do punção 

correspondendo à posição 5 e à posição 10, as fraturas do corpo de prova do 

material OK apresentaram morfologia semelhante às das fraturas da Etapa 1, em 
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posição majoritariamente concêntrica ao punção, no formato de uma 

semicircunferência de até 270°, conforme Figura 66. 

 

 
 

Figura 66 - Aspecto da fratura dos ensaios para velocidade do punção na posição 5. 

Fonte: o autor. 

 

 O estiramento dos corpos de prova foi avaliado com espessímetro (Figura 

31). A Figura 67 representa o CP-1 na posição -1, cujos resultados são apontados 

na Tabela 13. 

 

 

Figura 67 - Avaliação da espessura dos corpos de prova Erichsen. 

Fonte: o autor. 
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Tabela 13 - Espessura dos corpos de prova Erichsen. 

 

Fonte: o autor. 

 

 Os valores de espessura indicados na Tabela 13 não evidenciam redução 

menos brusca de espessura na região do pisador da chapa e uma redução mais 

brusca de espessura na região do topo do atuador (topo da Calota), conforme 

indicado na Figura 68. Esta assimetria no estiramento tem como causa provável um 

desequilíbrio de esforços sobre o CP, apresentado na Figura 22. 

 

 

Figura 68 - Micrografia da seção do CP de ensaio de Erichsen com indicação das regiões de 
análise. 

Fonte: o autor. 
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4.3. ENSAIOS DE TRAÇÃO 

 

 Os ensaios de tração, foram realizados no material OK, com três velocidades 

de carregamento, semelhantes às velocidades dos ensaios Erichsen: 175 mm/min, 

112 mm/min e velocidade 50 mm/min. 

 

 

4.3.1. Resultados do Ensaio de Tração 

 

Gráfico obtido no ensaio de tração executado a 175 mm/min: 

 

Curva Tensão X Elongação, 175 mm/min 

Fonte: Lactec. 
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Gráfico obtido no ensaio de tração executado a 112 mm/min: 

 

 

Curva Tensão X Elongação, 112 mm/min 

Fonte: Lactec. 
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Gráfico obtido no ensaio de tração executado a 50 mm/min: 

 

 

Curva Tensão X Elongação, 50 mm/min 

Fonte: Lactec. 
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 Os resultados dos ensaios de tração, estão apresentados nas Tabelas 14, 15 

e 16. 

 

Tabela 14 - Ensaio de tração a velocidade de 175 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 15 - Ensaio de tração a velocidade de 112 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 16 - Ensaio de tração a velocidade de 50 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

 Os ensaios executados com velocidades de carregamento semelhantes às 

velocidades reais dos ensaios Erichsen apresentaram resultados também 

semelhantes. O aumento da velocidade de tração de 50 para 175 mm/min provocou 

redução de 1% no alongamento percentual médio (de 42,4% para 41,3%). 

Considerando o comprimento útil de 50 mm do CP de tração, corresponde a uma 

redução nominal de 0,5 mm. Para áreas de grande deformação, como a da peça 

considerada no trabalho que alonga aproximadamente 300 mm, este 1% de redução 



78 

 

do alongamento corresponderia a uma redução nominal de 3 mm nos ensaios 

Erichsen. Portanto, a redução verificada da altura da calota com o aumento da 

velocidade (de 11 mm para 8 mm, Figura 62) indica adequação do ensaio para 

avaliação da matéria prima antes da entrada em linha, reduzindo-se as quantidades 

de ensaio de tração. 

 Os resultados de estiramento dos corpos de prova estão apontados nas 

tabelas 17, 18 e 19, indicando uma redução de espessura simétrica com a fratura 

com variação máxima, na ordem de 0,02 mm.  

 

Tabela 17 - Estiramento CPs de tração com velocidade de 50 mm/min 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 18 - Estiramento CPs de tração com velocidade de 112 mm/min 

 

Fonte: o autor. 

 

Tabela 19 - Estiramento CPs de tração com velocidade de 175 mm/min 

 

Fonte: o autor. 
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4.3.2. Análise Morfológica da Fratura 

 

 Foram avaliadas as seguintes características morfológicas das fraturas dos 

corpos de prova resultantes dos ensaios de tração: alinhamento e ângulo da fratura. 

A avaliação macroscópica foi feita apenas para o alinhamento, enquanto a avaliação 

microscópica foi feita para ambas as características. 

 

4.3.2.1. Avaliação microscópica da retilinidade das fraturas 

 

 As imagens microscópicas na Figura 69 até a Figura 72 mostram as fraturas 

dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

 

Figura 69 - Desvio de retilinidade CP-1 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 70 - Desvio de retilinidade CP-2 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 71 - Desvio de retilinidade CP-3 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 
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Figura 72 - Desvio de retilinidade CP-4 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 Na Tabela 20 são apresentados os valores de retilinidade medidos nas 

micrografias dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

Tabela 20 - Desvios de retilinidade dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

 

 As micrografias das fraturas dos CPs ensaiados a 112 mm/min são mostradas 

na Figura 73 até a Figura 77. 

 

 

Figura 73 - Desvio de retilinidade CP-1 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 
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Figura 74 - Desvio de retilinidade CP-2 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 75 - Desvio de retilinidade CP-3 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 76 - Desvio de retilinidade CP-4 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 77 - Desvio de retilinidade CP-5 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Os valores de retilinidade medidos nas micrografias dos CPs ensaiados a 112 

mm/min são apresentados na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Desvios de retilinidade dos CPs ensaiados a 112 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

 As micrografias das fraturas dos CPs ensaiados a 175 mm/min são mostradas 

na Figura 78 até a Figura 82. 

 

 

Figura 78 - Desvio de retilinidade CP-1 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 79 - Desvio de retilinidade CP-2 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 80 - Desvio de retilinidade CP-3 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 
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Figura 81 - Desvio de retilinidade CP-4 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 82 - Desvio de retilinidade CP-5 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Na Tabela 22 são apresentados os valores de retilinidade medidos nas 

micrografias dos CPs ensaiados a 175 mm/min. 

 

Tabela 22 - Desvios de retilinidade dos CPs ensaiados a 175 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 

 

 

 A análise microscópica dos resultados de retilinidade das fraturas aponta para 

um aumento proporcional dos desvios com o aumento da velocidade do ensaio, com 

0,21 mm para 50 mm/min, 0,23 para 112 mm/min e 0,27 para 175 mm/min. 
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4.3.2.2. Avaliação microscópica do ângulo das fraturas 

 

 As imagens microscópicas na Figura 83 até a Figura 87 mostram os ângulos 

das fraturas dos CPs ensaiados a 175 mm/min. 

 

 

Figura 83 - Ângulo da fratura do CP-1 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 84 - Ângulo da fratura do CP-2 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 85 - Ângulo da fratura do CP-3 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 



85 

 

 

 

Figura 86 - Ângulo da fratura do CP-4 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 87 - Ângulo da fratura do CP-5 ensaiado a 175 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 Na Tabela 23 são apresentados os valores de ângulo de fratura medidos nas 

micrografias dos CPs ensaiados a 175 mm/min. 

 

Tabela 23 - Ângulos dos CPs ensaiados a 175 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 
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 As imagens microscópicas na Figura 88 até a Figura 92 mostram os ângulos 

das fraturas dos CPs ensaiados a 112 mm/min. 

 

 

Figura 88 - Ângulo da fratura do CP-1 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 89 - Ângulo da fratura do CP-2 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 90 - Ângulo da fratura do CP-3 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 
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Figura 91 - Ângulo da fratura do CP-4 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 92 - Ângulo da fratura do CP-5 ensaiado a 112 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Na Tabela 24 são apresentados os valores de ângulo de fratura medidos nas 

micrografias dos CPs ensaiados a 112 mm/min. 

 

Tabela 24 - Ângulos dos CPs ensaiados a 112 mm/min.  

 

Fonte: o autor. 
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 As imagens microscópicas na Figura 93 até a Figura 96 mostram os ângulos 

das fraturas dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

 

Figura 93 - Ângulo da fratura do CP-1 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

 

Figura 94 - Ângulo da fratura do CP-2 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 



89 

 

 

Figura 95 - Ângulo da fratura do CP-3 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

Figura 96 - Ângulo da fratura do CP-4 ensaiado a 50 mm/min. 

Fonte: o autor. 

 

 

 Na Tabela 25 são apresentados os valores de ângulo de fratura medidos nas 

micrografias dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

Tabela 25 - Ângulos dos CPs ensaiados a 50 mm/min. 

 

Fonte: o autor. 
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 A análise dos ângulos das fraturas, feita com o uso do microscópio digital, 

indica para uma variação monótona e quase linear entre os ângulos médios das 

fraturas e a velocidade do ensaio, com ângulo de 68,5° para T1 = 175 mm/min, 66,7° 

para T2 = 112 mm/min e 65,4° para T3 = 50 mm/min. 

 A análise da espessura dos CPs de tração, medidas nos pontos indicados na 

figura 55 e resultados nas tabelas 17, 18 e tabela 19, apontam variação máxima na 

ordem de 0,02mm em torno da fratura, enquanto que nos CPS Erichsen, a variação 

de espessura em torno da fratura, medidas nos pontos indicados na figura 58, 

resultados na tabela 13, apontam variação de até 0,07mm, uma assimetria 3 vezes 

superior a verificada nos ensaios de tração, apontando como causa principal, a 

complexidade de direções dos esforços do ensaio Erichsen, ilustrado na figura 22,  

 Uma última observação sobre os ensaios de tração se refere à geração de 

calor para o ensaio na velocidade de 175 mm/min, detectada pelo tato logo após a 

realização dos ensaios. Este fato é relevante, pois o mesmo fenômeno é observado 

durante a produção seriada das peças. Este desprendimento de calor, relacionado 

com a velocidade de estiramento, pode ser objeto de trabalho futuro, envolvendo a 

identificação de regiões críticas com uma câmera térmica ou termovisor, de modo a 

prever a ocorrência de fissuras nas regiões de maior desprendimento de calor. 

 

 

4.4. ANÁLISE FINAL DOS RESULTADOS 

 

 

 Nesta seção são listados os principais fatos observados ao longo do trabalho 

experimental: 

 

 Redução nos índices de embutimento e redução do alongamento percentual 

com o aumento da velocidade dos ensaios Erichsen e de tração, 

respectivamente. 

 Aumento na força de ruptura e Tensão de Ruptura, com o aumento da 

velocidade dos ensaios Erichsen e de Tração, respectivamente. 

 Fratura dos CPs Erichsen, material com desempenho OK em linhas de prensa, 

tendendo a semicircunferência concêntrica com o atuador, pode indicar pouca 

textura dos grãos, sem orientação cristalográfica preferencial, fator que pode se 
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relacionar com a ocorrência da estricção localizada ou fissura, sendo necessário 

comprovar em trabalhos futuros. 

 A morfologia das fraturas de tração (forma/retilinidade e orientação/ângulo), 

variam com o aumento da velocidade. 

 Geração de calor nos ensaios de tração a 175 mm/min indica velocidade de 

ensaio coerente com o processo de conformação e necessidade de modificação 

ou de adequação dos procedimentos de ensaios Erichsen e de tração.  

 

 Provavelmente há uma correlação entre os resultados dos ensaios de 

embutimento Erichsen, a rugosidade e a espessura do material. Entretanto, não se 

pode concluir com os ensaios executados, pois não se vinculou os pontos medição 

da rugosidade e espessura, com os pontos de embutimento Erichsen, sendo 

necessário um mapeamento detalhado das características de rugosidade e 

espessura ao longo de toda tira, e a execução novos ensaios de embutimento 

Erichsen com este objetivo específico.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Este trabalho teve como objetivo estudar o comportamento de chapas de aço 

quando submetidas a Ensaios de Embutimento Erichsen com diferentes valores de 

pressão/velocidade do punção, possibilitando com os resultados e conclusões uma 

redução de refugo causado pelo defeito de estiramento ou estricção localizada em 

linha de estampagem. 

 Foram avaliados os itens de produção que apresentavam histórico do defeito 

de Estiramento e foi eleito o item Caixa de Rodas Traseira Lado Direito e Lado 

Esquerdo. 

 Foram avaliados preliminarmente aos ensaios de embutimento Erichsen, 

todos os Certificados de Qualidade de Material das chapas que apresentaram 

desempenho satisfatório (OK) e não satisfatório (ÑOK) em linha de prensa, 

elaborados pelo fabricante da chapa e todos apresentaram conformidade com as 

especificações, não apontando relação entre valores dos certificados e desempenho 

em linha. 

 Foram preparados corpos de prova para ensaios de embutimento e foram 

avaliadas as características de espessura e rugosidade, cujos valores se mostraram 

compatíveis com os processos de laminação a frio e de corte e manuseio, não 

caracterizando as variações observadas como causa da estricção localizada. 

 Foram realizados ensaios de embutimento Erichsen em diferentes posições 

da chapa e diferentes condições de velocidade do punção. Os resultados dos 

ensaios nas amostras das chapas com desempenho satisfatório apontaram: 

 

 Redução de 3,6% do índice de embutimento com a duplicação da velocidade do 

punção, V5 (50mm/min.) para V10 (175 mm/min.). 

 Fratura do ensaio apresentou característica semelhante em ambas as 

velocidades, com aspecto uniforme tendendo ao 360° em torno do punção. 

 O aumento de 10% na força de ruptura com a duplicação da velocidade do 

punção necessita de avaliação com indicadores do equipamento modificados, 

pois depende do acompanhamento constante do operador. 
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 Não foi elaborada tabela relacionando parâmetros de prensa  ensaios de 

embutimento Erichsen, pois o ajuste no processo em caso de estiramento é feito 

reduzindo-se a força de sujeição do Blank, sem registro sistemático desta força. 
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6. TRABALHOS FUTUROS 

 

 Neste capítulo, estão relacionados algumas oportunidades de pesquisa, 

identificadas durante o desenvolvimento deste trabalho, que contribuirão para 

entendimento das variáveis e sua influência nos processos de estampagem. As 

oportunidades de pesquisa são: 

 

 Avaliação da velocidade de embutimento em função da geração de calor nos 

CPs. 

 

 Determinação do tamanho e uniformidade dos grãos em função da estricção 

localizada. 

 

 Avaliação da morfologia das fraturas dos ensaios Erichsen, sob diferentes 

velocidades do punção. 

 

 Índice de Embutimento: comparação do material com e sem revestimento de 

zinco.  

 

 Avaliação da correlação entre força de ruptura e pressão dos sujeitadores das 

prensas no IE Erichsen.  
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ANEXO 1: Ficha de Processo. 

ANEXO 2: Certificado de qualidade MP OK Etapa 1. 

ANEXO 3: Certificado de qualidade ÑOK Etapa 1. 

ANEXO 4: Certificado de Qualidade OK Etapa 2. 

ANEXO 5: Catálogo do Equipamento Erichsen modelo 102, folha 1 

ANEXO 6: Catálogo do Equipamento Erichsen modelo 102, folha 2 

ANEXO 7: Catálogo do Equipamento Erichsen modelo 102, folha 3 

ANEXO 8: Catálogo do Equipamento Erichsen modelo 102, folha 4 

 



98 

 

 

ANEXO 1: Ficha de Processo  

 

 

 

 



99 

 

ANEXO 2: Certificado de qualidade MP OK Etapa 1 
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ANEXO 3: Certificado de qualidade ÑOK Etapa 1 
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ANEXO 4: Certificado de Qualidade OK Etapa 2 
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ANEXO 5: Descritivo do equipamento de ensaio Erichsen folha 1 de 4 
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ANEXO 6: Descritivo do equipamento de ensaio Erichsen folha 2 de 4 
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ANEXO 7: Descritivo do equipamento de ensaio Erichsen folha 3 de 4 
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ANEXO 8: Descritivo do equipamento de ensaio Erichsen folha 4 de 4 

 

 


