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INTRODUÇÃO: 

A conformação mecânica é aplicada largamente no ramo industrial, desde a indústria 

automobilística até utensílios residenciais. Trata-se de um processo altamente versátil que possibilita a 

confecção de grandes peças como portas de automóveis até pequenas peças como gabinetes de 

computadores. Em função da crescente competitividade industrial na qual é requerida flexibilização de 

projetos e produtos, aumento do volume de produção simultaneamente e com a redução de custos e 

pela forte relação empírica que o processo possui, a simulação numérica por elementos finitos se tornou 

uma ferramenta cada vez mais necessária nos processos. Desta forma os ajustes de processos que 

antes eram realizados de forma empírica, ou seja, variando os parâmetros do maquinário e, 

eventualmente com grandes perdas de material, agora podem ser ajustados de forma virtual, ou seja, 

sem perdas de material conferindo assim redução de custos e agilidade no aprimoramento dos 

processos. 

Neste projeto de Iniciação Científica foi trabalhado no conhecimento e descrição do processo de 

estampagem, bem como seus parâmetros críticos e no estudo do método dos elementos finitos (MEF), 

sua abordagem, softwares disponíveis e capabilidades de cada ferramenta. Nesse sentido, foi seguido 

a abordagem geométrica de Kalpakjian (2009) e realizada simulações através do software Ansys 

Workbench e Inspire Form Altair. Nesta fase inicial foram avaliadas a influência dos parâmetros de 

modelagem como grau de discretização da malha, qualidade da malha e tipos de elementos e a 

disposição do carregamento.  

METODOLOGIA: 

Na primeira etapa foi estudado o processo de dobramento em flange e desenvolvido simulações 

no software Ansys Workbench, bem como estudado parâmetros gerais do FEM. Neste software o 

modelamento foi desenvolvido através de cinco etapas básicas: construção da geometria dos 

componentes, aplicação das cargas, geração e refinamento da malha, condição de contorno e por fim a 
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análise dos resultados.  Para construção da geometria foi utilizado o módulo sketch do Ansys Workbench 

para geração de um desenho 2D e posteriormente expandido em um terceiro eixo para se obter as peças 

tridimensionais do blank, punção, matriz e sujeitador.  

Na etapa seguinte para aplicação das cargas foram encontradas várias dificuldades como o modo 

de aplicação e a região a ser submetida. Inicialmente foi realizado um ressalto no blank para que se 

pudesse selecionar apenas a região de análise e nesta região foi inserido elevadas cargas de pressão 

para que o dobramento efetivo ocorresse. No entanto, a aplicação das cargas através do descolamento 

de punção se mostrou mais efetiva, executando a deformação plástica desejada sem a necessidade de 

diferentes espessuras ao longo do blank.  

Finalizado a geometria e a aplicação inicial do carregamento o próximo passo foi a geração da 

malha, essa discretização foi estudada durante maior tempo pois representa um dos pontos chaves do 

FEM visto que se por um lado a maior discretização da malha oferece resultados mais verossímeis, a 

discretização excessiva é muito custosa computacionalmente e aumenta consideravelmente o tempo de 

processamento. Além disso, a qualidade dos elementos integrantes da malha também é primordial para 

obtenção de bons resultados. 

A próxima fase foi a aplicação das restrições (condições de contorno). Para simplificação do 

modelo foi assumido todas as partes do sistema como rígidas exceto o blank que foi definido como corpo 

flexível, também foi definido para as interfaces de contato blank/matriz e blank/sujeitador o tipo “bonded”. 

Além disso foi configurado o curso do punção em vários incrementos de deslocamento no tempo. 

Sendo concluído toda a etapa de setup do modelo (pré processamento), a simulação foi 

disparada e o modelo demorou cerca de 50 minutos para rodar no solver LS-DYNA (processamento) e 

assim chegou se a última etapa com a visualização do dobramento efetivo (pós processamento) como 

pode ser visto na Figura 1. 

Figura 1: Blank deformado e punção retraído 

 

Fonte: O autor, 2022 

Como saídas foi avaliado a deformação total, tensão equivalente de Von-Mises, erro e força 

máxima de reação. Assim, esse primeiro estudo foi importante para o melhor entendimento do processo 

e parâmetros importantes para a modelagem. 

Em um segundo momento foi utilizado o software Inspire Form Altair para se avaliar outros 

parâmetros que ainda não foram contemplados, como variação de espessura e conformabilidade. No 

Inspire Form pelo fato de ser um software voltado para o processo de conformação ele apresenta 

operações mais automatizadas para realização da modelagem. 
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Foi utilizado o Inspire Form, neste software foi seguido o mesmo procedimento realizado 

anteriormente com as fases de construção da geometria dos componentes, aplicação das cargas, 

geração da malha, condição de contorno e por fim a análise dos resultados. Na etapa da geometria foi 

construído um copo cilíndrico e posteriormente os componentes integrantes do processo a partir dele 

como punção, matriz, blank e prensa-chapas, visto que neste processo foi empregado a estampagem 

profunda e não mais o processo de dobra simples. 

Em seguida foi definido um material ortotrópico a ser utilizado, no caso o aço SAE J2340 da 

biblioteca do software, no qual temos a curva tensão deformação do material na Figura 6 a direita e à 

esquerda informações obtidas da carta de resposta da simulção como os valores  de 210 Mpa para o 

módulo de elasticidade, Poisson de 0,3, coeficientes de Lankford utilizados, dentre outros parâmetros 

utilizados pelo solver Radios. Finalizado a etapa de geometria e definição de material foi utilizado a 

ferramenta conhecida como midsurface para extrair a superfície média das peças e seguir com um 

modelo 2D. Em seguida foi gerada a malha de elementos finitos seguindo os parâmetros padrões do 

software operando no modo de refinamento máximo. 

Na etapa de aplicação do carregamento, a mesma estratégia foi utilizada, o deslocamento relativo 

do punção para a efetiva deformação do material. Neste caso o blank também foi modelado como corpo 

flexível e os demais componentes como peças rígidas, estando a matriz inferior estática, o punção 

descrevendo o percurso de dobra e o prensa chapas com uma carga inicial de 2000 N, na Figura 2 é 

definido os respectivos componentes do sistema. 

Figura 2: Definição do prensa-chapas, matriz e punção 

 

Fonte: O autor, 2022 

Finalizado o setup do modelo, foi disparado a análise que levou cerca de 20 minutos, bem abaixo 

do tempo consumido na modelagem dos sólidos, neste caso o software InspireForm da Altair o utiliza o 

solver Radios e assim foi alcançado a última etapa da simulação, a análise de resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em cada uma das análises foram encontradas especificidades, particularidades de cada 

modelamento e potenciais dos softwares. O primeiro ponto no caso da dobra de canto foi a adequação 

do carregamento, aplicado através do deslocamento do punção, ao invés de uma pressão como 

incialmente havia modelado.  

Outro ponto explorado neste primeiro caso foi a discretização do componente como parâmetros 

de geração, controle, qualidade do elemento e distorção. Após sucessivas combinações, a malha ótima 

foi obtida aplicando métodos de geração mais específicos na região de maior tensão, 2mm de tamanho 

de elemento, elementos do tipo hexaedros, ordem quadrática, qualidade média do elemento de 0,80 e 
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distorção de 1,45.10-10 que resultou em um total de 15965 nós e 3150 elementos. No qual a qualidade 

de elemento possui parâmetros que fornece a informação de quão regular são os elementos que 

descrevem o corpo, variando de 0 a 1, assim 0 é o valor com menor qualidade possível e 1 é o elemento 

perfeitamente regular, portanto com elevada qualidade.  

Já a distorção é um parâmetro que fornece a informação do quão distorcido os elementos 

presentes na malha estão, assim como o anterior também variando sua escala de 0 a 1, no entanto com 

uma graduação invertida em relação a qualidade do elemento, ou seja, agora 0 é a condição perfeita na 

qual o elemento não apresenta nenhuma distorção, portanto máxima qualidade e 1 é o elemento com 

máxima distorção, portanto o pior elemento possível. Nas Figuras 3 e 4 a seguir são apresentados os 

valores de qualidade de elemento e distorção.

Figura 3: Dados da qualidade de elemento para a 

geometria hexaédrica 

 

 

 

Figura 4: Dados da qualidade de elemento para a 

geometria hexaédrica 

 

                             Fonte: O autor, 2022                                                         Fonte: O autor, 2022 

Na segunda proposta, utilizando o software InspireForm vale ressaltar o maior grau de 

automatização dos processos na ferramenta tanto para os inputs do material como curva tensão-

deformação quanto para a discretização, no qual operando no refinamento máximo foi obtido um 

tamanho de malha de 0,5 mm que resultou em 29665 elementos casca, dentre os quais 17681 são 

elementos quad e 11984 são elementos trias totalizando 24472 nós. Este modelamento possibilitou uma 

redução considerável do tempo de computação comparado com as simulações realizadas anteriormente 

em elementos sólidos, modelagem 3D. Na Figura 5 a seguir é exemplificado o componente malhado. 

Figura 5: Conjunto: punção, blank, matriz e prensa-chapas a esquerda e modelo malhado a direita 

 

Fonte: O autor, 2022 

Na etapa de análise também foi possível avaliar o percentual de afinamento, a variação de 

espessura, tensão plástica, força resultante de cada componente e formabilidade. Os valores de 

tensão são interessantes para analisar as regiões mais solicitadas durante o processo, assim como o 

percentual de afinamento e variação de espessura, dois resultados que se relacionam e fornece a 
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informação do escoamento do material durante toda a geometria explicitando as zonas de acúmulo e 

falta. Assim, a saída com mais informações é a análise de formabilidade que fornece as regiões 

seguras e sujeitas a falha, atenção, compressão, enrugamento e deslocamento de material que pode 

ser vista na Figura 6. 

Figura 6: Análise de formabilidade e descrição de cada região da peça conformada 

 

Fonte: O autor, 2022 

CONCLUSÕES: 

Dessa forma apesar dos desafios impostos pela pandemia do covid e restrições de acesso aos 

laboratórios, foi atingido resultados satisfatórios com os estudos, foi possível sedimentar conceitos 

relacionados a simulação computacional pelo método dos elementos finitos, explorar a influência de 

diferentes parâmetros como malha e carregamento em diferentes softwares disponíveis no mercado. 

Verificar as particularidades do processo de conformação mecânica e as simplificações necessárias para 

a representação física do fenômeno como as características tribológicas que abrangem lubrificação, 

atrito, desgaste as quais foram desprezadas no presente estudo. 
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